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Útdráttur	

Hegðun	einstaklinga	 í	 hagkerfinu	hefur	ætíð	 verið	meginviðfangsefni	 hagfræðinnar	 og	

hefur	hagfræðingum	tekist	nokkuð	vel	að	útskýra	ákvörðunartöku	heimila,	fyrirtækja	og	

annarra	aðila	á	markaðnum.	Undanfarna	þrjá	áratugi	eða	svo	hafa	hagrænar	athuganir	á	

ákvörðunartöku	einstaklinga	með	hjálp	kenninga	í	sálfræði	aukist	og	hefur	sú	undirgrein	

hagfræðinnar	fengið	heitið	atferlishagfæði.	Atferlishagfræðingar	hafa	bent	á	og	skoðað	

frávik	frá	nýklassískum	hagfræðikenningum	um	hegðun	og	ákvörðunartöku	einstaklinga,	

og	 leitast	eftir	að	útskýra	hvað	veldur	þeim.	Þessi	 frávik	 í	hegðun	koma	þá	einna	helst	

fram	þegar	einstaklingar	taka	ákvarðanir	við	aðstæður	áhættu.	

Hér	er	 leitast	eftir	að	útskýra	ákvarðanir	einstaklinga	þegar	þeir	standa	frammi	fyrir	

áhættu.	Hámörkun	væntinytja,	byggðri	á	fullri	valröðun	og	rökréttri	ákvörðunartöku,	er	

sú	 hegðun	 sem	 kenningin	 um	 væntar	 nytjar	 spáir	 fyrir	 um	 þegar	 kemur	 að	

ákvörðunartöku	 einstaklinga	 við	 áhættu.	 Hér	 er	 því	 leitast	 eftir	 að	 útskýra	 hversu	 vel	

þessi	 spásögn	 á	 við	 í	 raunveruleikanum.	 Atferlishagfræðingar	 hafa	 bent	 á	 að	 spásögn	

kenningarinnar	haldi	ekki	alltaf,	að	raunhegðun	einstaklinga	sé	önnur	en	spáð	hegðun,	

og	að	þetta	megi	a.m.k.	að	hluta	rekja	til	hugrænna	bjagana	við	ákvörðunartöku.	Fjallað	

er	 um	 þær	 hugrænu	 bjaganir	 sem	 valda	 slíku	 hér.	 Þá	 er	 einnig	 fjallað	 um	 áhrif	

menntunar	 á	 þessa	 þætti	 og	 hvort	 munur	 er	 á	 ákvörðunartöku	 einstaklinga	 eftir	

mismunandi	menntunarstigi	þeirra.		

Framkvæmd	var	 rannsókn	með	þeim	tilgangi	að	skoða	ákvörðunartöku	einstaklinga	

við	 áhættu	 í	 raun.	 Megin	 spurningin	 sem	 leitast	 er	 eftir	 að	 svara	 er	 hvort	

ákvörðunartaka	einstaklinga	í	raun	sé	með	þeim	hætti	sem	kenningin	um	væntar	nytjar	

spáir	 til	 um.	 Fjallað	 er	 um	 þá	 rannsóknaraðferð	 sem	 stuðst	 var	 við	 og	 niðurstöður	

rannsóknarinnar	 hér.	 Niðurstöðurnar	 benda	 til	 þess	 að	 einstaklingar	 eru	 almennt	

áhættufælnir	 og	 að	 spásögn	 kenningarinnar	um	væntar	nytjar	 haldi	 sjaldan	 í	 raun.	 Þá	

benda	niðurstöðurnar	 til	þess	að	menntunarstig	einstaklinga	hafi	engin	áhrif	á	viðhorf	

þeirra	til	áhættu.	Það	virðist	hins	vegar	sem	að	menntaðri	einstaklingar	taki	sjaldnar	þær	

ákvarðanir	 sem	að	kenningin	um	væntar	nytjar	 spáir	 til	 um,	ef	marka	má	niðurstöður	

rannsóknarinnar.	
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1 Inngangur	

Kenningar	 nýklassískra	 hagfræðinga	 um	 ákvörðunartöku	 einstaklinga	 við	 aðstæður	

áhættu	 í	 gegnum	 tíðina	 hafa	 byggt	 á	 þeim	 forsendum	 að	 maðurinn	 sé	 rökvís	 (e.	

rational),	þ.e.	að	ákvörðunartaka	hans	sé	rökrétt.	Þá	hafa	slíkar	kenningar	gert	ráð	fyrir	

því	 að	 einstaklingar	 séu	 með	 hvelft	 nytjafall,	 séu	 almennt	 áhættufælnir	 og	 hámarki	

nytjar	sínar	öllum	stundum	með	ákvörðunum	sínum.	Kenningin	um	væntar	nytjar	er	ein	

slíkra	kenninga	og	síðan	hún	kom	fram	hefur	hún	verið	hornsteinn	hagfræðinga	þegar	

ákvörðunartaka	einstaklinga	við	áhættu	er	skoðuð.	

Með	 tilkomu	 atferlishagfræðinnar	 hefur	 aukin	 innsýn	 fengist	 í	 það	 hvernig	

einstaklingar	taka	ákvarðanir	þegar	þeir	standa	frammi	fyrir	áhættu.	Upp	úr	lok	áttunda	

áratugar	seinustu	aldar	fóru	fræðimenn	í	hagfræði	og	sálfræði	að	benda	á	ýmis	frávik	frá	

þeirri	 hegðun	 einstaklinga	 sem	 nýklassískar	 hagfræðikenningar,	 líkt	 og	 kenningin	 um	

væntar	 nytjar,	 spáðu	 til	 um.	 Þeir	 sýndu	 þá	 fram	 á	 það	 að	 slík	 frávik	 gerast	 oft	 á	

kerfisbundin	 hátt	 og	 hafa	 nú	 komið	 fram	 aðrar	 kenningar	 innan	 atferlishagfræðinnar	

sem	að	gefið	hafa	aðra	sýn	á	ákvörðunartöku	einstaklinga	við	aðstæður	áhættu.	Þar	er	

byggt	 á	 að	 nytjaföll	 einstaklinga	 og	 áhættuviðhorf	 þeirra	 eru	 mismunandi	 eftir	

aðstæðum	 og	 að	 hugrænar	 bjaganir	 verða	 til	 þess	 að	 sumar	 ákvarðanir	 einstaklinga	

hámarka	 ekki	 þau	 nytjaföll	 sem	 hefðbundin	 hagfræði	 gerir	 ráð	 fyrir.	 Kenningin	 um	

horfur	(e.	prospect	theory)	er	sú	kenning	sem	mesta	viðurkenningu	hefur	fengið	innan	

atferlishagfræðinnar	og	er	mismunur	 ákvörðunartöku	 samkvæmt	henni	og	 samkvæmt	

kenningunni	um	væntar	nytjar	kjarni	þessarar	ritgerðar	(Kahneman	og	Tversky,	1979).			

Tilgangur	 þeirrar	 rannsóknar	 sem	 höfundur	 framkvæmdi	 var	 að	 skoða	 hversu	 vel	

spásögn	þessara	kenninga	stæðust	í	raunveruleikanum.	Hagnýtt	gildi	slíkrar	rannsóknar	

felst	í	aukinni	innsýn	á	ákvörðunartöku	aðila	við	aðstæður	áhættu.	Slíkt	gæti	nýst	þegar	

kemur	 að	 ýmsum	 fjárhagslegum	 ákvörðunum;	 líkt	 og	 fjárfestingum,	 kaupum	 á	

tryggingum	 og	 starfsvali.	 Svipaðar	 rannsóknir	 (Dohmen	 o.fl.,	 2005;	 Kahneman	 og	

Tversky;	1979)	hafa	verið	gerðar	og	stuðst	var	við	aðferðafræði	þeirra	hér.	Rannsóknin	

hér	 var	 í	 formi	 könnunar	 sem	 send	 var	 út	 og	 þátttakendur	 svöruðu.	 Helstu	markmið	

rannsóknarinnar	 voru	 að	 kanna	 hver	 viðhorf	 einstaklinga	 til	 áhættu	 eru	 við	 vissar	
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aðstæður,	 hvort	 hugrænar	 bjaganir	 gætu	 orðið	 til	 þess	 að	 einstaklingar	 taki	 ekki	 þær	

ákvarðanir	 sem	 kenningin	 um	 væntar	 nytjar	 spáir	 til	 um	 og	 hvort	 menntunarstig	

einstaklinga	hafi	áhrif	á	ákvörðunartöku	þeirra.		

Ritgerðin	 skiptist	 í	 tvo	 hluta.	 Í	 fyrri	 hluta	 hennar,	 eða	 næstu	 þremur	 köflum,	 er	 að	

finna	fræðilega	umfjöllun	um	ákvörðunartöku	einstaklinga	við	aðstæður	áhættu.	Í	kafla	

2,	 sem	er	 lengsti	 kafli	 fræðilega	 hlutans,	 er	 fjallað	 um	 tvær	mikilvægar	 kenningar	 um	

ákvörðunartöku	einstaklinga	við	áhættu;	kenninguna	um	væntar	nytjar	og	kenninguna	

um	horfur.	Þá	er	meginkjarni	þessara	kenninga	til	umfjöllunar	ásamt	helstu	gagnrýni	á	

þær.	Í	kafla	3	verður	fjallað	um	hugrænar	bjaganir.	Bent	verður	á	þær	hugrænar	bjaganir	

sem	 koma	 helst	 við	 sögu	 þegar	 ákvörðunartaka	 einstaklinga	 við	 aðstæður	 áhættu	 er	

skoðuð	og	fjallað	verður	um	áhrif	menntunarstigs	á	þær.	Í	kafla	4,	og	jafnframt	seinasta	

kafla	 fyrsta	 hlutans,	 er	 fjallað	 um	 aðra	 þætti	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 viðhorf	 einstaklinga	 til	

áhættu	og	ákvarðanir	þeirra	við	mismunandi	aðstæður.		

Seinni	 hluti	 ritgerðarinnar	 inniheldur	 umfjöllun	 á	 rannsókn	 þeirri	 sem	 framkvæmd	

var.	 Í	 fyrsta	 kafla	 þessa	 hluta,	 kafla	 5,	 er	 fjallað	 þær	 tilgátur	 sem	 rannsóknin	 prófar.	

Þátttakendur,	aðferðafræði	og		framkvæmd	könnunarinnar	eru	til	umfjöllunar	í	þessum	

kafla.	 Í	 kafla	 6	 er	 unnið	 úr	 könnunargögnum	 og	 þau	 greind.	 Fjallað	 er	 um	 svör	 við	

einstökum	spurningum	könnunarinnar	og	svör	við	þeim	tilgátum	sem	lagðar	voru	fram.	Í	

seinasta	 kafla	 ritgerðarinnar,	 kafla	 7,	 eru	 niðurstöðurnar	 teknar	 saman.	 Rætt	 er	 um	

hvaða	 þýðingu	 niðurstöðurnar	 gætu	 haft	 í	 víðara	 samhengi	 ásamt	 því	 að	 bent	 er	 á	

mögulega	vankanta	rannsóknarinnar.		
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2 Ákvörðunartaka	við	aðstæður	áhættu	

Eins	og	fram	hefur	komið	er	viðfangsefni	þessarar	ritgerðar	ákvörðunartaka	einstaklinga	

þegar	 horft	 er	 fram	 á	 áhættu.	 Áhætta	 við	 ákvörðunartöku	 verður	 til	 vegna	 þeirra	

mismunandi	niðurstaðna	sem	geta	orðið	eftir	að	ákvörðun	er	tekin.	Þessar	niðurstöður	

eiga	sér	stað	með	ákveðnum	líkum	sem	einstaklingar	geta	metið	hverjar	eru.	Mikilvægt	

er	að	greina	muninn	á	milli	áhættu	og	óvissu.	Óvissa	er	þegar	ónægar	upplýsingar	liggja	

fyrir	til	þess	að	ákvörðunartaki	geti	metið	líkur	á	mismunandi	niðurstöðum	ákvörðunar	

sinnar	 (Epstein,	1999).	Þar	að	auki	er	hægt	að	stjórna	áhættu	en	ekki	óvissu	 (Ellsberg,	

1961).	

Einstaklingar	 eru	 misjafnlega	 reiðubúnir	 að	 taka	 áhættu	 og	 skýrist	 það	 af	

áhættuviðhorfi	hvers	og	eins.	Almennt	eru	skilgreind	þrenns	konar	áhættuviðhorf	sem	

einstaklingar	 hafa;	 áhættufælni,	 áhættuhlutleysi	 og	 áhættusækni.	 Þegar	 kemur	 að	

ákvörðunartöku	einstaklinga	eru	ýmsar	ástæður	fyrir	því	að	viðhorf	þeirra	til	áhættu	er	

mismunandi		og	verður	það	útskýrt	betur	hér	á	eftir	(Gärling	o.fl.,	2009).	

Áhættufælni	 (e.	 risk	 aversion),	 lýsir	 tregðu	 einstaklings	 til	 að	 taka	 áhættu.	 Ef	

einstaklingur	 sem	 er	 áhættufælinn	 stendur	 frammi	 fyrir	 ákvörðun	 með	 tveimur	

áhættusömum	valkostum,	er	hann	líklegri	til	að	velja	áhættuminni	valkostinn	yfir	þann	

áhættumeiri,	 jafnvel	þótt	 áhættusamari	 valkosturinn	hafi	hærra	væntigildi	 (Kahneman	

og	 Tversky,	 1984).	 Áhættufælinn	 einstaklingur	 hafnar	 alltaf	 sanngjörnu	 veðmáli,	 en	

sanngjarnt	 veðmál	 er	 veðmál	 sem	hefur	 væntigildið	 núll.	Nytjafall	 einstaklings	 sem	er	

áhættufælinn	er	hvelft	og	hefur	minnkandi	jaðarnyt,	líkt	og	sjá	má	vinstra	megin	á	mynd	

1	(Varian,	2010).		

Andstætt	áhættufælni	er	áhættusækni	(e.	risk	seeking).	Áhættusækinn	einstaklingur	

sem	stendur	frammi	fyrir	ákvörðun	með	tveimur	áhættusömum	valkostum	er	líklegri	til	

að	 velja	 áhættumeiri	 valkostinn	 yfir	 þann	 áhættuminni	 ef	 hann	 býður	 upp	 á	 von	 um	

meiri	gróða,	jafnvel	þótt	áhættusamari	valkosturinn	hafi	lægra	væntigildi	(Kahneman	og	

Tversky,	1984).	 	Áhættusækinn	einstaklingur	 samþykkir	 alltaf	 sanngjarnt	 veðmál	og	er	

nytjafall	hans	kúpt	og	sívaxandi,	líkt	og	sjá	má	hægra	megin	á	mynd	1	(Varian,	2010).	
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Ef	einstaklingi	er	sama	um	áhættuna	sem	fylgir	hverjum	valkosti	og	tekur	ákvörðun	

einungis	út	frá	væntigildi	niðurstaðna	þá	er	hann	sagður	vera	hlutlaus	gagnvart	áhættu	

eða	 áhættuhlutlaus	 (e.	 risk	 neutral).	 Einstaklingur	 með	 slíkt	 áhættuviðhorf	 velur	

valkostinn	 sem	 hefur	 hæsta	 væntigildið	 og	 er	 hlutlaus	 gagnvart	 sanngjörnu	 veðmáli.	

Nytjafall	einstaklings	sem	er	áhættuhlutlaus	er	línulegt,	líkt	og	sjá	má	fyrir	miðju	á	mynd	

1	(Varian,	2010).	
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Mynd	1.	Mismunandi	viðhorf	til	áhættu.	

	

2.1 Kenningin	um	væntar	nytjar	
Ýmsar	 kenningar	 hafa	 verið	 lagðar	 fram	 innan	 hagfræðinnar	 um	 ákvörðunartöku	

einstaklinga	við	aðstæður	áhættu.	Slíkar	kenningar	eiga	rætur	sínar	að	rekja	allt	aftur	til	

17.	 aldar	 þar	 sem	 væntigildi	 í	 líkindafræði	 kom	 fyrst	 fram	 á	 sjónarsviðið	 (Machina,	

1987).	 	Á	þeim	tíma	var	 litið	svo	á	að	áhættusamar	ákvarðanir	fólks	byggðust	á	væntu	

gildi	 niðurstaðna	 sem	 gerðust	með	 ákveðnum	 líkum.	 Þetta	 var	 hin	 almenna	 skoðun	 í	

áratugi,	 þar	 til	 aðrar	 kenningar	 í	 fræðum	 þessum	 ruddu	 sér	 til	 rúms	 en	 ein	 þekktust	

þeirra	er	kenningin	um	væntar	nytjar.	Kenningin	var	fyrst	lögð	fram	af	Daniel	Bernoulli	á	

18.	öld	en	var	síðar	þróuð	af	John	von	Neuman	og	Oskar	Morgenstern	um	miðja	20.	öld.	

Síðan	 kenningin	 um	 væntar	 nytjar	 var	 lögð	 fram	 hefur	 hún	 verið	 hornsteinn	 innan	

hagfræðinnar	þegar	ákvörðunartaka	einstaklinga	við	áhættu	er	skoðuð	(Levin,	2006).	

Kenningin	um	væntar	nytjar	byggir	á	því	að	einstaklingur	sem	hefur	nokkra	valkosti	til	

að	 velja	 úr	 eigi	 og	 muni	 velja	 þann	 valkost	 sem	 veiti	 honum	 hæstu	 væntar	 nytjar.	

Væntar	 nytjar	 eru	 frábrugðnar	 væntigildi	 á	 þann	 hátt	 að	 væntar	 nytjar	 þurfa	 ekki	 að	

vera	 jafnar	 tölulegu	 væntigildi	 niðurstöðu.	 Væntar	 nytjar	 eru	 mismunandi	 eftir	
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aðstæðum	 hvers	 og	 eins	 og	 fer	 gildi	 þeirra	 eftir	 nytjafalli	 einstaklings.	 Það	 ræðst	 af	

fjárhagslegri	 stöðu	 hans,	 smekk	 og	 viðhorfi	 hans	 gagnvart	 áhættu	 og	 samkvæmt	

kenningunni	um	væntar	nytjar	 leitast	einstaklingar	eftir	því	að	hámarka	þetta	nytjafall	

með	 ákvörðunum	 sínum	 (Bernoulli,	 1954;	 Von	 Neumann	 og	 Morgenstern,	 1953).	

Almenna	útskýringu	á	væntum	nytjum	er	einnig	hægt	að	setja	fræðilega	upp:		

	

Ímyndum	 okkur	 að	 við	 stöndum	 frammi	 fyrir	 ákvörðun	 með	 n	 mögulegum	

niðurstöðum,	merktar	

1,	2,	...,	n.	

Þessar	niðurstöður	eiga	sér	stað	með	líkunum	

p1,	p2,	...,	pn;	

þar	 sem	pi	eru	 líkurnar	 á	 að	 niðurstaða	 i	eigi	 sér	 stað.	 Þar	 sem	p1,	 p2,	 ...,	 pn	 eru	

líkurnar	á	öllum	mögulegum	niðurstöðum	verður	að	gilda	að	

p1	+	p2	+	...	+	pn	=	1.	

Segjum	 nú	 að	 niðurstaða	 1	 gefi	 okkur	 notagildið	 u1,	 niðurstaða	 2	 gefi	 okkur	

notagildið	u2,	og	svo	framvegis,	en	þá	eru	væntar	nytjar	ákvörðunarinnar	í	heild	sinni	

p1u1	+	p2u2	+	...	+	pnun.	

	

Nytjafall	 einstaklings	mælir	 ánægju	 hans	 við	mismunandi	 stig	 auðs	 (e.	wealth).	 Ein	

ástæða	fyrir	mismunandi	viðhorfi	einstaklinga	til	áhættu	er	jaðarnyt	auðs.	Því	minni	sem	

jaðarnytjar	einstaklings	eru	því	minni	þörf	hefur	hann	fyrir	að	auka	auð	sinn	með	aukinni	

áhættutöku.	 Samkvæmt	 kenningunni	 um	 væntar	 nytjar	 er	 einstaklingur	 sagður	

áhættufælinn	ef	að	hann	hefur	hvelft	nytjafall	og	væntinytjar	hans	fara	minnkandi	eftir	

því	sem	hann	þarf	að	taka	meiri	áhættu	til	að	auka	auð	sinn	(Pratt,	1964).		

Ýmsar	 forsendur	hafa	verið	 settar	 fram	 í	nýklassískum	hagfræðilíkönum.	Forsendan	

um	 að	 maðurinn	 sé	 rökvís,	 þ.e.	 að	 ákvarðanir	 hans	 séu	 rökréttar,	 er	 ein	 þessara	

forsenda.	Rökrétt	ákvörðunartaka	felst	til	að	mynda	í	því	að	einstaklingar	búi	yfir	öllum	

upplýsingum	og	geti	unnið	úr	þeim	við	ákvörðunartöku,	að	framsetning	hafi	ekki	áhrif	á	

val	þeirra,	að	þeir	hafi	fulla	og	samkvæma	valröðun	og	að	þeir	hámarki	nytjafall	sitt	til	

langs	 tíma	 (Beggs,	 2017).	 Samkvæmt	 Von	 Neumann	 og	 Morgenstern	 eru	 fjórar	
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grundvallarforsendur	 sem	 skilgreina	 rökvísan	 ákvörðunartaka	 (Von	 Neumann	 og	

Morgenstern,	1953).	Þær	eru	eftirfarandi:	

	

(1)	Forsendan	um	endanleika	(e.	completeness)	

(2)	Forsendan	um	samkvæma	valröðun	(e.	transitivity)	

(3)	Forsendan	um	óháða	valkosti	(e.	independence)	

(4)	Forsendan	um	samfelldni	(e.	continuity)	

	

Fræðilega	er	þessum	forsendum	lýst	þannig:	

(1)	Höfum	tvo	valkosti,	A	og	B.		

Fyrir	hvert	A	og	B	gildir	annaðhvort	A	≥	B	eða	A	≤	B.	

(2)	Höfum	þrjá	valkosti;	A,	B	og	C.		

Fyrir	A	≥	B	og	B	≥	C	gildir	A	≥	C.	

(3)	Höfum	þrjá	valkosti;	A,	B	og	C	og	líkur;	p.	Látum	p	E	[0,1].		

Ég	kýs	A	fram	yfir	B	ef	og	aðeins	ef	ég	vel	pA	+	(1	-	p)C	fram	yfir	pB	+	(1	-	p)C.	

(4)	Höfum	þrjá	valkosti;	A,	B	og	C.		

Fyrir	A	≥	B	≥	C	gildir	að	til	eru	líkur	p	þannig	að	B	=	pA	+	(1	-	p)C.	

	

Það	er	oft	orðað	svo	að	ákvarðanir	einstaklinga	brjóti	ofangreindar	forsendur	þegar	

hegðun	þeirra	samræmist	ekki	spásögn	kenningarinnar	um	væntar	nytjar	(Levin,	2006).	

Hægt	er	að	tala	um	órökrétta	ákvörðun	ef	ákvörðun	einstaklings	er	með	þeim	hætti	að	

spásögn	kenningarinnar	heldur	ekki.	Framvegis	þegar	talað	er	um	rökrétta	ákvörðun	hér	

er	 vísað	 til	 ákvörðunar	 í	 takt	 við	 þessar	 forsendur	 og	 þá	 hegðun	 sem	 kenningin	 um	

væntar	 nytjar	 spáir	 til	 um,	 líkt	 og	 hámörkun	 einstaklinga	 á	 nytjafalli	 sínu.	 Rökrétt	

ákvörðunartaka	hefur	þá	einnig	verið	skilgreind	sem	ákvörðun	þar	sem	að	mismunandi	

framsetning	upplýsinga	hefur	ekki	áhrif	á	val	 (Beggs,	2015a)	og	verður	það	einnig	gert	

hér.		
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2.2 Heldur	spásögn	kenningarinnar	um	væntar	nytjar	alltaf?	
Þrátt	fyrir	vinsældir	kenningarinnar	um	væntar	nytjar	hafa	ýmsir	fræðimenn	bent	á	tilvik	

þar	 sem	 ákvörðunartaka	 einstaklinga	 er	 órökrétt	 og	 samræmist	 ekki	 spásögn	 hennar	

(Allais,	1953;	Ariely,	2010;	Kahneman	og	Tversky,	1979).	Verjendur	kenningarinnar	um	

væntar	 nytjar	 hafa	 svarað	 gagnrýni	 með	 þeim	 rökum	 að	 frávik	 frá	 rökréttri	

ákvörðunartöku	sé	hvítt	suð	(e.	white	noise)	sem	gerist	á	tilviljunarkenndan	hátt	(Beggs,	

2015a).	 Rannsóknir	 hafa	 hins	 vegar	 sýnt	 fram	 á	 það	 að	 frávik	 frá	 rökréttri	

ákvörðunartöku	 einstaklinga	 eru	 sjaldan	 tilviljunarkennd	 og	 mannskepnan	 tekur	 oft	

órökréttar	ákvarðanir	á	kerfisbundinn	hátt	(Ariely,	2010;	Kahneman	og	Tversky,	1979).		

Einn	 þeirra	 fyrstu	 sem	 gagnrýndi	 kenninguna	 um	 væntar	 nytjar	 var	 franski	

hagfræðingurinn	Maurice	Allais.	Hann	benti	á	í	grein	sem	hann	gaf	út	um	miðja	seinustu	

öld	 að	 ýmis	 hegðun	 sem	 Daniel	 Bernoulli	 (1954)	 og	 Von	 Neumann	 og	 Morgenstern	

(1953)	spáðu	til	um	í	kenningum	sínum	héldi	oft	ekki	í	raunveruleikanum	(Allais,	1953).	

Allais	 rannsakaði	 hvort	 ákvörðunartaka	 við	 aðstæður	 áhættu	 væri	 í	 takt	 við	 spásögn	

kenningarinnar	um	væntar	nytjar.	Niðurstaða	hans	hefur	verið	kölluð	þversögn	Allais	(e.	

Allais	paradox).		

Hægt	er	að	útskýra	þessa	þversögn	með	hjálp	upplýsinga	sem	sjá	má	á	töflu	1.	Allais	

spurði	 þátttakendur	 rannsóknar	 sinnar	 spurningu	 sem	 var	 í	 tveimur	 hlutum.	 Í	 efri	

helming	 töflu	 1	 eru	 þær	 upphæðir	 sem	 upprunalega	 voru	 gefnar	 í	 rannsókn	 Allais.	

Þátttakendur	voru	beðnir	um	að	velja	á	milli	tveggja	ímyndaðra	valkosta,	annars	vegar	A	

eða	B	í	fyrri	hluta	spurningarinnar	og	hins	vegar	C	eða	D	í	seinni	hluta	hennar.	Meirihluti	

þátttakenda	valdi	valkost	A	 í	 fyrri	hluta	spurningarinnar,	sem	sjá	má	á	töflu	1.	Þá	valdi	

meirihluti	þátttakenda	valkost	D	í	seinni	hluta	spurningarinnar.	Þetta	er	ákvörðunartaka	

sem	ekki	er	í	samræmi	við	spásögn	kenningarinnar	um	væntar	nytjar.	Hægt	er	að	sýna	

fram	á	það	með	eftirfarandi	hætti:	

	

Höfum	einstakling	 sem	 velur	 valkost	 A	 í	 fyrri	 hluta	 spurningarinnar.	 Þá	 er	 hægt	 að	

segja	um	væntar	nytjar	hans:		

U(A)	=	u(100M)	>	0.89u(100M)	+	0,1u(500M)	=	U(B)	

0,11u(100M)	>	0,1u(500M)	



	

17	

Þar	 sem	u	 stendur	 fyrir	 væntar	 nytjar	 og	M	 stendur	 fyrir	milljónir.	 Ef	 einstaklingur	

velur	valkost	D	í	seinni	hluta	spurningarinnar	gildir:	

U(D)	=	0,1u(500M)	>	0,11u(100M)	=	U(C)	

Ef	sami	einstaklingur	velur	valkost	A	í	fyrri	hluta	spurningarinnar	og	D	í	seinni	hluta	

hennar	gildir:	

U(A)	=	0,11u(100M)	>	0,1u(500M)	=	U(B)	

U(C)	=	0,11u(100M)	<	0,1u(500M)	=	U(D)	

Sem	er	órökrétt	ákvörðun.1	

	

Einnig	 er	 hægt	 að	 sýna	 fram	 á	 þessa	 þversögn	 myndrænt.	 Ef	 framsetningu	

spurningarinnar	 er	 breytt	 með	 þeim	 hætti	 sem	 gert	 er	 í	 neðri	 hluta	 töflu	 1	 má	

bersýnilega	sjá	að	val	á	A	og	D	eða	B	og	C	er	órökrétt	ákvörðun.		

Tafla	1.	Þversögn	Allais.	

Upprunaleg	framsetning

100.000.000 100% 500.000.000 10%
100.000.000 89%

0 1%

100.000.000 11% 500.000.000 10%
0 89% 0 90%

Önnur	framsetning

100.000.000 89% 100.000.000 89%
100.000.000 11% 500.000.000 10%

0 1%

0 89% 0 89%
100.000.000 11% 0 1%

5.000.000 10%

Valkostur	C Valkostur	D

Valkostur	BValkostur	A

Valkostur	C Valkostur	D

Valkostur	A Valkostur	B

	

Þversögn	Allais	sýnir	hvernig	ákvarðanir	einstaklinga,	við	vissar	aðstæður,	eru	ekki	 í	

samræmi	 við	 forsenduna	 um	óháða	 valkosti	 (forsenda	 (3)	 í	 kafla	 2.1).	 Þversögn	Allais	

sýnir	 einnig	 fram	 á	 það	 að	 einstaklingar	 hámarka	 ekki	 alltaf	 nytjafall	 sitt	 og	 hvernig	

framsetning	 mismunandi	 valkosta	 getur	 haft	 áhrif	 á	 ákvarðanir	 þeirra	 (Allais,	 1953).	

																																																								
1	Hægt	er	að	sýna	fram	á	að	val	á	B	og	C	sé	órökrétt	ákvörðun	með	sama	hætti.		
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Önnur	 gagnrýni	 á	 kenninguna	 um	 væntar	 nytjar	 er	 svipuð.	 Bent	 hefur	 verið	 á	 fjölda	

tilvika	 þar	 sem	 einstaklingar	 eru	 ekki	 rökvísir,	 en	 við	 vissar	 aðstæður	 taka	 þeir	

ákvarðanir	 sem	 ekki	 eru	 í	 samræmi	 við	 spásögn	 kenningarinnar	 um	 væntar	 nytjar	

(Ariely,	2010;	Ellsberg,	1961;	Kahneman	og	Tversky,	1979).	

Frávik	í	hegðun	einstaklinga	frá	spásögn	kenningarinnar	um	væntar	nytjar	hafa	verið	

útskýrð	 af	 ýmsum	 hagfræðingum	 með	 breyttum	 líkönum	 um	 ákvörðunartöku	

einstaklinga	við	aðstæður	áhættu.	Það	hefur	 til	að	mynda	verið	gerð	grein	 fyrir	því	að	

lögun	 nytjafalls	 einstaklings	 getur	 verið	 mismunandi	 eftir	 eignastöðu	 hans	 á	 hverri	

stundu	 (Friedman	 og	 Savage,	 1948).	 Með	 því	 er	 átt	 við	 að	 einstaklingur	 getur	 verið	

áhættufælinn	og	áhættusækinn	á	sama	tíma.	Nytjafall	hans	myndi	þá	svipa	til	þess	sem	

sýnt	er	á	mynd	2.	Fyrsti	hluti	nytjafallsins	sem	sjá	má	á	myndinni,	sá	hluti	nytja	sem	fæst	

við	lítinn	auð,	er	hvelfdur.	Þegar	auðurinn	eykst	og	er	meðalmikill	verður	nytjafallið	kúpt	

en	 verður	 svo	 aftur	 hvelft	 þegar	 auðurinn	 er	 orðinn	 mikill.	 Einstaklingur	 með	 slíkt	

nytjafall	myndi	því	hafa	mismunandi	viðhorf	til	áhættu	eftir	því	á	hvaða	stigi	auðs	hann	

er	hverju	sinni.		

Þessu	 til	 viðbótar	 hefur	 verið	 bent	 á	 það	 að	 ákvarðanir	 einstaklinga	 byggjast	

mögulega	ekki	á	eignastöðu	þeirra	í	tölulegu	gildi	heldur	á	eignastöðu	sem	einstaklingar	

miða	út	frá	ákveðnum	upphafspunkti	auðs	(Markowitz,	1952).	Þessar	hugmyndir	og	fleiri	

hafa	 átt	 þátt	 í	 því	 að	 leggja	 grunninn	 að	 nútíma	 atferlishagfræði	 og	 þeim	 kenningum	

atferlishagfræðinga	 sem	að	útskýra	 ákvörðunartöku	 einstaklinga	 við	 aðstæður	 áhættu	

(Heukelom,	2007).		

	

Mynd	2.	Nytjafall	líkt	og	Friedman	og	Savage	settu	fram	(Friedman	og	Savage,	1948).	
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2.3 Kenningin	um	horfur	
Þrátt	fyrir	þá	gagnrýni	á	kenninguna	um	væntar	nytjar	sem	fjallað	hefur	verið	um	hér	á	

undan,	 fór	ekki	mikið	 fyrir	öðrum	kenningum,	 sem	gátu	betur	útskýrt	ákvörðunartöku	

einstaklinga	við	áhættu,	mestan	hluta	seinustu	aldar	 (Hertwig	o.fl.,	2004).	Það	var	svo	

1979,	 þegar	 sálfræðingarnir	 Daniel	 Kahneman	 og	 Amos	 Tversky	 birtu	 fræga	 grein	 í	

Econometrica	 (1979),	 að	 sett	 var	 fram	 kenning	 sem	 gaf	 aukna	 innsýn	 á	 hvernig	

ákvörðunartaka	 einstaklinga	 við	 aðstæður	 áhættu	 er	 í	 raun.	 Þessa	 kenningu	 kölluðu	

Kahneman	og	 Tversky	 kenninguna	um	horfur.	 Segja	má	 að	þessi	 kenning	hafi	markað	

upphaf	nútíma	atferlishagfræði	(Heukelom,	2007).	

Fjölmörg	dæmi	úr	rannsóknum	Kahneman	og	Tversky	sýna	að	einstaklingar	taka	oft	

órökréttar	 ákvarðanir	 (Kahneman	 og	 Tversky,	 1979;	 Kahneman,	 2003;	 Tversky	 1975).	

Þeir	 hafa	 bent	 á	 það	 að	 hugrænar	 bjaganir	 (e.	 cognitive	 biases)	 einstaklinga	 eru	 oft	

ástæður	þess	að	fólk	tekur	órökréttar	ákvarðanir	á	kerfisbundinn	hátt	en	fjallað	verður	

nánar	um	hugrænar	bjaganir	síðar	í	þessari	ritgerð.	

Samkvæmt	kenningunni	um	horfur	er	 ferli	ákvörðunartöku	tekið	 í	 tveimur	skrefum.	

Fyrra	 skrefið	 felst	 í	 því	 að	 greina	 þá	 valkosti	 sem	 í	 boði	 eru.	 Þá	 er	 svokölluðum	

leiðsagnarreglum	 (e.	 heuristics)	 oft	 beitt	 í	 þessari	 greiningu	 til	 að	 einfalda	 valkostina.	

Eftir	að	valkostir	hafa	verið	greindir	þá	eru	þeir	bornir	saman	í	seinna	skrefi	ferlisins.	Sá	

valkostur	sem	skilar	hæsta	virði	í	augum	ákvörðunartaka	er	valinn.	Þessi	einföldun	sem	á	

sér	 stað	 í	 fyrra	 skrefi	 ferlisins	verður	oft	 til	þess	að	 sú	ákvörðun	sem	tekin	er	 í	 seinna	

skrefinu	er	órökrétt	(Kahneman	og	Tversky,	1979).	

Til	að	útskýra	niðurstöður	tilrauna	sinna	settu	Kahneman	og	Tversky	fram	svokallað	

virðisfall	(e.	value	function).2	Fólk	skynjar	almennt	breytingar;	hvort	sem	það	er	breyting	

á	birtu,	hitastigi	eða	hávaða,	út	frá	núverandi	eða	nýlegu	stigi	þessara	þátta.	Svo	dæmi	

sé	tekið	þá	metur	einstaklingur	hitastig	hluta	við	snertingu	sem	heitt	eða	kalt	eftir	því	

hvaða	hitastigi	hann	hefur	aðlagast	fyrir	(Kahneman	og	Tversky,	1979).	Það	sama	á	við	

um	skynjun	fólks	á	breytingu	á	fjárhagslegri	stöðu	sinni.	Ákveðna	breytingu	á	eignastöðu	

gæti	einn	einstaklingur	skynjað	sem	fátækt	á	meðan	annar	myndi	líta	á	sömu	breytingu	

sem	mikil	auðæfi.	Hvernig	breyting	á	eignastöðu	er	skynjuð	fer	eftir	því	hver	fjárhagsleg	

																																																								
2	Kahneman	og	Tversky	nota	orðið	virði	um	það	sem	segja	má	að	séu	nytjar.	
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staða	einstaklings	er	á	þeim	tíma	sem	breytingin	á	sér	stað.	Kahneman	og	Tversky	benda	

á	 að	 áhættusamar	 ákvarðanir	 einstaklinga	 eru	 því	 metnar	 út	 frá	 ákveðnum	

viðmiðunarpunkti	 (e.	 reference	point).	Ákvörðunartaka	einstaklings	miðast	því	ekki	við	

stærð	 breytingar	 á	 eignastöðu	 hans	 heldur	 breytingu	 á	 eignastöðu	 út	 frá	

viðmiðunarpunktinum	(Kahneman	og	Tversky,	1979).	Sjá	má	virðisfallið	sem	Kahneman	

og	Tversky	settu	fram	á	mynd	3.	Eins	og	sjá	má	á	myndinni	er	virðisfallið	hvelft	fyrir	ofan	

viðmiðunarpunktinn	en	kúpt	fyrir	neðan	hann.	Rannsóknir	Kahneman	og	Tversky	benda	

til	 þess	 að	 fólk	 er	 áhættufælið	þegar	það	 stendur	 frammi	 fyrir	 gróða	en	áhættusækið	

þegar	það	stendur	frammi	fyrir	tapi	og	er	lögun	virðisfallsins	byggð	á	þessu.	Þar	að	auki	

benda	rannsóknir	þeirra	á	að	virði	(neikvætt)	einstaklinga	vegna	taps	er	meiri	en	virðið	

(jákvætt)	sem	fæst	við	samsvarandi	gróða	og	er	því	sá	hluti	virðisfallsins	á	myndinni	sem	

lýsir	tapi	brattari	en	sá	hluti	sem	lýsir	gróða	(Kahneman	og	Tversky,	1979).		

	

Mynd	3.	Virðisfall	líkt	og	Kahneman	og	Tversky	settu	fram	(Kahneman	og	Tversky,	1979).	

Samkvæmt	 kenningunni	 um	 horfur	 er	 virði	 hverrar	 niðurstöðu	 margfaldað	 með	

svokölluðu	 ákvörðunarvægi	 (e.	 decision	 weight)	 þegar	 staðið	 er	 frammi	 fyrir	

áhættusamri	 ákvörðun.	 Í	 stað	 þess	 að	 einstaklingar	 meti	 líkur	 hverrar	 niðurstöðu	 á	

hlutlægan	hátt	gefa	þeir	 líkunum	á	hverri	niðurstöðu	ákveðið	vægi.	Vægi	á	líkum	meta	

einstaklingar	huglægt	og	er	ákvörðunarvægi	sem	þeir	gefa	niðurstöðu	ekki	endilega	það	

sama	 og	 raunverulegar	 líkur	 á	 þeirri	 niðurstöðu.	 Einstaklingar	 hafa	 því	 vægisfall	 (e.	

weighting	 function)	 þar	 sem	 ákvörðunarvægi	 er	 fall	 af	 gefnum	 líkum	 (Kahneman	 og	

Tversky,	1979).	Ýmsar	rannsóknir	hafa	stutt	tilvist	slíks	vægisfalls	og	hefur	verið	bent	á	

það	að	einstaklingar	meta	vægi	á	 líkum	oft	ekki	á	hlutlægan	hátt	 (Hertwig	o.fl.,	2004).	



	

21	

Sjá	má	vægisfall	líkt	og	Kahneman	og	Tversky	settu	fram	á	mynd	4.	Samkvæmt	þeim	er	

algengt	 að	 fólk	 gefi	 niðurstöðu	 sem	 gerist	 með	 litlum	 líkum	 of	 hátt	 ákvörðunarvægi.	

Dæmi	um	það	er	 skynjun	 fólks	 á	 líkunum	á	því	 að	 vinna	 í	 lottó	og	 skynjun	 fólks	 á	því	

hversu	 líklegt	 það	 er	 að	 lenda	 í	 flugslysi	 (Beggs,	 2015b).	 Í	 slíkum	 tilvikum	 er	

ákvörðunarvægi	hærra	en	raunverulegar	 líkur,	 líkt	og	sjá	má	á	þeim	hluta	vægisfallsins	

sem	er	fyrir	ofan	brotalínuna	á	mynd	4.	Þá	hafa	Kahneman	og	Tversky	einnig	bent	á	það	

að	ákvörðunarvægi	einstaklinga	á	niðurstöðu	sem	gerist	með	mjög	litlum	líkum	er	oft	of	

lágt	 og	meta	 einstaklingar	 þá	 líkurnar	 á	 slíkri	 niðurstöðu	 sem	 núll.	 Að	 sama	 skapi	 er	

ákvörðunarvægi	 einstaklinga	 á	 niðurstöðu	 sem	 gerist	 með	 vissu	 oft	 of	 hátt	 en	 náin	

tengsl	 eru	 á	 milli	 þess	 og	 svokallaðra	 fullvissuáhrifa	 sem	 fjallað	 verður	 um	 hér	 síðar	

(Kahneman	og	Tversky,	1979).		

	

Mynd	4.	Vægisfall	líkt	og	Kahneman	og	Tversky	settu	fram	(Kahneman	og	Tversky,	1979).	

Rauði	 þráðurinn	 í	 kenningunni	 um	 horfur	 er	 sá	 að	 einstaklingar	 taka	 mismunandi	

ákvarðanir	eftir	því	hvers	konar	breyting	mun	eiga	sér	stað	á	fjárhagslegri	stöðu	þeirra	

og	hvaða	vægi	þeir	gefa	líkunum	á	að	slík	breyting	eigi	sér	stað	(Kahneman	og	Tversky,	

1979).		Samkvæmt	kenningunni	byggist	ákvörðunartaka	einstaklinga	fremur	á	breytingu	

á	 fjárhagslegri	 stöðu	 í	 formi	 gróða	 eða	 taps	 heldur	 en	 breytingu	 í	 tölulegu	 gildi	

(Kahneman	o.fl.,	 1991).	 Einstaklingar	 eru	 áhættufælnir	 þegar	 þeir	 standa	 frammi	 fyrir	

gróða	 en	 áhættuviðhorf	 þeirra	 snýst	 við	 þegar	 þeir	 standa	 frammi	 fyrir	 tapi	 og	 verða	

þeir	þá	áhættusæknir.	Þetta	hefur	verið	kallað	tapfælni	og	 lýsir	sér	þannig	að	vanlíðan	

einstaklings	 vegna	 taps	 er	 meiri	 en	 vellíðan	 sem	 fylgir	 samsvarandi	 gróða	 (Rabin	 og	

Thaler,	2001).	
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Ef	marka	má	spásögn	kenningarinnar	um	horfur	er	því	 ákvörðunartaka	einstaklinga	

við	 aðstæður	 áhættu	 ekki	 fullkomlega	 í	 samræmi	 við	 það	 sem	 kenningin	 um	 væntar	

nytjar	spáir	til	um.	Það	eru	því	vissir	þættir	sem	ber	að	hafa	í	huga	þegar	ákvörðunartaka	

einstaklinga	við	áhættu	er	skoðuð;	líkt	og	hvort	staðið	sé	frammi	fyrir	gróða	eða	tapi	og	

hvort	litlar	eða	miklar	líkur	séu	á	að	niðurstaða	eigi	sér	stað.	

	

2.4 Kenningar	atferlishagfræðinnar	eru	ekki	lausar	við	gagnrýni	
Þrátt	fyrir	að	kenningar	atferlishagfræðinnar	gefi	aðra	sýn	á	ákvörðunartöku	einstaklinga	

við	aðstæður	áhættu	og	bendi	á	ýmis	 frávik	 frá	kenningum	nýklassískrar	hagfræði	eru	

þær	ekki	lausar	við	gagnrýni.		

Bent	hefur	verið	á	að	 forsendur	sem	gefnar	eru	 í	nýklassískum	hagfræðikenningum	

eigi	ekki	að	endurspegla	raunveruleikann	heldur	séu	einungis	til	einföldunar	(Friedman,	

1953).	 Markmið	 hagfræðinnar	 er	 ekki	 að	 útskýra	 hegðun	 hvers	 einstaklings	 fyrir	 sig	

heldur	 að	 útskýra	 hegðun	 einstaklinga	 sem	 saman	 mynda	 hópa	 í	 hagkerfinu,	 líkt	 og	

neytendur	eða	 fyrirtæki.	Hagfræðingar	 leitast	 eftir	 að	 finna	mynstur	 í	 hegðun	þessara	

hópa	og	leggja	fram	kenningar	um	þau.	Mikilvægi	hagfræðilegrar	kenningar	felst	í	getu	

hennar	 til	 að	útskýra	og	 spá	 fyrir	 um	 raunveruleikann.	 Ef	hún	gerir	það	vel	 getur	hún	

verið	gagnleg	þrátt	fyrir	að	hún	sé	byggð	á	einföldum,	og	stundum	röngum,	forsendum	

(Mathis,	 2015).	 Þau	 atriði	 sem	 atferlishagfræðingar	 benda	 á	 varðandi	 hegðun	

einstaklinga	 eru	 þá	 oft	 of	 flókin	 til	 líkanagerðar	 og	 erfitt	 er	 að	 reikna	 með	 öllum	

mögulegum	frávikum	í	hegðun	þegar	forsendur	eru	settar	fram.	

Gagnrýni	á	atferlishagfræði	beinist	einnig	að	aðferðafræði	hennar.	Þær	byggja	mikið	

á	 tilraunum	og	 leikjum	og	 efasemdir	 eru	 um	að	 slíkar	 rannsóknir	 endurspegli	 daglega	

raunhegðun	 einstaklinga.	 Skortur	 á	 tilraunum	 þar	 sem	 siðferðislegir	 þættir	 eru	 teknir	

með	 í	 reikninginn	 við	 rannsóknir	 á	 ákvörðunartöku	 einstaklinga	 getur	 gert	 það	 að	

verkum	að	útskýringarmáttur	líkana	sem	byggja	á	niðurstöðum	slíkra	rannsókna	verður	

minni	fyrir	vikið.	Þegar	kemur	að	leikjum	þar	sem	peningaverðlaun	eru	í	boði	skiptir	máli	

að	 skoða	 hvaða	 upphæðir	 eru	 í	 húfi	 þar	 sem	 mismunandi	 upphæðir	 framkalla	

mismunandi	hegðun.	Það	verði	því	að	horfa	á	niðurstöður	slíkra	leikja	með	tilliti	til	þeirra	

upphæða	 sem	 þátttakendum	 stendur	 til	 boða	 að	 vinna	 hverju	 sinni	 svo	 hægt	 sé	 að	

heimfæra	þær	eins	nákvæmt	og	hægt	er	yfir	á	raunveruleikann	(Levitt	og	List,	2007).	
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Einnig	 hafa	 úrtök	 í	 tilraunum	 atferlishagfræðinga	 verið	 gagnrýnd	 en	 í	 langflestum	

tilfellum	 er	 það	 hegðun	 einstaklinga	 úr	 vestrænu,	 menntuðu,	 iðnvæddu,	 ríku	 og	

lýðræðislegu	samfélagi	sem	er	rannsökuð	en	slík	úrtök	hafa	fengið	heitið	WEIRD3.	Með	

því	 að	 skorða	 rannsóknir	 við	 slík	 úrtök	 eru	 rannsakendur	 óbeint	 að	 gefa	 sér	 að	 lítil	

fjölbreytni	 sé	 á	 milli	 mismunandi	 samfélaga	 og	 að	 þessi	 úrtök	 endurspegli	 hegðun	

mannskepnunnar	 eins	 vel	 og	 hvert	 annað	 úrtak.	 Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 það	 að	

niðurstöður	 tilrauna	 í	atferlisfræði	eru	breytilegar	eftir	því	hvaða	þýði	er	skoðað.	Bent	

hefur	verið	á	að	hegðun	einstaklinga	sem	kenndir	eru	við	WEIRD	sé	önnur	en	hjá	restinni	

af	mannfólkinu,	slík	úrtök	séu	í	raun	útlagar	(e.	outliers)	 í	gagnasafninu.	Gagnrýnendur	

benda	 því	 á	 að	 rannsóknir	 atferlishagfræðinga	 þurfi	 að	 vera	 framkvæmdar	 með	

fjölbreyttari	 úrtökum	 til	 að	betur	 sé	hægt	 að	útskýra	hvernig	 einstaklingar	hegði	 sér	 í	

raun	(Henrich	o.fl.,	2010).	

Gigerenzer	og	Berg	(2010)	hafa	gagnrýnt	kenninguna	um	horfur	og	bent	á	að	hún	sé	

enn	óraunhæfari	kenning	 til	að	 lýsa	ákvörðunartöku	einstaklinga	við	aðstæður	áhættu	

heldur	 en	 kenningin	 um	 væntar	 nytjar.	 Samkvæmt	 kenningunni	 um	 horfur	 þurfa	

einstaklingar	 einnig	 að	 meta	 ákvörðunarvægi	 við	 virði	 (nytjar)	 allra	 mögulegra	

niðurstaðna	í	ákvörðun	sinni,	svipað	og	í	kenningunni	um	væntar	nytjar.	Það	reynist	þá	

ekki	 auðveldara	 að	 vinna	 úr	 ákvörðunarvægi	 og	 virði	 heldur	 en	 líkum	 og	 væntum	

nytjum,	hafa	þeir	bent	á.	Þar	að	auki	telja	þeir	að	kenningin	um	horfur	sýni	aðeins	fram	

á	 það	 hvaða	 valkosti	 einstaklingar	 velji	 þegar	 þeir	 standa	 frammi	 fyrir	 tilteknum	

ákvörðunum	 en	 útskýri	 ekki	 hvernig	 þeir	 komist	 að	 hverri	 niðurstöðu	 (Berg	 og	

Gigerenzer,	2010).		

Það	 ber	 því	 að	 hafa	 þessa	 þætti	 í	 huga	 þegar	 niðurstöður	 rannsókna	

atferlishagfræðinga	 eru	 birtar.	 Útskýringarmáttur	 kenninga	 og	 líkana	 sem	 byggja	 á	

slíkum	niðurstöðum	gæti	verið	takmarkaður	vegna	þeirra	atriða	sem	gert	hefur	verið	skil	

hér	á.		 	

																																																								
3	Western,	Educated,	Industrialized,	Rich,	and	Democratic.	
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3 Hugrænar	bjaganir		

Hér	að	framan	var	útskýrt	að	hugrænar	bjaganir	við	ákvörðunartöku	geta	orðið	til	þess	

að	einstaklingar	taka	ekki	alltaf	ákvarðanir	í	samræmi	við	kenninguna	um	væntar	nytjar.	

Til	að	mynda	hefur	Herbert	Simon	fært	rök	fyrir	því	hvers	vegna	einstaklingar	taka	ekki	

alltaf	 rökréttar	 ákvarðanir	 í	 takt	 við	 kenningar	 nýklassískrar	 hagfræði	 (Simon,	 1979).	

Samkvæmt	Simon	þá	eru	einstaklingar	ekki	að	hámarka	hag	sinn	með	þeim	hætti	sem	

hefðbundin	nálgun	hagfræðinnar	byggir	á,	heldur	sækjast	eftir		viðunandi	(e.	satisfying)	

niðurstöðu.	 Ástæða	 þess	 er	 að	 einstaklingarnir	 hafa	 ekki	 getu	 til	 að	 afla	 sér	 allra	

upplýsinga	 né	 getu	 til	 að	 vinna	 úr	 þeim	 þegar	 þeir	 standa	 frammi	 fyrir	 ákvörðunum.	

Jafnvel	 þótt	 einstaklingarnir	 byggju	 yfir	 öllum	 upplýsingum	 hefur	 hugur	 manna	

takmarkaða	burði	 til	að	vinna	úr	þeim.	Vegna	þessarar	takmörkunar	taka	einstaklingar	

því	ákvörðun	sem	einungis	fullnægir	þörfum	þeirra	upp	að	vissu	marki	(Simon,	1979).	

Þrátt	fyrir	þetta	reyna	einstaklingar	að	taka	ákvörðun	sem	þeir	telja	að	sé	sú	besta	út	

frá	þeim	upplýsingum	sem	þeir	búa	yfir	og	reyna	því	að	greina	þær	eins	vel	og	þeir	geta	

(Simon,	 1979).	 Vegna	 magns	 upplýsinga	 sem	 einstaklingar	 horfa	 oft	 fram	 á	 og	

kostnaðinn	við	 greiningu	þeirra	beita	þeir	því	oft	 leiðsagnarreglum	 til	 þess	 að	 taka	þá	

ákvörðun	 sem	 þeir	 telja	 að	 sé	 sú	 besta	 hverju	 sinni	 (Tversky	 og	 Kahneman,	 1974).	

Hugrænar	bjaganir	geta	komið	fram	í	ákvörðunum	einstaklinga	þegar	leiðsagnarreglum	

er	beitt	og	eru	villur	í	dómgreind	og	ákvörðunartöku	einstaklinga	(Kahneman	og	Tversky	

1979).		

	

3.1 Mismunandi	hugrænar	bjaganir	við	aðstæður	áhættu		
Hugrænar	 bjaganir	 koma	 oft	 við	 sögu	 þegar	 einstaklingar	 beita	 leiðsagnarreglum	 við	

ákvörðunartöku	þegar	þeir	 standa	 frammi	 fyrir	 áhættu.	 Leiðsagnarreglur	 geta	orsakað	

það	að	fólk	tekur	„rangar“	eða	órökréttar	ákvarðanir	á	kerfisbundinn	hátt.	Eðli	þeirra	er	

mismunandi	og	hugrænar	bjaganir	einstaklinga	sem	af	þeim	stafa	sömuleiðis	(Tversky	og	

Kahneman,	 1974).	 Þá	 hafa	 rannsóknir	 sýnt	 að	 nokkrar	 þeirra	 eru	 áberandi	 þegar	

ákvörðunartaka	við	aðstæður	áhættu	er	skoðuð	(Kahneman	og	Tversky;	1979).		
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Í	kenningunni	um	horfur	er	að	 finna	hugræna	bjögun	 í	ákvörðunartöku	einstaklinga	

sem	 nefnist	 fullvissuáhrif	 (e.	 certainty	 effect).	 Kahneman	 og	 Tversky	 benda	 á	 að	

einstaklingar	ofmeta	oft	niðurstöður	sem	gerast	með	vissu	á	móti	niðurstöðum	sem	eru	

eingöngu	líklegar	(Kahneman	og	Tversky;	1979).		Hægt	er	að	ímynda	sér	einstakling	sem	

stendur	frammi	fyrir	tveimur	ákvörðunum,	þar	sem	hvor	ákvörðun	hefur	tvo	valkosti.	 Í	

fyrri	ákvörðuninni	stendur	einstaklingurinn	frammi	fyrir	valkost	sem	gerist	með	vissu	og	

valkost	sem	gerist	með	ákveðnum	líkum.	Í	seinni	ákvörðuninni	gerast	báðir	valkostirnir	

með	ákveðnum	 líkum.	Hlutfallslega	er	munurinn	á	 væntigildum	valkostanna	 sá	 sami	á	

milli	ákvarðananna	en	það	eru	einungis	líkurnar	á	hverjum	valkosti	sem	breytast.	Ef	að	

einstaklingurinn	kýs	örugga	valkostinn	frekar	en	þann	sem	gerist	með	minni	líkum	í	fyrri	

ákvörðuninni,	jafnvel	þótt	áhættumeiri	valkosturinn	hafi	hærra	væntigildi,	en	kýs	aftur	á	

móti	 áhættumeiri	 valkostinn	 í	 þeirri	 seinni	 er	 talað	 um	 að	 hann	 hafi	 orðið	 fyrir	

fullvissuáhrifum.	 Einstaklingurinn	 gefur	 þá	 örugga	 valkostinum	 hærra	 ákvörðunarvægi	

en	 smekkur	 hans	 segir	 til	 um	 (Tversky	 og	 Kahneman,	 1986).	 Þetta	 bendir	 til	 þess	 að	

áhættufælni	 einstaklinga	 eykst	 þegar	 þeir	 standa	 frammi	 fyrir	 ákvörðun	þar	 sem	einn	

valkosta	gerist	með	vissu	en	áhættusækni	þeirra	eykst	þegar	öruggur	valkostur	er	ekki	

lengur	 til	 staðar	 (Kahneman	 og	 Tversky,	 1979).	 Svo	 virðist	 sem	 einstaklingar	 gefi	

öruggum	 niðurstöðum	meira	 ákvörðunarvægi	 en	 óvissum	 og	 ofmeti	 því	 valkosti	 sem	

gerast	með	vissu.	Þetta	svipar	til	þess	sem	Allais	(1953)	benti	á	og	slík	ákvörðunartaka	

samræmist	ekki	því	sem	kenningin	um	væntar	nytjar	spáir	til	um	líkt	og	sýnt	var	fram	á	í	

umfjölluninni	um	þversögn	Allais	í	kafla	2.2.		

Svokölluð	 spegiláhrif	 (e.	 reflection	 effect)	 er	 annað	 dæmi	 um	 hugræna	 bjögun	

einstaklinga	við	ákvörðunartöku	þegar	staðið	er	frammi	fyrir	áhættu.	Þau	lýsa	sér	þannig	

að	einstaklingar	eru	áhættufælnir	þegar	kemur	að	gróða	en	áhættusæknir	þegar	kemur	

að	tapi	(Williams,	1966).	Einstaklingur	sem	stendur	frammi	fyrir	ákvörðun	með	tveimur	

valkostum;	þar	sem	annar	er	áhættumeiri	en	hinn	og	niðurstaða	ákvörðunarinnar	skilar	

honum	gróða,	 er	 líklegri	 til	 að	 velja	 áhættuminni	 valkostinn,	 jafnvel	 þótt	 áhættumeiri	

valkosturinn	 hafi	 hærra	 væntigildi.	 Aftur	 á	 móti,	 þegar	 hann	 stendur	 frammi	 fyrir	

spegilmynd	sömu	ákvörðunar	(sömu	valkostir	en	niðurstöður	skila	honum	tapi)	er	hann	

líklegri	 til	 að	 velja	 áhættumeiri	 valkostinn	 sem	 hefur	 lægra	 væntigildi	 (Kahneman	 og	

Tversky,	1979).	Svo	virðist	 sem	viðhorf	einstaklinga	 til	áhættu	sé	mismunandi	eftir	því	

hvort	staðið	sé	frammi	fyrir	gróða	eða	tapi.	
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Náskylt	spegiláhrifum	er	svokölluð	tapfælni	(e.	loss	aversion).	Hún	lýsir	sér	þannig	að	

vanlíðan	 einstaklings	 vegna	 taps	 er	 meiri	 en	 vellíðan	 sem	 fylgir	 samsvarandi	 gróða	

(Rabin	og	Thaler,	2001).	Tapfælni	útskýrir	einnig	hvers	vegna	einstaklingar	virðast	vera	

áhættufælnir	 þegar	 þeir	 standa	 frammi	 fyrir	 gróða	 en	 áhættusæknir	 þegar	 staðið	 er	

frammi	fyrri	tapi	og	benda	rannsóknir	til	þess	að	einstaklingar	séu	tvöfalt	næmari	fyrir	

tapi	heldur	en	gróða	(Kahneman	og	Tversky,	1979).	

Á	 þessu	 má	 því	 sjá	 að	 framsetning	 upplýsinga	 skiptir	 miklu	 máli	 við	 áhættusama	

ákvörðunartöku	þar	sem	einstaklingar	taka	mismunandi	ákvarðanir	eftir	því	í	hvaða	ljósi	

þeir	 sjá	valkostina.	Þetta	hefur	verið	kallað	 römmunaráhrif	 (e.	 framing	effect)	og	sýnir	

hvernig	 framsetning	 upplýsinga	 getur	 haft	 áhrif	 á	 val	 einstaklinga	 og	 getur	 leitt	 til	

ósamkvæmni	í	ákvörðunartöku	þeirra	(Tversky	og	Kahneman,	1981).	Það	er	því	ljóst	að	

einstaklingar	 taka	 ekki	 alltaf	 ákvarðanir	 í	 samræmi	 við	 spásögn	 kenningarinnar	 um	

væntar	nytjar	og	benda	 rannsóknir	 (Ariely,	2010;	Kahneman	o.fl.,	1991;	Kahneman	og	

Tversky,	1979;	Tversky	og	Kahneman,	1981)	til	þess	að	það	sé	vegna	hugrænna	bjagana,	

a.m.k.	að	hluta	til.		

	

3.2 Áhrif	mismunandi	menntunarstigs	á	hugrænar	bjaganir	
Ef	hugrænar	bjaganir	verða	til	þess	að	einstaklingar	taka	stundum	órökréttar	ákvarðanir	

má	 spyrja	 sig	 að	 því	 hvort	 aukin	 rökhugsun	 og/eða	 aukin	 menntun	 gæti	 minnkað	

líkurnar	 á	 slíkri	 ákvörðunartöku.	 Ekki	 virðist	 sem	 áhrif	 menntunarstigs	 á	 hugrænar	

bjaganir	 við	 ákvörðunartöku	 hafi	 verið	 viðfangsefni	 margra	 rannsókna.	 Þó	 hafa	 slíkar	

rannsóknir	 (Arcidiacono,	 2011;	 Fan,	 2017;	 Maloney	 og	 McCarthy,	 2016;	 Mishra	 og	

Metilda,	 2015;	 Stanovich	 o.fl.,	 2013;	 West	 o.fl.,	 2012)	 verið	 gerðar	 og	 hafa	 tengsl	

menntunar,	nánar	tiltekið	menntunarstigs,	við	rökrétta	ákvörðunartöku	verið	könnuð.		

Niðurstöður	nokkurra	þessara	rannsókna	(Arcidiacono,	2011;	Fan,	2017;	Maloney	og	

McCarthy,	 2016)	 benda	 til	 þess	 að	 menntaðri	 einstaklingar	 séu	 ólíklegri	 til	 að	 taka	

órökréttar	 ákvarðanir	 vegna	 hugrænna	 bjagana.	 Til	 að	 mynda	 hafa	 áhrif	 aukinnar	

menntunar	á	fjárhagslegar	ákvarðanir	verið	rannsökuð.	Rannsókn	Maloney	og	McCarthy	

(2016)	bendir	til	að	mynda	til	þess	að	aukin	menntun	leiði	til	betri	ákvarðana	í	tengslum	

við	 lífeyrismál	 og	 almennan	 eftirlaunasparnað	 og	 að	 hún	 geti	 einnig	 leitt	 til	 þess	 að	

minna	 verði	 um	 hugrænar	 bjaganir	 við	 slíkar	 ákvarðanir.	 Ákvörðunartaka	 neytenda	
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hefur	 einnig	 verið	 rannsökuð	með	 tilliti	 til	 hugrænna	 bjagana	 (Arcidiacono,	 2011)	 og	

bendir	rannsóknin	til	þess	að	hærra	menntunarstig	minnki	líkur	á	hugrænum	bjögunum	

við	 ákvarðanir	 neytenda.	 Þá	 hefur	 samband	 menntunar	 og	 römmunaráhrifa	 verið	

kannað	 í	 nýlegri	 rannsókn	 (Fan,	 2017)	 en	 niðurstöður	 hennar	 voru	 að	 hærra	 stig	

menntunar	minnki	líkur	á	römmunaráhrifum	við	ákvörðunartöku.	

Aftur	á	móti	benda	niðurstöður	annarra	rannsókna	(Mishra	og	Metilda,	2015;	West	

o.fl.,	 2012)	 til	 þess	 að	 einstaklingur	 sem	 hefur	 meiri	 menntun	 sé	 líklegra	 fórnarlamb	

hugrænna	bjagana	við	ákvörðunartöku	og	þá	eru	rannsóknir	(Stanovich	o.fl.,	2013)	sem	

styðja	 við	 þá	 tilgátu	 að	 engin	 tengsl	 séu	 á	 milli	 ákveðinna	 hugrænna	 bjagana	 og	

menntunarstigs	einstaklinga.	Enn	sem	komið	er	hefur	því	ekki	tekist	að	sýna	fram	á	áhrif	

aukinnar	menntunar	 á	 tíðni	 skipta	 sem	einstaklingar	 taka	órökréttar	 ákvarðanir	 vegna	

hugrænna	bjagana.		
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4 Aðrir	þættir	sem	hafa	áhrif	á	ákvörðunartöku	við	áhættu	

Áhrif	 ýmissa	 annarra	 þátta	 á	 ákvörðunartöku	 einstaklinga	 við	 aðstæður	 áhættu	 hafa	

einnig	verið	rannsökuð.	Þar	má	nefna	áhrif	stærðar	þeirrar	upphæðar	sem	er	í	húfi	við	

ákvörðun,	fjölda	skipta	sem	ákvörðun	er	tekin	og	áhrif	niðurstaðna	fyrri	ákvarðana.	

Stærð	 þeirrar	 upphæðar	 sem	 er	 í	 húfi	 við	 ákvörðunartöku	 getur	 skipt	 máli	 þegar	

kemur	að	því	hvað	einstaklingar	eru	tilbúnir	að	taka	mikla	áhættu.	Markowitz	(1952)	var	

einna	 fyrstur	 til	 að	benda	á	að	viðhorf	einstaklinga	 til	 áhættu	gæti	breyst	eftir	hversu	

stór	upphæð	væri	í	húfi	hverju	sinni.	Hann	taldi	að	einstaklingar	væru	líklegri	til	að	vera	

áhættusæknir	 þegar	 litlar	 upphæðir	 væru	 í	 húfi	 en	 væru	 oftast	 áhættufælnir	 þegar	

stórar	upphæðir	væru	í	húfi.	Ýmsar	rannsóknir	(Binswanger,	1981;	Holt	og	Laury,	2002;	

Kachelmeier	og	Shehata,	1992)	styðja	þetta	en	 í	það	minnsta	bendir	margt	 til	þess	að	

áhættufælni	einstaklinga	eykst	almennt	þegar	upphæðirnar	sem	eru	í	húfi	við	ákvörðun	

eru	verulegar.	Þá	er	almennt	talið	að	það	sé	vegna	minnkandi	jaðarnytja	auðs	en	aðrir	

hafa	bent	á	að	orsökin	gæti	verið	sú	að	ákvörðunartakar	eigi	það	til	að	vera	bjartsýnni	

þegar	 þeir	 standa	 frammi	 fyrir	 ákvörðun	þar	 sem	 litlar	 upphæðir	 eru	 í	 húfi	 heldur	 en	

þegar	stærri	upphæðir	eru	 í	húfi.	Ef	það	er	 raunin	er	ákvörðunarvægi	einstaklinga	þar	

sem	 litlar	 upphæðir	 eru	 í	 húfi	 því	 hærra	 en	 ákvörðunarvægi	 þeirra	 þegar	 stærri	

upphæðir	eru	í	spilinu,	a.m.k.	þegar	kemur	að	gróða	(Fehr-Duda	o.fl.,	2010).	

Viðhorf	einstaklinga	til	áhættu	getur	þá	einnig	breyst	eftir	því	hversu	oft	ákvörðun	er	

tekin.	 Paul	 Samuelson	 var	 einna	 fyrstur	 til	 að	 benda	 á	 þetta	 (Samuelson,	 1963).	

Uppgötvun	hans	átti	sér	stað	dag	einn	þegar	Samuelson	bauð	samstarfsmönnum	sínum	

að	taka	þátt	í	veðmáli.	Það	lýsti	sér	þannig	að	þeir	mættu	velja	hlið	á	pening	og	myndu	

vinna	200	dollara	ef	 sú	hlið	kæmi	upp	en	myndu	greiða	Samuelson	100	dollara	ef	hin	

hliðin	kæmi	upp.	Einn	samstarfsmanna	hans	svaraði	þessu	boði	þannig	að	hann	myndi	

ekki	 vilja	 taka	þátt	 í	 þessu	 veðmáli	 ef	þeir	myndu	einungis	 veðja	 í	 eitt	 skipti,	 þar	 sem	

vanlíðan	hans	á	því	að	tapa	100	dollurum	væri	meiri	en	vellíðan	hans	að	vinna	200.		Hins	

vegar	sagðist	hann	vera	 tilbúinn	að	veðja	við	Samuelson	ef	veðmálið	yrði	endurtekið	 í	

100	 skipti.	 Samkvæmt	Samuelson	er	 tilhneiging	 fólks	 til	 þess	 að	 treysta	ekki	 á	það	að	

lögmálið	um	meðaltöl	 (e.	 law	of	averages)	verði	þeim	 í	vil	þegar	veðjað	er	 í	eitt	 skipti	
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ástæðan	 fyrir	 því	 að	 það	 neiti	 veðmálinu.	 Aftur	 á	 móti	 ef	 einstaklingi	 er	 boðið	 að	

endurtaka	 veðmálið	 í	 hundrað	 skipti	 þá	 verður	 afar	 freistandi	 að	 taka	 því	 boði	 vegna	

lögmáls	fjöldans	(e.	law	of	large	numbers)	(Samuelson,	1963).	Aðrar	rannsóknir	(Gollier,	

1996;	 Redelmeier	 og	 Tversky,	 1992)	 benda	 til	 þess	 að	 fólk	 deili	 almennt	 viðhorfum	

samstarfsmanns	 Samuelsonar	 en	 svo	 virðist	 vera	 sem	 að	 áhættusækni	 einstaklinga	

aukist	eftir	því	hversu	oft	ákvörðun	er	endurtekin.	Fjöldi	endurtekninga	hefur	því	líklega	

áhrif	á	viðhorf	einstaklinga	til	áhættu	og	getur	haft	áhrif	á	fjárhagslegar	ákvarðanir	 líkt	

og	fjárfestingar	(Benartzi	og	Thaler,	1999).	

Þá	er	einnig	líklegt	að	niðurstöður	fyrri	ákvarðana	hafi	áhrif	á	viðhorf	einstaklinga	til	

áhættu	 við	 ákvörðunartöku.	 Bent	 hefur	 verið	 á	 að	 niðurstaða	 úr	 fyrri	 ákvörðun	 getur	

haft	áhrif	á	vilja	einstaklings	til	að	taka	áhættu	þegar	kemur	að	næstu	ákvörðun.	Hvers	

konar	breyting	á	sér	stað	á	viðhorfi	einstaklings	til	áhættu	fer	eftir	því	hvort	um	fyrrum	

tap	eða	fyrrum	gróða	er	að	ræða.	Það	hefur	verið	kallað	„áhrif	peninga	í	boði	hússins“	

(e.	house	money	effect)	þegar	einstaklingar	verða	áhættsæknari	eftir	að	fyrri	ákvörðun	

skilar	 gróða.	 Hins	 vegar	 er	 líklegra	 að	 tap	 frá	 fyrri	 ákvörðun	 verður	 til	 þess	 að	

áhættufælni	einstaklinga	eykst	nema	þegar	þeir	 fá	tækifæri	 til	að	koma	út	á	sléttu,	þá	

eykst	áhættusækni.	Þessi	áhrif	hafa	verið	nefnd	„núllstöðu	áhrif“	(e.	break-even	effect)	

(Thaler	og	Johnson,	1990).	Það	gefur	auga	leið	að	hvor	tveggja	þessa	áhrifa	eiga	vel	við	

hin	 dæmigerða	 fjárhættuspilara	 en	 bent	 hefur	 verið	 á	 að	 þessi	 áhrif	 teygi	 anga	 sína	

einnig	 til	 fjárfesta	 og	 stjórnenda	 fyrirtækja	 (Barberis	 o.fl.,	 2001;	 Hsu	 og	 Chow,	 2013;	

Thaler	og	Johnson,	1990).	

Þeir	þættir	sem	nefndir	hafa	verið	í	þessum	kafla,	sem	líklega	hafa	áhrif	á	það	hvernig	

áhættusömum	ákvörðunum	einstaklinga	er	háttað,	hafa	hingað	til	allir	verið	ytri	þættir.	

Þá	er	möguleiki	 að	 innri	þættir	 gætu	einnig	haft	 áhrif	 á	 ákvörðunartöku	við	aðstæður	

áhættu.	Rannsóknir	benda	til	þess	að	áhættufælnir	einstaklingar	séu	líklegri	en	þeir	sem	

áhættusæknir	 eru	 til	 að	 sjá	 fyrir	 sér	 og	 setja	 mikið	 ákvörðunarvægi	 á	 neikvæðar	

niðurstöður.	 Þeir	 ofmeti	 þar	 af	 leiðandi	 hlutfallslegu	 líkurnar	 á	 tapi	 miðað	 við	 þær	 á	

gróða.	 Þessu	 er	 öfugt	 farið	 hjá	 áhættusæknum	 einstaklingum	 en	 þeir	 ofmeta	

hlutfallslegar	líkur	á	gróða	miðað	við	þær	á	tapi.	Mismunandi	ákvörðunarvægi	taps	eða	

gróða,	 en	 það	 er	 innri	 breyta,	 gæti	 því	 einnig	 haft	 áhrif	 á	 ákvarðanir	 einstaklinga	 við	

aðstæður	áhættu	(Gärling	o.fl.,	2009).	
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4.1 Áhrif	mismunandi	menntunarstigs	á	viðhorf	til	áhættu	
Þá	virðist	sem	mismunandi	menntunarstig	hafi	áhrif	á	viðhorf	einstaklinga	til	áhættu	við	

ákvörðunartöku.	 Ýmsar	 rannsóknir	 (Dohmen	 o.fl.,	 2005;	 Hryshko	 o.fl.,	 2011;	 Riley	 og	

Chow,	1992)	benda	til	þess	að	aukin	menntun	leiði	til	minni	áhættufælni	á	meðan	aðrar	

(Hersch,	 1996;	 Jianakoplos	 og	 Bernasek,	 1998)	 benda	 á	 hið	 gagnstæða.	 Rannsóknir	

undanfarinna	ára	virðast	þó	flestar	styðja	tilgátuna	um	að	neikvætt	samband	sé	á	milli	

áhættufælni	og	menntunarstigs	(Outreville,	2015).		

Óljóst	er	hvort	menntun	einstaklinga	hafi	áhrif	á	viðhorf	þeirra	til	áhættu	eða	hvort	

viðhorf	 þeirra	 til	 áhættu	hafi	 áhrif	 á	 það	hversu	mikið	 einstaklingar	mennti	 sig.	 Til	 að	

mynda	er	hægt	að	færa	rök	fyrir	því	að	áhættusamt	sé	að	afla	sér	aukinnar	menntunar	

þar	sem	að	núverandi	tekjur	verða	minni,	bæði	vegna	útgjalda	við	skólagöngu	og	minni	

tíma	 til	 að	 afla	 tekna	 á	 vinnumarkaðnum,	 og	 það	 séu	 því	 áhættusamari	 einstaklingar	

sem	kjósi	að	mennta	sig	meira.	Þá	verður	einnig	að	hafa	í	huga	þá	miklu	fylgni	sem	er	á	

milli	menntunar,	tekna	og	auðs	við	túlkun	niðurstaðna	fyrrnefndra	rannsókna	á	þessum	

áhrifum.	Þessir	þættir	eru	allir	líklegir	til	að	hafa	áhrif	á	viðhorf	einstaklinga	til	áhættu	og	

gæti	samband	menntunarstigs	og	áhættuviðhorfs	því	verið	veikara	en	þessar	rannsóknir	

benda	til	(Outreville,	2015).	

Hér	 að	 framan	 hefur	 verið	 fjallað	 um	 ákvörðunartöku	 einstaklinga	 við	 aðstæður	

áhættu	út	frá	kenningunni	um	væntar	nytjar	og	kenningunni	um	horfur.	Bent	var	á	að	

spásögn	 kenningarinnar	 um	 væntar	 nytjar	 haldi	 ekki	 alltaf	 og	 hvers	 vegna	 svo	 er.	 Þá	

hefur	 verið	 fjallað	 um	 hugrænar	 bjaganir	 og	 aðra	 þætti	 sem	 líklega	 hafa	 áhrif	 á	

ákvörðunartöku	 einstaklinga	 við	 áhættu.	 Hér	 á	 eftir	 er	 fjallað	 um	 þær	 tilgátur	 sem	

rannsóknin	 prófaði	 sem	 og	 hvernig	 ákvörðunartaka	 einstaklinga	 við	 aðstæður	 áhættu	

stenst	 í	 þessari	 rannsókn	 samanborið	 við	 fræðin.	 Sú	 spurning	 sem	 leitast	 er	 eftir	 að	

svara	er	sú	hvort	ákvörðunartaka	einstaklinga	í	raun	sé	með	þeim	hætti	sem	kenningin	

um	væntar	nytjar	spáir	til	um.	
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5 Tilgátur	sem	rannsóknin	prófar	

Markmið	þessarar	rannsóknar	er	að	rannsaka	ákvörðunartöku	einstaklinga	við	aðstæður	

áhættu,	 sem	 skipta	má	 í	 þrjá	 hluta.	 Í	 fyrsta	 lagi	 var	markmiðið	 að	 skoða	mismunandi	

viðhorf	 einstaklinga	 til	 áhættu	 eða	 öllu	 heldur	 hversu	mikla	 áhættu	 einstaklingar	 eru	

almennt	 reiðubúnir	 að	 taka	 þegar	 þeir	 standa	 frammi	 fyrir	 fjárhagslegum,	

áhættusömum	 ákvörðunum.	 Í	 öðru	 lagi	 að	 skoða	 ákvörðunartöku	 einstaklinga	 út	 frá	

kenningum	atferlishagfræðinnar.	Nánar	tiltekið	að	kanna	hvort	hugrænar	bjaganir	verði	

til	 þess	 að	 einstaklingar	 taki	 órökréttar	 ákvarðanir,	 þannig	 að	 spásögn	 kenningarinnar	

um	 væntar	 nytjar	 haldi	 ekki.	 Í	 þriðja,	 og	 síðasta	 lagi,	 að	 kanna	 hvort	 mismunandi	

menntunarstig	hafi	áhrif	á	þessa	 tvo	þætti,	þ.e.	mismunandi	viðhorf	 til	áhættu	annars	

vegar	og	hugrænar	bjaganir	hins	vegar.		

Hér	 eru	 settar	 fram	 fjórar	 tilgátur.	 Sú	 fyrsta	 er	 að	 einstaklingar	 eru	 almennt	

áhættufælnir	við	ákvörðunartöku	þegar	þeir	standa	frammi	fyrir	áhættu.	Þessi	tilgáta	er	

í	 takt	við	niðurstöður	 rannsókna	 (Dohmen	o.fl.,	2005;	Kimball	o.fl.,	2009)	á	viðhorfum	

einstaklinga	 til	 áhættu.	 Önnur	 tilgátan	 er	 sú	 að	 hugrænar	 bjaganir	 verði	 til	 þess	 að	

einstaklingar	 taki	 ekki	 alltaf	 rökréttar	 ákvarðanir.	 Með	 því	 er	 átt	 við	 að	 tapfælni,	

fullvissuáhrif	 og	 römmunaráhrif	 séu	 stundum	 fyrir	 hendi	 við	 ákvarðanir	 einstaklinga	

þegar	þeir	standa	frammi	fyrir	áhættu	eins	og	margar	rannsóknir	benda	til	(Allais,	1953;	

Ariely,	2010;	Ellsberg,	1961;	Kahneman	o.fl.,	1991;	Kahneman	og	Tversky,	1979;	Tversky	

og	 Kahneman,	 1981).	 Seinni	 tvær	 tilgáturnar	 tengjast	 áhrifum	 mismunandi	

menntunarstigs	á	 viðhorf	einstaklinga	 til	 áhættu	annars	 vegar	og	á	hugrænar	bjaganir	

hins	 vegar.	 Þannig	 er	 þriðja	 tilgátan	 sú	 að	 hærra	 menntunarstig	 leiði	 til	 minni	

áhættufælni.	 Rannsóknir	 á	 fylgni	 menntunar	 og	 áhættufælni	 (Dohmen	 o.fl.,	 2005;	

Hersch,	 1996;	 Hryshko	 o.fl.,	 2011;	 Riley	 og	 Chow,	 1992)	 benda	 til	 mismunandi	

niðurstaðna	og	raunverulegt	samband	þessara	þátta	er	því	enn	óljóst.	Líkt	og	fjallað	var	

um	 í	 kafla	 4.1	 virðast	 rannsóknir	 undanfarinna	 ára	 þó	 flestar	 styðja	 tilgátuna	 um	 að	

neikvætt	 samband	 sé	 á	 milli	 áhættufælni	 og	 stig	 menntunar	 og	 er	 því	 stuðst	 við	 þá	

tilgátu	hér.	Síðasta	tilgátan	er	að	neikvæð	fylgni	sé	á	milli	menntunarstigs	og	hugrænna	

bjagana	 við	 ákvörðunartöku.	 Niðurstöður	 annarra	 rannsókna	 sem	 hafa	 kannað	 þetta	
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samband	eru	ekki	allar	á	sama	veg.	Sumar	þeirra	(Mishra	og	Metilda,	2015;	West	o.fl.,	

2012)	 hafa	 bent	 til	 þess	 að	 jákvætt	 samband	 sé	 á	 milli	 hærra	 menntunarstigs	 og	

hugrænna	bjagana	á	meðan	aðrar	(Arcidiacono,	2011;	Fan,	2017;	Maloney	og	McCarthy,	

2016)	leiða	hið	gagnstæða	í	ljós.	Það	er	þó	líklegt	að	hærra	stig	menntunar	leiði	til	betri	

rökhugsunar	og	að	þeir	 sem	mennti	 sig	meira	 séu	þar	 af	 leiðandi	 sjaldnar	 fórnarlömb	

hugrænna	bjagana	við	ákvörðunartöku	þegar	staðið	er	frammi	fyrir	áhættu.		

	

5.1 Þátttakendur	í	könnun	
Hluti	af	þessari	rannsókn	var	að	kanna	hvort	munur	væri	á	ákvörðunartöku	einstaklinga	

eftir	 mismunandi	 menntunarstigi	 þeirra	 og	 var	 því	 nauðsynlegt	 að	 úrtakið	 myndi	

endurspegla	 rétt	 þýði	 í	 því	 skyni.	 Úrtakið	 mátti	 ekki	 vera	 of	 einsleitt	 þegar	 kæmi	 að	

menntun	fólks	og	takmarkaði	það	að	einhverju	leyti	möguleikana	á	að	finna	úrtak	fyrir	

rannsóknina.	 Í	 sambærilegum	 rannsóknum	 (Kahneman	 og	 Tversky,	 1979;	 Tversky	 og	

Kahneman,	 1981)	 atferlishagfræðinga	 er	 algengt	 að	 nota	 úrtak	 háskólanema	 enda	

stjórnendur	rannsókna	oftast	háskólakennarar.	

Hér	var	 farin	sú	 leið	að	 leita	 til	nokkurra	 fyrirtækja	og	óska	eftir	því	að	 fá	að	 leggja	

fyrir	 starfsmenn	 þeirra	 spurningar,	 að	 fá	 þá	 til	 að	 taka	 þátt	 í	 þessari	 könnun.	 Þessi	

fyrirtæki	 hafa	 mikinn	 fjölda	 starfsmanna	 og	 er	 bakgrunnur	 þeirra	 á	 öllum	 stigum	

menntunar.4	 Fyrirtækin	 sem	 um	 ræðir	 eru	 N1,	 Skeljungur	 og	 Verzlunarskóli	 Íslands.	

Úrtakið	 var	 því	 allir	 starfsmenn	 þessara	 þriggja	 fyrirtækja	 sem	 höfðu	 aðgang	 að	

fyrirtækjanetfangi.	 Könnunin	 var	 gerð	 í	 tveimur	 útgáfum	 og	 var	 úrtakinu	 því	 skipt	 í	

tvennt.	 Spurningalistarnir	 voru	 eins	 að	 öllu	 leyti	 nema	 að	 svarmöguleikar	 við	 einni	

spurningu	 voru	 mismunandi	 eftir	 útgáfu	 og	 verður	 frekari	 umfjöllun	 síðar	 í	 þessari	

ritgerð	um	 tilgang	þess.	Ein	útgáfan	af	 könnuninni	 var	 send	út	með	 tölvupósti	 til	 allra	

starfsmanna	 N1	 en	 hin	 var	 send	 út	 til	 allra	 starfsmanna	 Skeljungs	 og	 Verzlunarskóla	

Íslands.5	

																																																								
4		Val	á	fyrirtækjum	byggði	einnig	á	því	að	ég	hafði	aðgang	að	stjórnendum	hjá	þessum	félögum.	

5	 Í	 tölvupóstinum	 til	 starfsmanna	 var	 hlekkur	 á	 vefsíðu	 könnunarinnar.	 Mannauðsstjóri	 N1	 sendi	

könnunina	 á	 netföng	 starfsmanna,	 yfirkennari	 Verzlunarskólans	 gerði	 slíkt	 hið	 sama	 og	mannauðsstjóri	

Skeljungs	setti	könnunina	á	Workplace.	Workplace	er	innranet	sem	svipar	til	Facebook.		
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Af	þeim	sem	tóku	þátt	í	könnuninni	var	rétt	rúmlega	helmingur	(55%)	þeirra	karlkyns	

og	var	meirihluti	(67%)	svarenda	40	ára	eða	eldri.	Þegar	þessi	rannsókn	er	gerð	hafa	13%	

þeirra	 sem	 svöruðu	 könnuninni	 aðeins	 lokið	 grunnskólanámi,	 28%	 hafa	 aðeins	 lokið	

framhaldsskólanámi,	 27%	 hafa	 klárað	 grunnnám	 á	 háskólastigi	 og	 32%	 hafa	 lokið	

framhaldsnámi	á	háskólastigi.		

	

5.2 Aðferðafræði	
Stuðst	 var	 við	 megindlega	 rannsókn	 í	 formi	 spurningalista	 til	 þess	 að	 rannsaka	 þessi	

atriði.	 Könnunin	 var	 í	 þremur	 hlutum	 og	 tók	 hver	 hluti	 til	 mismunandi	 viðfangsefni.	

Tilgangur	 fyrsta	 hlutans	 var	 að	 kanna	mismunandi	 viðhorf	 einstaklinga	 til	 áhættu	 við	

ákvörðunartöku.	 Það	 var	 gert	 með	 því	 skoða	 hversu	 mikla	 fjárhagslega	 áhættu	

þátttakendur	voru	reiðubúnir	að	taka	við	mismunandi	ímyndaðar	aðstæður.	Annar	hluti	

könnunarinnar	 tók	 á	 ákvörðunum	 einstaklinga	 út	 frá	 kenningum	 atferlishagræði.	

Tilgangur	þess	hluta	var	að	kanna	hvort	hugrænar	bjaganir	verði	til	þess	að	einstaklingar	

taki	 ekki	 alltaf	 rökréttar	 ákvarðanir.	 Í	 síðasta	hluta	 könnunarinnar	 var	 spurt	 spurninga	

um	 bakgrunn	 þátttakenda;	 nánar	 tiltekið	 kyn,	 aldur	 og	 menntun.	 Tilgangur	 þeirra	

spurninga	 var	 að	 komast	 yfir	 upplýsingar	 sem	 gætu	 útskýrt	 mismunandi	 svör	

þátttakenda	við	hinum	tveimur	hlutum	könnunarinnar.		

	

5.2.1 Spurningar	könnunar	sem	tengdar	eru	viðhorfi	til	áhættu	

Til	að	rannsaka	mismunandi	viðhorf	 til	áhættu	og	hversu	mikla	 fjárhagslega	áhættu	

einstaklingar	eru	almennt	reiðubúnir	að	taka	var	byggt	á	svörum	við	þremur	spurningum	

í	könnuninni.	Sú	fyrsta	þeirra	bað	þátttakendur	um	að	merkja	við	á	skala	frá	núll	upp	í	

tíu	 hvar	 þeir	 töldu	 sig	 vera.	 Þessi	 skali	 lýsir	 mismunandi	 vilja	 til	 að	 taka	 fjárhagslega	

áhættu,	þar	sem	núll	þýðir	að	einstaklingur	er	ekki	reiðubúinn	að	taka	neina	áhættu	og	

tíu	 þýðir	 að	 einstaklingur	 er	 alltaf	 reiðubúinn	 að	 taka	 áhættu.	 Áhættufælnir	

einstaklingar	ættu	því	 að	merkja	 við	 tölu	 í	 lægri	 hluta	 skalans	 á	meðan	áhættusæknir	

ættu	 að	 merkja	 við	 tölu	 í	 efri	 hluta	 skalans.	 Þessi	 spurning	 verður	 framvegis	 kölluð	

Skalaspurningin	(Dohmen	o.fl.,	2005).		
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Næsta	spurning	í	þessum	hluta	skoðar	hversu	mikla	áhættu	einstaklingar	eru	tilbúnir	

að	 taka	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	 taka	 nýju,	 ímynduðu	 starfi	 og	 verður	 þessi	 spurning	

framvegis	 kölluð	 Starfaspurningin	 (Kimball	 o.fl.,	 2009).	 Þessi	 spurning	 var	 í	 þremur	

hlutum.6	Í	fyrsta	hluta	spurningarinnar	voru	þátttakendur	spurðir	að	því	hvort	þeir	væru	

reiðubúnir	 að	 taka	 nýju,	 jafn	 góðu	 starfi	 þar	 sem	 50%	 líkur	 væru	 á	 því	 að	 tvöfalda	

núverandi	 tekjur	 og	 50%	 líkur	 á	 skerðingu	 núverandi	 tekna	 um	 þriðjung	 ef	 þeir	 tæku	

starfinu.	 Spurt	 var	 að	 því	 sama	 í	 næsta	 hluta	 spurningarinnar	 nema	 að	 stærð	

tekjuskerðingarinnar	 breyttist	 eftir	 því	 hvort	 þátttakendur	 svöruðu	 fyrri	 spurningunni	

játandi	eða	neitandi	og	var	50%	eða	20%	í	þessum	hluta	spurningarinnar.	Sömu	sögu	má	

segja	í	þriðja	og	seinasta	hluta	spurningarinnar	nema	þá	var	stærð	launaskerðingarinnar	

75%	eða	10%,	eftir	fyrri	svörum.		Þátttakendum	var	síðan	skipt	í	sex	mismunandi	hópa,	

eftir	 samanlögðum	 svörum	 þeirra	 við	 þessari	 spurningu,	 en	 þessir	 hópar	 sýna	

mismunandi	vilja	þeirra	til	að	taka	áhættu.		

Seinasta	spurningin	í	þessum	hluta	könnunarinnar	bað	þátttakendur	að	velja	hversu	

stórum	 hluta	 ímyndaðs	 lottóvinnings	 þeir	 væru	 tilbúnir	 að	 fjárfesta	 og	 verður	 þessi	

spurning	 framvegis	 kölluð	 Fjárfestingarspurningin	 (Dohmen	 o.fl.,	 2005).	 Vinningurinn	

var	að	verðmæti	20	milljón	íslenskra	króna.	Þátttakendur	stóðu	frammi	fyrir	því	að	eiga	

möguleika	á	að	tvöfalda	fjárfesta	upphæð	innan	tveggja	ára	með	50%	líkum,	ef	þeir	kusu	

að	fjárfesta,	en	tapa	helming	upphæðarinnar	sem	fjárfest	var	með	50%	líkum.	Hægt	var	

að	 skipta	þátttakendum	 í	 sex	hópa	eftir	því	hversu	 stórum	hluta	vinningsins	þeir	 voru	

tilbúnir	 að	 fjárfesta;	 en	 í	 boði	 var	 að	 fjárfesta	 0%,	 20%,	 40%,	 60%,	 80%	 og	 100%	

upphæðarinnar.	Þessir	hópar	sýna	mismunandi	vilja	einstaklinga	til	að	taka	fjárhagslega	

áhættu,	þá	aðallega	með	tilliti	til	ákvarðana	tengdum	fjárfestingum.	

Ásamt	því	að	niðurstöður	þessara	þriggja	spurninga	voru	skoðaðar	hverjar	fyrir	sig	þá	

voru	 niðurstöður	 spurninganna	 síðan	 notaðar	 til	 að	 búa	 til	 sjö	 stiga	 skala	 sem	 lýsir	

viðhorfi	 þátttakenda	 til	 áhættu	 út	 frá	 samanlögðum	 svörum	 þeirra.	 Niðurstöðum	

þessara	 þriggja	 spurninga	 var	 skipt	 í	 flokka	 til	 að	 gera	 rannsakanda	 kleift	 að	 mynda	

þennan	skala.7	Niðurstöðum	allra	spurninganna	var	skipt	í	þrjá	flokka;	fyrir	áhættufælna,	

																																																								
6	Það	fór	eftir	svörum	þátttakenda	hvort	spurningin	var	í	tveimur	eða	þremur	hlutum.	

7	Annars	hefðu	verið	396	mögulegar	niðurstöður	sem	þyrfti	að	skoða.	
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miðlungs	 áhættufælna/sækna	 og	 áhættusækna	 einstaklinga.	 Sjá	 má	 hvernig	

skiptingunni	var	háttað	í	hverri	spurningu	fyrir	sig	á	töflu	2.	Með	þessu	móti	var	hægt	að	

skoða	hvert	viðhorf	þátttakenda	 til	 áhættu	var	út	 frá	 samanlögðum	svörum	þeirra	við	

könnuninni	og	þannig	hægt	að	fá	nánari	yfirsýn	á	almennt	áhættuviðhorf	þeirra.		

Tafla	2.	Skipting	svara	við	spurningum	könnunarinnar	tengdum	viðhorfi	til	áhættu	í	flokka.	

Flokkur	1 Flokkur	2 Flokkur	3
Áhættufælnir Miðlungs	áhættufælnir/sæknir Áhættusæknir

Skalaspurning 0-3 4-6 7-10

Starfaspurning Ekkert	starf	eða	10%	skerðing 20%	eða	33%	skerðing 50%	eða	75%	skerðing

Fjárfestingarspurning 0%	eða	20% 40%	eða	60%	 80%	eða	100% 	

	

5.2.2 Spurningar	könnunar	sem	tengdar	eru	hugrænum	bjögunum	

Til	að	kanna	hvort	einstaklingar	séu	fórnarlömb	hugrænna	bjagana	við	ákvarðanir	sínar	

er	einnig	stuðst	við	svör	þriggja	spurninga	 í	könnuninni.	Fyrsta	spurning	þessa	hluta	er	

spurning	í	tveimur	hlutum	sem	lýsir	þversögn	Allais	sem	fjallað	var	um	í	kafla	2.2.	Þessi	

spurning	 verður	 framvegis	 kölluð	 Veðmálaspurning	 1	 (Allais,	 1953).	 Í	 fyrri	 hluta	

spurningarinnar	voru	þátttakendur	beðnir	um	að	velja	á	milli	þess	að	fá	1	milljón	króna	

greiddar	með	vissu	 (valkostur	A)	eða	að	 fá	5	milljón	króna	greiddar	með	10%	 líkum,	1	

milljón	 króna	 greiddar	með	 89%	 líkum	og	 ekkert	 greitt	með	 1%	 líkum	 (valkostur	 B).	 Í	

seinni	hluta	spurningarinnar	voru	þátttakendur	beðnir	um	að	velja	a	milli	þess	að	 fá	1	

milljón	króna	greiddar	með	11%	líkum	og	ekkert	greitt	með	89%	líkum	(C)	eða	að	fá	5	

milljón	 króna	 greiddar	 með	 10%	 líkum	 og	 ekkert	 greitt	 með	 90%	 líkum	 (D).	 Spásögn	

kenningarinnar	 um	 væntar	 nytjar	 segir	 að	 valkostur	 C	 er	 valinn	 í	 seinni	 hluta	

spurningarinnar	ef	 valkostur	A	hefur	 verið	 valinn	 í	 fyrri	 hlutanum.	Það	 sama	má	 segja	

um	B	og	D.	Ef	einstaklingur	velur	hins	vegar	A	í	fyrri	hlutanum	og	D	í	þeim	seinni,	eða	B	

og	C,	þá	heldur	spásögn	kenningarinnar	um	væntar	nytjar	ekki.		

Næsta	spurningin	í	þessum	hluta	skoðar	áhrif	tapfælni	á	ákvarðanir	við	áhættu.	Þessi	

spurning	verður	framvegis	kölluð	Veðmálaspurning	2	(Kahneman	og	Tversky,	1979).	Hún	

er	 í	 tveimur	 hlutum	 og	 lýsir	 sér	 þannig	 að	 þátttakendur	 voru	 beðnir	 að	 velja	 á	 milli	

tveggja	 valkosta	 í	 ímynduðu	 veðmáli.	 Í	 fyrri	 hlutanum	 þurftu	 þátttakendur	 að	 velja	 á	

milli	þess	að	vinna	200	þúsund	krónur	með	50%	líkum	og	vinna	ekkert	með	50%	líkum	

(valkostur	 A)	 eða	 að	 vinna	 100	 þúsund	 krónur	með	 vissu	 (valkostur	 B).	 Þátttakendur	
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stóðu	frammi	fyrir	þessu	veðmáli	eftir	að	hafa	ímyndað	sér	að	vinna	200	þúsund	krónur	í	

öðru,	ótengdu	veðmáli.	 Í	seinni	hluta	spurningarinnar	áttu	þátttakendur	að	ímynda	sér	

að	þeir	myndu	taka	þátt	í	veðmáli	eftir	að	hafa	unnið	400	þúsund	krónur	í	öðru,	ótengdu	

veðmáli.	Valkostirnir	sem	þeir	stóðu	frammi	fyrir	í	þessum	hluta	var	að	tapa	200	þúsund	

krónum	 með	 50%	 líkum	 og	 tapa	 engu	 með	 50%	 líkum	 (C)	 eða	 að	 tapa	 100	 þúsund	

krónum	 með	 vissu	 (D).	 Samkvæmt	 kenningunni	 um	 væntar	 nytjar	 ættu	 þeir	

einstaklingar	sem	kjósa	að	taka	áhættu	í	fyrri	hluta	spurningarinnar	einnig	að	vilja	taka	

áhættu	 í	 seinni	 hlutanum.	 Sama	 má	 segja	 um	 þá	 sem	 kysu	 örugga	 valkostinn	 í	 fyrri	

hlutanum,	þeir	ættu	einnig	að	velja	hann	í	þeim	seinni.	Órökrétt	ákvörðun	væri	að	velja	

að	taka	áhættu	 í	einum	hlutanum	en	að	velja	örugga	valkostinn	 í	hinum,	þar	sem	allir	

valkostirnir	hafa	sama	væntigildið.	

Seinasta	 spurningin	 í	 þessum	 hluta	 könnunarinnar	 skoðar	 römmunaráhrif	 á	

ákvarðanir	 við	 aðstæður	 áhættu.	 Þessi	 spurning	 verður	 framvegis	 kölluð	

Sjúkdómsspurningin	(Tversky	og	Kahneman,	1981).	Eins	og	bent	hefur	verið	á	voru	svör	

við	einni	spurningu	í	könnuninni	ekki	þau	sömu	milli	þeirra	tveggja	mismunandi	útgáfna	

könnunarinnar	 sem	 sendar	 voru	 út	 og	 er	 þetta	 sú	 spurning	 sem	 átt	 var	 við.	 Þessar	

útgáfur	 af	 könnuninni	 verða	 kallaðar	 Útgáfa	 1	 og	 Útgáfa	 2	 framvegis.	 Sjá	 má	

spurninguna	 og	 mismunandi	 svarmöguleika	 milli	 útgáfna	 á	 mynd	 5.	 Líkt	 og	 sjá	 má	 á	

myndinni	var	spurningin	sem	þátttakendur	fengu	sú	sama	en	þeir	sem	fengu	Útgáfu	1	

stóðu	frammi	fyrir	valkostum	I	og	II	á	meðan	þeir	sem	fengu	Útgáfu	2	stóðu	frammi	fyrir	

valkostum	A	og	B.	Efnislega	eru	svarmöguleikarnir	þeir	 sömu	en	 framsetning	þeirra	er	

mismunandi	milli	útgáfna.		

	

Mynd	5.	Sjúkdómsspurningin	og	mismunandi	svarmöguleikar	milli	útgáfna.	

	



	

37	

Samkvæmt	kenningunni	um	væntar	nytjar	á	framsetning	upplýsinga	ekki	að	skipta	máli	

við	 ákvörðunartöku,	 heldur	 velur	 einstaklingur	 þann	 valkost	 sem	 hámarkar	 nytjafall	

hans.	 Ef	meirihluti	 þátttakenda	 velur	 eina	 aðgerð	 í	 annarri	 útgáfu	 könnunarinnar	ætti	

því	meirihluti	þátttakenda	sem	fær	hina	útgáfuna	að	velja	sömu	aðgerð.	Ef	valin	aðgerð	

meirihlutans	 er	 mismunandi	 á	 milli	 útgáfna	 er	 ljóst	 að	 framsetning	 hefur	 áhrif	 á	

ákvarðanir	einstaklinga	en	það	er	ekki	í	samræmi	við	spásögn	kenningarinnar	um	væntar	

nytjar.	

Ásamt	því	 að	 skoða	niðurstöður	hverrar	 spurningu	 fyrir	 sig	 voru	niðurstöður	 fyrstu	

tveggja	 spurninganna	 í	 þessum	 flokki,	 Veðmálaspurningu	 1	 og	 Veðmálaspurningu	 2,	

notaðar	til	að	komast	að	því	hversu	oft	þátttakendur	tóku	órökréttar	ákvarðanir	í	þessari	

rannsókn.	 Þá	 var	 þátttakendum	 skipt	 í	 tvo	 flokka,	 eftir	 því	 hvort	 þeir	 tóku	 rökrétta	

ákvörðun	eða	ekki.	Þetta	var	gert	fyrir	báðar	spurningarnar	og	var	einstaklingum	síðan	

skipt	 í	þrjá	flokka	eftir	samanlögðum	svörum.	Flokkur	eitt	var	fyrir	þá	einstaklinga	sem	

tóku	 órökréttar	 ákvarðanir	 í	 báðum	 spurningunum,	 flokkur	 tvö	 var	 fyrir	 þá	 sem	 tóku	

órökrétta	ákvörðun	 í	annarri	hvorri	 spurningunni	og	 flokkur	þrjú	var	 fyrir	þá	sem	tóku	

rökrétta	 ákvörðun	 í	 bæði	 skipti.	Með	 þessu	móti	 var	 hægt	 að	 fá	 aukna	 innsýn	 í	 tíðni	

skipta	sem	hugrænar	bjaganir	ollu	því	að	spásögn	kenningarinnar	um	væntar	nytjar	hélt	

ekki	hér.		

	

5.2.3 Spurningar	könnunar	um	bakgrunn	þátttakenda	

Eftir	 að	Sjúkdómsspurningunni	 var	 svarað	 var	 þátttakendum	bent	 á	 að	 efnislega	hluta	

könnunarinnar	 væri	 lokið	 og	 að	 þeir	 ættu	 einungis	 eftir	 að	 svara	 þremur	

bakgrunnsspurningum	til	að	ljúka	könnuninni.	Í	þeim	hluta	könnunarinnar	þar	sem	spurt	

var	 um	 bakgrunn	 þátttakenda	 var	 stuðst	 við	 þrjár	 spurningar.	 Í	 fyrstu	 spurningu	 þess	

hluta	var	beðið	um	kyn	þátttakenda.	Valmöguleikarnir	 sem	voru	 í	boði	voru;	karlkyns,	

kvenkyns	 og	 annað.	 Í	 annarri	 spurningunni	 var	 spurt	 um	 aldur	 þátttakenda	 en	 í	 boði	

voru	 sex	aldursbil;	 frá	yngri	en	20	ára	 til	60	ára	eða	eldri,	og	allt	þar	á	milli.	 	 	 Í	þriðju	

spurningunni,	 og	 jafnframt	 síðustu	 spurningu	 könnunarinnar,	 var	 spurt	 um	hæsta	 stig	

menntunar	 sem	 þátttakendur	 höfðu	 lokið.	 Fjórir	 valmöguleikar	 voru	 í	 boði;	

grunnskólamenntun,	 framhaldsskólamenntun,	 grunnnám	 á	 háskólastigi	 og	
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framhaldsnám	 á	 háskólastigi.	 Við	 lok	 þessarar	 spurningar	 var	 könnuninni	 lokið	 og	

þakkað	fyrir	þátttökuna.		

	

5.3 Framkvæmd	könnunar	
Spurningalistinn	 var	 búinn	 til	með	 hjálp	Google	 Forms	 og	 voru	 fyrstu	 drög	 að	 honum	

send	til	leiðbeinanda	rannsakanda,	Birgis	Þórs	Runólfssonar.	Engu	var	breytt	eftir	yfirför	

leiðbeinanda	 og	 var	 spurningalistinn	 þá	 lagður	 fyrir	 aðstandendur	 rannsakanda.	 Þetta	

var	gert	til	að	athuga	hvort	allar	spurningar	væru	skýrar	og	skiljanlegar.	Eftir	að	gengið	

var	úr	skugga	um	að	svo	væri	var	haft	samband	við	mannauðsstjóra	N1	og	Skeljungs	og	

yfirkennara	Verzlunarskólans.	Þeim	var	 tjáð	að	könnunin	væri	 tilbúin	og	hefjast	mætti	

handa	við	að	senda	hana	út.	Daginn	eftir	voru	báðar	útgáfur	könnunarinnar	sendar	út.	

Í	póstinum	til	þátttakenda	var	tengill	að	spurningalista	ásamt	fyrirmælum	um	tilgang	

könnunarinnar	og	einstaka	þættir	hennar	útskýrðir.	Í	fyrirmælunum	kynnti	rannsakandi	

sig	 með	 nafni	 og	 tjáði	 viðtakendum	 að	 könnunin	 væri	 partur	 af	 lokaverkefni	

rannsakanda	 í	 hagfræðinámi	 sínu	 við	 Háskóla	 Íslands.	 Viðtakendum	 var	 þá	 bent	 á	 að	

markmið	 könnunarinnar	 væri	 að	 skoða	 ákvörðunartöku	 einstaklinga	 við	 aðstæður	

áhættu,	að	könnunin	væri	nafnlaus	og	að	það	tæki	aðeins	5-10	mínútur	að	svara	henni.	

Að	 lokum	 var	 þátttakendum	 bent	 á	 að	 mikilvægt	 væri	 að	 sem	 flestir	 myndu	 svara	

könnuninni	því	niðurstöður	yrðu	þá	marktækari.		

Könnunin	var	send	út	25.	október	til	444	einstaklinga	og	alls	höfðu	125	þeirra	svarað	

henni	 6.	 nóvember.	 Þá	 sendi	 rannsakandi	 ítrekun	 á	 svörun	 7.	 nóvember	 og	 þegar	

könnuninni	 var	 lokað	13.	nóvember	höfðu	alls	167	einstaklingar	 svarað	henni	eða	um	

38%	úrtaksins.	
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6 Úrvinnsla	og	greining	könnunargagna	

Eftir	að	könnuninni	var	lokað	var	niðurstöðum	safnað	saman	frá	Google	Forms	og	þeim	

halað	 niður	 á	 Excel	 skjal.	 Gögnin	 voru	 kóðuð	 ásamt	 því	 að	 tölfræðileg	 og	 myndræn	

úrvinnsla	var	unnin	í	Excel.		

Myndrænum	 og	 tölulegum	 aðferðum	 er	 beitt	 til	 að	 lýsa	 viðhorfi	 einstaklinga	 til	

áhættu	og	hugrænum	bjögunum	einstaklinga	við	ákvörðunartöku.	Tíðnirit	er	sett	 fram	

fyrir	spurningar	könnunar	tengdar	viðhorfi	til	áhættu	og	skífurit	fyrir	spurningar	tengdar	

hugrænum	 bjögunum.	 Þá	 er	 kí-kvaðrat	 prófi	 beitt	 til	 að	 skoða	 hvort	 mismunandi	

framsetning	hafði	 áhrif	 á	 svör	þátttakenda	við	Sjúkdómsspurningunni.	 Einnig	er	 stuðst	

við	 kí-kvaðrat	 próf	 til	 að	 athuga	 hvort	 tölfræðilega	 marktækur	 munur	 var	 á	 milli	

ákvarðana	einstaklinga	eftir	menntunarstigi.		

Eins	og	áður	hefur	verið	nefnt	voru	tvær	útgáfur	af	könnuninni.	Alls	voru	86	manns	

sem	svöruðu	Útgáfu	1	en	81	manns	svöruðu	Útgáfu	2.	Niðurstöður	allra	spurninganna	

miðast	því	við	167	einstaklinga	nema	í	Sjúkdómsspurningunni.		

	

6.1 Svör	við	einstökum	spurningum	
Niðurstöður	 einstakra	 spurninga	 þessarar	 rannsóknar	 gáfu	 til	 kynna	 að	 meirihluti	

einstaklinga	er	áhættufælinn	þegar	kemur	ákvörðunum	við	aðstæður	áhættu.	Þá	benda	

niðurstöðurnar	einnig	 til	þess	að	einstaklingar	eru	oftar	en	ekki	 fórnarlömb	hugrænna	

við	 ákvörðunartöku,	 en	 spásögn	 kenningarinnar	 um	 væntar	 nytjar	 hélt	 sjaldan	 hér.	

Einstaklingar	 virðast	 almennt	 vera	 tapfælnir	 og	 einnig	 virðist	 sem	 framsetning	

upplýsinga	hafi	áhrif	á	val.		

	

6.1.1 Svör	við	spurningum	könnunar	tengdum	viðhorfi	til	áhættu	

Við	greiningu	á	svörum	við	Skalaspurningunni	var	sett	upp	tíðnirit	fyrir	svör	þátttakenda	

sem	 sjá	 má	 vinstra	 megin	 á	 mynd	 6.	 Á	 myndinni	 má	 sjá	 að	 flestir	 merktu	 við	 tvo	 á	
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skalanum.	Ef	teknir	eru	þeir	sem	merktu	við	fimm	eða	 lægra	á	skalanum8	þá	voru	það	

tæplega	71%	þátttakenda	en	það	lýsir	nokkuð	mikilli	áhættufælni	meðal	einstaklinga.	Ef	

skalanum	er	skipt	í	þrennt	í	samræmi	við	aðferð	þessarar	rannsóknar	má	sjá	að	stærsti	

hluti	þátttakenda	(43%)	töldu	sig	áhættufælna	og	fjöldi	þátttakenda	fer	minnkandi	eftir	

því	sem	skalinn	hækkar.	Sjá	má	tíðnirit	fyrir	slíkri	skiptingu	hægra	megin	á	mynd	6.	Óháð	

því	 hvernig	 skalanum	er	 skipt	má	 sjá	 að	 fjöldi	 þátttakenda	 sem	 töldu	 sig	 hlutfallslega	

áhættufælnari	var	meiri	en	fjöldi	þeirra	sem	töldu	sig	hlutfallslega	áhættusæknari.	
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Mynd	6.	Tíðnirit	fyrir	svör	við	Skalaspurningunni.	

Við	 greiningu	 á	 svörum	 við	 Starfaspurningunni	 var	 sett	 upp	 tíðnirit	 fyrir	 svör	

þátttakenda	sem	sjá	má	vinstra	megin	á	mynd	7.	Á	myndinni	má	sjá	greinilega	 stefnu	

þegar	 kemur	 að	 vilja	 þátttakenda	 til	 að	 taka	 áhættusömu	 starfi.	 Að	 undanskildu	 því	

tilfelli	þegar	einstaklingar	tóku	engu	starfi	má	sjá	að	fjöldi	þeirra	sem	eru	tilbúnir	að	taka	

starfinu	fer	 lækkandi	eftir	því	sem	starfið	er	áhættusamara.	Áhættuminnsta	starfið	var	

því	það	starf	sem	mesti	fjöldi	þátttakenda	var	tilbúinn	að	taka.	Ef	svörunum	er	skipt	upp	

í	þrjá	flokka	í	samræmi	við	aðferð	rannsóknarinnar	má	sjá	að	stærsti	hluti	þátttakenda	

(43%)	 voru	 í	 fyrsta	 flokknum	 en	 það	 voru	 þeir	 sem	 tóku	 annaðhvort	 engu	 starfi	 eða	

einungis	 því	 áhættuminnsta.	 Þá	 voru	 næstum	 þrisvar	 sinnum	 færri	 sem	 enduðu	 í	

áhættumesta	flokknum.	Sjá	má	tíðnirit	 fyrir	niðurstöðunum	með	slíkri	skiptingu	hægra	

megin	 á	mynd	7.	 Það	má	því	 sjá	 að	 fjöldi	 þeirra	 sem	voru	hlutfallslega	 áhættufælnari	

																																																								
8	 Skipting	 á	 skalanum	 á	 slíkan	 hátt,	 þar	 sem	 hlutfallslega	 áhættufælnir	 einstaklingar	 eru	 þeir	 sem	

merkja	við	fimm	eða	lægra	á	skalanum	en	hlutfallslega	áhættusæknir	eru	þeir	sem	merkja	við	hærra	en	

fimm,	er	í	samræmi	við	rannsókn	Dohmen	o.fl.	(2005).	
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þegar	 kom	 að	 því	 að	 taka	 áhættusömu	 starfi	 var	 meiri	 en	 fjöldi	 þeirra	 sem	 voru	

hlutfallslega	áhættusæknari.		
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Mynd	7.	Tíðnirit	fyrir	svör	við	Starfaspurningunni.	

Við	greiningu	á	niðurstöðum	úr	Fjárfestingarspurningunni	var	sett	upp	tíðnirit	sem	sjá	

má	vinstra	megin	á	mynd	8.	Á	myndinni	má	sjá	að	flestir	voru	tilbúnir	að	fjárfesta	20%	

vinningsins.	 Þá	 var	 rúmlega	 þriðjungur	 þátttakenda	 ekki	 tilbúinn	 að	 fjárfesta	 hluta	

vinningsins	 á	 meðan	 tæplega	 4%	 voru	 tilbúnir	 að	 fjárfesta	 öllum	 vinningnum.	 Fjöldi	

þátttakenda	sem	voru	 tilbúnir	að	 fjárfesta	hluta	vinningsins	 fer	 lækkandi	eftir	því	 sem	

hlutinn	verður	 stærri,	og	áhættan	meiri,	þrátt	 fyrir	að	væntigildi	 fjárfestingarinnar	 fari	

hækkandi	 eftir	 því	 sem	 fjárfestingin	 verður	 stærri.	 Þetta	 styður	 hugmyndina	 um	

minnkandi	 jaðarnyt	auðs.	Sömu	sögu	má	segja	ef	 svörunum	er	 skipt	upp	 í	þrjá	 flokka.	

Þeir	sem	féllu	í	fyrsta	flokkinn	eru	þeir	sem	voru	hlutfallslega	áhættufælnastir	og	endaði	

meirihluti	 þátttakenda	 (73%)	 þar.	 Sjá	 má	 tíðnirit	 fyrir	 niðurstöðunum	 með	 slíkri	

skiptingu	 hægra	 megin	 á	 mynd	 8.	 Af	 þessu	 má	 sjá	 að	 þátttakendur	 voru	 almennt	

áhættufælnir	þegar	kom	að	áhættusamri	fjárfestingu	með	jákvætt	væntigildi.		
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Fjöldi	þátttakenda	sem	voru	tilbúnir	að	fjárfesta	„x“ hluta	20	milljón	króna	lottóvinnings	
ef	50%	líkur	væru	á	að	tvöfalda	upphæðina	 og	50%	líkur	á	að	tapa	helming	

upphæðarinnar	 eftir	tvö	ár

	

Mynd	8.	Tíðnirit	fyrir	svör	við	Fjárfestingarspurningunni.	
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Niðurstöður	spurninga	tengdum	viðhorfi	 til	áhættu	hér	eru	að	mörgu	 leyti	 svipaðar	

niðurstöðum	sambærilegra	rannsókna	(Dohmen	o.fl.,	2005;	Kimball	o.fl.,	2009).	Sjá	má	

samanburð	á	niðurstöðum	þessara	spurninga	í	töflu	3.	Út	frá	töflunni	má	sjá	að	leitni	(e.	

trend)	svara	er	svipuð	á	milli	rannsókna.	Helsti	munurinn	á	milli	rannsókna	er	sá	að	það	

eru	 hlutfallslega	 færri	 í	 þessari	 rannsókn	 miðað	 við	 hinar	 rannsóknirnar	 sem	 velja	

áhættulausa	 valkostinn	 í	 hverri	 spurningu.	 Að	 undanskildum	áhættulausa	 valkostinum	

þá	eru	hlutfallslega	fleiri	sem	velja	áhættuminni	helming	valkostanna	í	þessari	rannsókn	

heldur	 en	 í	 hinum	 rannsóknunum.	 Það	 voru	 því	 hlutfallslega	 færri	 þátttakendur	 sem	

kusu	að	taka	enga	eða	mikla	áhættu	í	þessari	rannsókn	samanborið	við	aðrar	rannsóknir	

(Dohmen	o.fl.,	2005;	Kimball	o.fl.,	2009)	en	hlutfallslega	fleiri	kusu	að	taka	litla	áhættu	

hér.		

Tafla	3.	Samanburður	á	svörum	við	spurningum	tengdum	viðhorfi	til	áhættu	við	aðrar	rannsóknir.	

Skalaspurning
Skali Þessi	rannsókn Rannsókn	Dohmen	o.fl. Mismunur
0 1,2% 7% -5,8%
1 7,2% 4,5% 2,7%
2 19,8% 10% 9,8%
3 14,4% 12,5% 1,9%
4 10,8% 10,5% 0,3%
5 17,4% 24% -6,6%
6 10,2% 11% -0,8%
7 9,6% 11,5% -1,9%
8 7,2% 6% 1,2%
9 1,2% 2% -0,8%
10 1,2% 1% 0,2%

Starfaspurning
Starf Þessi	rannsókn Rannsókn	Kimball	o.fl. Mismunur

Tóku	ekki	nýju	starfi 16,8% 30,9% -14,1%
10%	skerðing 26,3% 18,2% 8,1%
20%	skerðing 21,6% 15,6% 6,0%
33%	skerðing 20,4% 15,0% 5,4%
50%	skerðing 11,4% 13,7% -2,3%
75%	skerðing 3,6% 6,6% -3,0%

Fjárfestingarspurning
Fjárfesting Þessi	rannsókn Rannsókn	Dohmen	o.fl. Mismunur

0% 34,1% 62% -27,4%
20% 38,9% 19% 20,4%
40% 16,8% 12% 4,8%
60% 5,4% 5% 0,4%
80% 1,2% 2% -0,8%
100% 3,6% 1% 2,6% 	

	

6.1.2 Svör	við	spurningum	könnunar	tengdum	hugrænum	bjögunum		

Við	 greiningu	 á	 svörum	 við	 Veðmálaspurningu	 1	 voru	 sett	 upp	 skífurit	 fyrir	 svör	

þátttakenda	sem	sjá	má	á	mynd	9.	Sjá	má	á	myndinni	að	seinni	valkosturinn	var	valinn	af	

meirihluta	þátttakenda	í	báðum	hlutum	spurningarinnar.	Eins	og	má	sjá	á	neðri	helming	

myndarinnar	 þá	 voru	 tæplega	 65%	 þátttakenda	 sem	 tóku	 rökrétta	 ákvörðun	 hér.	

Helmingur	þátttakenda	valdi	valkost	B	í	fyrri	hluta	spurningarinnar	og	valkost	D	í	seinni	
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hlutanum	 en	 það	 er	 sú	 samsetning	 sem	 hafði	 hæsta	 væntigildið.	 Það	 má	 því	 sjá	 að	

hugrænar	bjaganir	höfðu	áhrif	 á	 ákvarðanir	 rúmlega	þriðjung	þátttakenda	en	 spásögn	

kenningarinnar	um	væntar	nytjar	hélt	í	meirihluti	svara	við	Veðmálaspurningu	1.	

	

Mynd	9.	Skífurit	fyrir	svör	við	Veðmálaspurningu	1.	

Aðra	sögu	má	segja	um	niðurstöður	Veðmálaspurningar	2.	Við	greiningu	á	svörum	við	

henni	 voru	 niðurstöður	 settar	 á	 skífurit	 sem	 sjá	 má	 á	 mynd	 10.	 Eins	 og	 sjá	 má	 á	

myndinni	valdi	meirihluti	þátttakenda	valkostinn	sem	gerðist	með	vissu	þegar	þeir	stóðu	

frammi	 fyrir	 gróða	 á	 meðan	 meirihluti	 þátttakenda	 valdi	 að	 taka	 áhættu	 þegar	 þeir	

stóðu	 frammi	 fyrir	 tapi.	 Líkt	og	sést	á	neðri	hluta	myndarinnar	var	því	aðeins	 rúmlega	

fjórðungur	þátttakenda	sem	hélt	sama	viðhorfi	til	áhættu	hvort	sem	þeir	stóðu	frammi	

fyrir	 gróða	 eða	 tapi.	 Svör	 meirihluti	 þátttakenda	 voru	 því	 ekki	 í	 samræmi	 það	 sem	

kenningin	um	væntar	nytjar	 spáir	 til	um.	Þá	 sýna	 rúmlega	70%	þátttakenda	merki	um	

tapfælni	en	það	voru	þeir	sem	völdu	örugga	valkostinn	(B)	þegar	þeir	stóðu	frammi	fyrir	

gróða	en	völdu	áhættusama	valkostinn	(C)	þegar	þeir	stóðu	frammi	fyrir	tapi.	Það	má	því	

sjá	 að	 hugrænar	 bjaganir	 höfðu	 áhrif	 á	 svör	 meirihluta	 þátttakenda	 við	

Veðmálaspurningu	2	en	svör	tæplega	fjórðungs	þeirra	sem	tóku	þátt	í	rannsókninni	voru	

í	samræmi	við	spásögn	kenningarinnar	um	væntar	nytjar.		
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Mynd	10.	Skífurit	fyrir	svör	við	Veðmálaspurningu	2.	

Við	 greiningu	 á	 svörum	 við	 Sjúkdómsspurningunni	 voru	 sett	 upp	 skífurit	 fyrir	 svör	

þátttakenda	 sem	 sjá	 má	 á	 mynd	 11.	 Eins	 og	 hefur	 verið	 nefnt	 voru	 svör	 við	 þessari	

spurningu	 mismunandi	 eftir	 því	 hvaða	 útgáfu	 þátttakendur	 fengu.	 Eins	 og	 sést	 á	

myndinni	 var	 meirihluti	 þátttakenda	 sem	 fékk	 Útgáfu	 1	 áhættusækinn	 á	 meðan	

meirihluti	þeirra	sem	fékk	Útgáfu	2	var	áhættufælinn.	Það	var	því	munur	á	svörum	eftir	

útgáfum	og	munurinn	var	tölfræðilega	marktækur,	miðað	við	kí-kvaðrat	próf	með	p-gildi	

0,027.	Það	var	því	hægt	að	hafna	núlltilgátunni	um	að	framsetning	svarmöguleika	hafði	

ekki	áhrif	á	val.	Svo	virðist	sem	framsetning	upplýsinga	hafi	áhrif	á	val	en	það	er	ekki	 í	

samræmi	við	kenninguna	um	væntar	nytjar.			

	

Mynd	11.	Skífurit	fyrir	svör	við	Sjúkdómsspurningunni.	
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Þegar	niðurstöður	þessara	spurninga	eru	bornar	saman	við	sambærilegar	spurningar	í	

öðrum	rannsóknum	kemur	 í	 ljós	að	þær	eru	að	mestu	 leyti	 svipaðar.	Það	var	einungis	

Veðmálaspurning	 1	 sem	 skar	 sig	 úr	 en	 niðurstöður	 hennar	 voru	 nokkuð	 frábrugðnar	

niðurstöðum	sambærilegrar	spurningar	úr	rannsókn	Allais	 (1953).	 Í	þeirri	rannsókn	tók	

meirihluti	 þátttakenda	 órökrétta	 ákvörðun	 en	 minnihluti	 þátttakenda	 gerði	 það	 í	

rannsókninni	 hér.	 Hvað	 varðar	 hinar	 tvær	 spurningarnar	 voru	 niðurstöður	 svipaðar	

niðurstöðum	 annarra	 rannsókna.	 Í	 Veðmálaspurningu	 2	 voru	 svör	 meirihluta	

þátttakenda	ekki	í	samræmi	við	það	sem	kenningin	um	væntar	nytjar	spáir,	en	það	eru	

sömu	 niðurstöður	 og	 fengust	 í	 rannsókn	 Kahneman	 og	 Tversky	 (1979).	 Í	

Sjúkdómsspurningunni	 var	 munur	 á	 svörum	 þátttakenda	 eftir	 því	 hvora	 útgáfu	 af	

könnuninni	þeir	fengu	en	sambærilegur	munur	fannst	í	rannsókn	Tversky	og	Kahneman	

(1981).	Í	rannsókninni	hér	tók	meirihluti	þátttakenda	áhættu	þegar	þeir	fengu	Útgáfu	1	

og	gerði	meirihluti	þátttakenda	það	einnig	í	rannsókn	Tversky	og	Kahnemans.	Að	sama	

skapi	 valdi	 meirihluti	 þátttakenda	 sem	 fékk	Útgáfu	 2	 í	 rannsókninni	 hér	 áhættulausa	

valkostinn	 og	 gerði	meirihluti	 þátttakenda	 í	 rannsókn	 Tversky	 og	 Kahnemans	 slíkt	 hið	

sama.	Munurinn	 á	milli	 svara	 þátttakenda	 eftir	 því	 hvora	 útgáfu	 af	 spurningunni	 þeir	

fengu	var	því	sama	eðlis	á	milli	rannsókna	en	meiri	munur	var	þó	í	rannsókn	Tversky	og	

Kahneman	(1981)	og	virðist	sem	þátttakendur	þeirrar	rannsóknar	hafi	frekar	orðið	fyrir	

römmunaráhrifum	heldur	en	þátttakendur	rannsóknarinnar	hér.9	

	

6.2 Tilgátur	prófaðar		
Helmingur	 þeirra	 tilgátna	 sem	 settar	 voru	 fram	 fengu	 stuðning	 ef	 miðað	 er	 við	

niðurstöður	 rannsóknarinnar	 í	 heild	 sinni.	 Stuðningur	 fannst	 við	 tilgátuna	 um	 að	

einstaklingar	séu	almennt	áhættufælnir.	Þá	virðist	sem	hugrænar	bjaganir	verði	til	þess	

að	 einstaklingar	 taki	 ekki	 alltaf	 rökréttar	 ákvarðanir.	 Meirihluti	 þátttakenda	 tók	 á	

einhverjum	 tímapunkti	 ákvörðun	 sem	 var	 ekki	 í	 samræmi	 við	 spásögn	 kenningarinnar	

um	 væntar	 nytjar.	 Þessi	 önnur	 tilgáta	 rannsóknarinnar	 fékk	 því	 einnig	 stuðning.	 Ekki	

fékkst	 stuðningur	 við	 seinni	 tvær	 tilgátur	 rannsóknarinnar.	Menntunarstig	einstaklinga	

																																																								
9	 Fyrir	 nánari	 upplýsingar	 um	 niðurstöður	 hinna	 rannsóknanna,	 sjá:	 (Allais,	 1953;	 Kahneman	 og	

Tversky,	1979;	Tversky	og	Kahneman,	1981)		
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virðist	 ekki	 hafa	 áhrif	 á	 viðhorf	 þeirra	 til	 áhættu	 en	 tilgátan	 hér	 var	 sú	 að	 hærra	

menntunarstig	myndi	leiða	til	minni	áhættufælni.	Undantekning	á	þessu	fannst	í	svörum	

við	 Starfaspurningunni	 en	 niðurstöður	 hennar	 benda	 til	 þess	 að	 þeir	 sem	 lokið	 hafa	

háskólanámi	 séu	 áhættusæknari	 en	 þeir	 sem	 einungis	 hafa	 lokið	 grunn-	 eða	

framhaldsskólanámi.	 Tilgátan	 um	 að	 hærra	 menntunarstig	 leiði	 til	 minni	 áhættufælni	

fékk	því	stuðning	af	svörum	við	Skalaspurningunni,	en	í	svörum	við	öðrum	spurningum	

könnunarinnar	 tengdum	 viðhorfi	 til	 áhættu	 virtist	menntunarstig	 ekki	 hafa	 nein	 áhrif.	

Mismunandi	menntunarstig	 einstaklinga	 virðist	 þó	 hafa	 áhrif	 á	 hugrænar	 bjaganir	 við	

ákvörðunartöku.	Áhrifin	eru	gagnstæð	þeim	áhrifum	sem	vænst	var	en	tilgátan	hér	var	

sú	að	neikvæð	fylgni	væri	á	milli	menntunarstigs	og	hugrænna	bjagana	við	áhættusama	

ákvörðunartöku.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	hér	gefa	til	kynna	að	þeir	sem	lokið	hafa	

háskólanámi	 virðast	 vera	 líklegri	 til	 að	 taka	 órökréttar	 ákvarðanir	 heldur	 en	 þeir	 sem	

einungis	hafa	lokið	grunn-	eða	framhaldsskólanámi.	

	

6.2.1 Tilgáta	1:	Einstaklingar	eru	almennt	áhættufælnir	

Ásamt	 því	 að	 niðurstöður	 einstakra	 spurninga	 könnunarinnar	 tengdum	 viðhorfi	 til	

áhættu	 voru	 skoðaðar	 voru	 samanlögð	 svör	 þátttakenda	 við	 spurningunum	 einnig	

kannaðar.	Eins	og	áður	er	nefnt	voru	svör	við	Skalaspurningunni,	Starfaspurningunni	og	

Fjárfestingarspurningunni	skipt	í	þrjá	flokka,	eftir	því	hversu	mikla	áhættu	hvert	svar	bar	

með	 sér	 (sjá	 töflu	 2	 í	 kafla	 5.2.1).	 Þegar	 skoðuð	 voru	 samanlögð	 flokkuð	 svör	

þátttakenda	komu	27	samstæður	til	greina.10	Ef	allir	þrír	 flokkarnir	 fyrir	svör	við	hverri	

spurningu	hafa	jafn	mikið	vægi	er	hægt	að	raða	þessum	27	samstæðum	á	sjö	stiga	skala.	

Sjá	má	nánari	útskýringu	á	myndun	skalans	í	viðauka	1.	Skalinn	lýsir	viðhorfi	þátttakenda	

til	áhættu	og	sjá	má	tíðnirit	fyrir	þennan	skala	á	mynd	12.	Líkt	og	sjá	má	á	myndinni	voru	

flestir	 þátttakendur	 á	 fyrsta	 stigi	 skalans,	 sem	 lýsir	 mjög	 mikilli	 áhættufælni.	 Fjöldi	

þátttakenda	á	hverju	stigi	fer	síðan	fækkandi	eftir	því	sem	farið	er	á	hærra	stig	skalans,	

að	undanskildu	öðru	og	þriðja	stiginu	en	jafnmargir	þátttakendur	röðuðu	sér	þar.	Vert	er	

að	 benda	 á	 að	 fjórða	 stig	 skalans,	 eða	 miðjustigið,	 lýsir	 ekki	 áhættuhlutlausum	

einstaklingum	heldur	þeim	sem	tóku	að	 jafnaði	miðlungs	áhættu	 í	 rannsókninni.	 Í	það	

																																																								
10	Það	eru	þrír	flokkar	fyrir	svör	við	hverri	spurningu	og	alls	eru	þrjár	spurningar:		33	=	27.		
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minnsta	 voru	 því	 tæplega	 70%	 þátttakenda	 sem	 flokka	 mátti	 sem	 áhættufælna	 í	

þessarar	 rannsókn.	 Tilgáta	 rannsóknarinnar	 um	 að	 einstaklingar	 séu	 almennt	

áhættufælnir	við	ákvörðunartöku,	virðist	halda	í	ljósi	niðurstaðna	rannsóknarinnar.		
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Mynd	12.	Viðhorf	þátttakenda	til	áhættu.	

	

6.2.2 Tilgáta	2:	Hugrænar	bjaganir	verða	til	þess	að	einstaklingar	taka	ekki	
alltaf	rökréttar	ákvarðanir	við	aðstæður	áhættu	

Ásamt	 því	 að	 skoða	 niðurstöður	 einstakra	 spurninga	 könnunarinnar	 tengdum	

hugrænum	bjögunum	við	áhættusama	ákvörðunartöku	var	þátttakendum	einnig	skipt	í	

flokka	eftir	samanlögðum	svörum	þeirra	við	þessum	spurningum.	Eins	og	áður	segir	voru	

svör	 við	 Veðmálaspurningu	 1	 og	 Veðmálaspurningu	 2	 aðgreind	 í	 tvo	 flokka	 eftir	 því	

hvort	 þátttakendur	 tóku	 rökrétta	 ákvörðun	 eða	 ekki.	 Þátttakendum	 var	 síðan	 skipt	 í	

fjóra	 flokka	 út	 frá	 samanlögðum	 svörum	 hvers	 og	 eins	 og	 var	 þessum	 flokkum	 síðan	

raðað	á	þriggja	stiga	skala	sem	lýsti	því	hversu	oft	einstaklingar	tóku	órökrétta	ákvörðun.	

Tíðnirit	 fyrir	þennan	skala	má	sjá	á	mynd	13.	Á	 fyrsta	stigi	 skalans	voru	þeir	 sem	tóku	

órökrétta	ákvörðun	í	báðum	spurningum	könnunarinnar	sem	skoðaðar	voru.	Á	öðru	stigi	

skalans	voru	þeir	sem	tóku	órökrétta	ákvörðun	í	annarri	hvorri	spurningunni	og	á	þriðja	

stiginu	 voru	 þeir	 sem	 tóku	 rökréttar	 ákvarðanir	 í	 báðum	 spurningunum.	 Meira	 en	

helmingur	þátttakenda	tók	órökrétta	ákvörðun	í	annarri	hvorri	spurningunni	en	alls	voru	

rúmlega	 81%	 þátttakenda	 sem	 tóku	 órökrétta	 ákvörðun	 á	 einhverjum	 tímapunkti	 í	

könnuninni.	Út	frá	þessari	niðurstöðu	og	í	ljósi	niðurstaða	Sjúkdómsspurningarinnar	fær	
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tilgáta	rannsóknarinnar	um	að	hugrænar	bjaganir	verði	til	þess	að	einstaklingar	taki	ekki	

alltaf	rökréttar	ákvarðanir	við	aðstæður	áhættu,	stuðning	hér.			
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Mynd	13.	Fjöldi	skipta	sem	þátttakendur	tóku	órökrétta	ákvörðun.	

	

6.2.3 Tilgáta	3:	Hærra	menntunarstig	leiðir	til	minni	áhættufælni	

Stuðst	 var	 við	 kí-kvaðrat	 próf	 til	 að	 kanna	 hvort	 menntunarstig	 hafði	 áhrif	 á	 viðhorf	

þátttakenda	til	áhættu	í	rannsókninni	hér.	Þegar	áhrif	menntunarstigs	voru	skoðuð	fyrir	

hverja	spurningu	könnunarinnar	tengda	viðhorfi	til	áhættu	fannst	einungis	tölfræðilega	

marktækur	munur	á	milli	menntaðra	og	ómenntaðra	við	svörum	á	Starfaspurningunni.	

Menntaðir	 voru	 þeir	 sem	 lokið	 höfðu	 háskóla	 (grunnnám	 eða	 framhaldsnám)	 og	

ómenntaðir	 voru	þeir	 sem	einungis	 höfðu	 lokið	 eða	 grunn-	 eða	 framhaldsskóla.	Hægt	

var	 að	 hafna	 núlltilgátunni	 um	 að	 enginn	 munur	 væri	 á	 milli	 svara	 ómenntaðra	 og	

menntaðra	við	Starfaspurningunni,	samkvæmt	kí-kvaðrat	prófi	með	p-gildi	0,039.	Sjá	má	

niðurstöður	kí-kvaðrat	prófsins	í	töflu	4.	Eins	og	lesa	má	af	töflunni	var	mesti	munurinn	

á	fjölda	ómenntaðra	sem	tóku	áhættumesta	starfinu,	en	X2	gildið	var	hæst	í	þeim	flokki,	

og	 voru	 færri	 sem	 tóku	 því	 en	 væntigildið	 gaf	 til	 kynna.	 Næst	mesti	 munurinn	 var	 á	

fjölda	menntaðra	sem	tóku	áhættumesta	starfinu	en	fleiri	tóku	því	en	væntigildið	gaf	til	

kynna.	 Munurinn	 var	 því	 mestur	 þegar	 kom	 að	 fjölda	 þeirra	 sem	 tóku	 áhættumesta	

starfinu.	Þar	sem	væntigildið	táknar	þann	fjölda	einstaklinga	sem	myndi	taka	starfinu	ef	

menntunarstig	hefði	engin	áhrif	má	sjá	að	menntaðir	einstaklingar	voru	áhættusæknari	

en	ómenntaðir	og	var	munurinn	tölfræðilega	marktækur.	
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Tafla	4.	Svör	við	Skalaspurningunni	á	milli	ómenntaðra	og	menntaðra.	Niðurstöður	kí-kvaðrat	prófs	og	
samanburður.	

χ2		gildi
Starf	 Ómenntaðir Menntaðir

1 1,02 0,72
2 0,44 0,31
3 1,01 0,71
4 0,66 0,47
5 1,26 0,89
6 2,48 1,75

Samanburður
Starf Ómenntaðir Menntaðir Mismunur
1 21,7% 13,3% 8,5%
2 30,4% 23,5% 7,0%
3 15,9% 25,5% -9,6%
4 15,9% 23,5% -7,5%
5 15,9% 8,2% 7,8%
6 0,0% 6,1% -6,1% 	

Þá	voru	menntaðir	hlutfallslega	reiðubúnari	að	taka	áhættumeiri	störfum	heldur	en	

ómenntaðir.	 Í	 neðri	 helming	 töflu	 4	má	 einnig	 sjá	 samanburð	 á	 því	 hversu	 stór	 hluti	

ómenntaðra	og	menntaðra	tók	hverju	stafi.	Að	undanskildu	næst	áhættumesta	starfinu	

má	 sjá	 að	 hlutfallslega	 fleiri	 menntaðir	 einstaklingar	 voru	 reiðubúnir	 að	 taka	

áhættumeiri	hluta	starfanna.	Að	sama	skapi	voru	hlutfallslega	fleiri	ómenntaðir	einungis	

tilbúnir	að	 taka	áhættuminnsta	 starfinu	eða	ekki	 tilbúnir	að	 taka	neinu	 starfi.	 Tilgátan	

fær	því	að	einhverju	leyti	stuðning	í	svörum	við	Starfaspurningunni.	Vert	er	þó	að	benda	

á	 að	X2	 gildi	 í	 öðrum	 flokkum	 en	 hjá	 þeim	 sem	 tóku	 áhættumesta	 starfinu	 voru	 öll	 í	

kringum	 einn	 (eða	 lægri)	 þannig	 að	 munurinn	 á	 væntigildi	 og	 raungildi	 var	 nánast	

enginn.	 Menntunarstig	 hafði	 því	 ekki	 tölfræðilega	 marktæk	 áhrif	 á	 það	 hvort	

einstaklingar	tæku	öðrum	störfum	en	því	áhættumesta.		

Þegar	áhrif	menntunarstigs	 á	 viðhorf	 einstaklinga	 til	 áhættu	voru	 skoðuð	út	 frá	því	

hvar	þátttakendur	 röðuðust	 á	 sjö	 stiga	 skalann	 sem	 fjallað	 var	um	 í	 kafla	6.2.1	 fannst	

ekki	 tölfræðilega	marktækur	munur.	 Það	 var	 ekki	 hægt	 að	hafna	núlltilgátunni	 um	að	

enginn	 munur	 væri	 á	 því	 hvar	 menntaðir	 og	 ómenntaðir	 einstaklingar	 röðuðust	 á	

skalanum,	 samkvæmt	 kí-kvaðrat	 prófi	 með	 p-gildi	 0,677.	 Ef	 marka	 má	 þetta	 og	 það	

hversu	takmarkaður	munurinn	var	í	Skalaspurningunni	er	ólíklegt	að	menntunarstig	hafi	

haft	áhrif	á	viðhorf	þátttakenda	til	áhættu	og	var	því	þeirri	tilgátu	rannsóknarinnar	um	

að	hærra	menntunarstig	leiði	til	minni	áhættufælni	hafnað.		
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6.2.4 Tilgáta	4:	Neikvæð	fylgni	er	á	milli	menntunarstigs	og	hugrænna	bjagana	
við	áhættusama	ákvörðunartöku	

Þá	var	einnig	 stuðst	 við	 kí-kvaðrat	próf	 til	 að	kanna	hvort	menntunarstig	hafði	 áhrif	 á	

það	 hvort	 þátttakendur	 voru	 fórnarlömb	 hugrænna	 bjagana	 við	 ákvörðunartöku	 í	

rannsókninni	 hér.	 Þegar	 áhrif	 menntunarstigs	 voru	 skoðuð	 fyrir	 hverja	 spurningu	

könnunarinnar	 tengda	 hugrænum	 bjögunum	 fannst	 tölfræðilega	 marktækur	 munur	 í	

svörum	 við	 Veðmálaspurningu	 1	 en	 ekki	 Veðmálaspurningu	 2.	 Hægt	 var	 að	 hafna	

núlltilgátunni	um	að	enginn	munur	 væri	 á	milli	 fjölda	menntaðra	og	ómenntaðra	 sem	

tóku	órökrétta	ákvörðun	í	Veðmálaspurningu	1,	samkvæmt	kí-kvaðrat	prófi	með	p-gildi	

0,036.	 Sjá	má	niðurstöður	kí-kvaðrat	prófsins	 í	 töflu	5.	 Eins	og	 lesa	má	af	 töflunni	 var	

mesti	 munurinn	 á	 væntigildi	 og	 raungildi	 í	 flokki	 ómenntaðra	 sem	 tóku	 órökrétta	

ákvörðun	en	það	voru	 færri	 í	þeim	 flokki	 sem	 tóku	órökrétta	ákvörðun	en	væntigildið	

gaf	 til	 kynna.	 Í	 neðri	 helming	 töflu	 5	má	 einnig	 sjá	 samanburð	 á	 því	 hversu	 stór	 hluti	

ómenntaðra	og	menntaðra	varð	fyrir	áhrifum	hugrænna	bjagana	og	tóku	þar	af	leiðandi	

órökrétta	ákvörðun	 í	 svörum	við	Veðmálaspurningu	1.	Eins	og	 lesa	má	af	 töflunni	 tók	

meirihluti	 bæði	 menntaðra	 og	 ómenntaðra	 rökrétta	 ákvörðun	 en	 hlutfallslega	 færri	 í	

hópi	 menntaðra	 gerðu	 það	 en	 í	 hópi	 ómenntaðra.	 Niðurstöðurnar	 benda	 til	 þess	 að	

menntaðri	þátttakendur	voru	líklegri	til	að	taka	órökrétta	ákvörðun	í	Veðmálaspurningu	

1	heldur	en	þeir	sem	höfðu	minni	menntun.		

Tafla	5.	Svör	við	Veðmálaspurningu	1	milli	ómenntaðra	og	menntaðra.	Niðurstöður	kí-kvaðrat	prófs	og	
samanburður.	

χ2		gildi
Órökrétt	ákvörðun Ómenntaðir Menntaðir

Já 1,67 1,17
Nei 0,91 0,64

Samanburður
Órökrétt	ákvörðun Ómenntaðir Menntaðir Mismunur

Já 26,1% 41,8% -15,7%
Nei 73,9% 58,2% 15,7% 	

Þegar	áhrif	menntunarstigs	á	hversu	oft	þátttakendur	tóku	órökrétta	ákvörðun	út	frá	

því	 hvar	 þeir	 röðuðust	 á	 þriggja	 stiga	 skalann	 sem	 fjallað	 var	 um	 í	 kafla	 6.2.2	 fannst	

tölfræðilega	marktækur	munur.	Hægt	var	að	hafna	núlltilgátunni	um	að	það	væri	enginn	

munur	á	hversu	oft	menntaðir	og	ómenntaðir	einstaklingar	 tóku	órökrétta	ákvörðun	 í	

rannsókninni	 hér,	 samkvæmt	 kí-kvaðrat	 prófi	með	p-gildi	 0,04.	 Sjá	má	niðurstöður	 kí-

kvaðrat	 prófsins	 í	 töflu	 6.	 Mesti	 munurinn	 á	 væntigildi	 og	 raungildi	 var	 í	 flokki	
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ómenntaðra	 sem	 tóku	 órökrétta	 ákvörðun	 í	 bæði	 Veðmálaspurningu	 1	 og	

Veðmálaspurningu	2	en	færri	í	þeim	hóp	tóku	órökrétta	ákvörðun	en	væntigildið	gaf	til	

kynna.	Í	neðri	helming	töflu	6	má	sjá	samanburð	á	því	hversu	stór	hluti	ómenntaðra	og	

menntaðra	 tóku	órökréttar	ákvarðanir	 í	bæði	skipti,	 í	annað	hvort	 skipti	eða	 í	hvorugt	

skipti.	 Eins	og	 sjá	má	 tóku	hlutfallslega	helmingi	 fleiri	menntaðir	órökrétta	 ákvörðun	 í	

bæði	 Veðmálaspurningu	 1	 og	 Veðmálaspurningu	 2.	 Einnig	 tóku	 hlutfallslega	 fleiri	

ómenntaðir	rökrétta	ákvörðun	í	bæði	skipti.		

Tafla	6.	Fjöldi	skipta	sem	órökrétt	ákvörðun	var	tekin	milli	ómenntaðra	og	menntaðra.	Niðurstöður	kí-
kvaðrat	prófs	og	samanburður.	

χ2		gildi
Órökrétt	ákvörðun Ómenntaðir Menntaðir

Bæði	skipti 2,58 1,82
Annað	hvort	skipti 0,39 0,28
Hvorugt	skipti 0,80 0,56

Samanburður
Órökrétt	ákvörðun Ómenntaðir Menntaðir Mismunur

Bæði	skipti 17% 35% -17%
Annað	hvort	skipti 59% 50% 9%
Hvorugt	skipti 23% 15% 8% 	

Niðurstöður	rannsóknarinnar	benda	því	 til	þess	að	þeir	sem	 lokið	hafa	háskólanámi	

séu	líklegri	til	að	taka	órökréttar	ákvarðanir	en	þeir	sem	einungis	hafa	lokið	grunn-	eða	

framhaldsskólanámi.	Þetta	er	þvert	á	þær	niðurstöður	 sem	vænst	hafði	 verið	og	þessi	

tilgáta	 rannsóknarinnar	 um	 að	 neikvæð	 fylgni	 sé	 á	milli	menntunarstigs	 og	 hugrænna	

bjagana	við	áhættusama	ákvörðunartöku	fékk	því	ekki	stuðning.		
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7 Samantekt	á	niðurstöðum	og	umræða	

Ljóst	 er	 að	 spásögn	 kenningarinnar	 um	 væntar	 nytjar	 heldur	 að	 einhverju	 leyti	 í	

raunveruleikanum	ef	marka	má	niðurstöður	þessarar	rannsóknar.	Þrátt	 fyrir	það	komu	

upp	tilvik	 í	 rannsókninni	hér	þar	sem	hugrænar	bjaganir	urðu	til	þess	að	þátttakendur	

tóku	ákvarðanir	sem	ekki	voru	í	samræmi	við	það	sem	kenningin	um	væntar	nytjar	spáir	

til	 um.	 Niðurstöðurnar	 benda	 til	 þess	 að	 tapfælni	 hafði	 áhrif	 á	 svör	 meirihluta	

þátttakenda	og	að	framsetning	upplýsinga	hafði	áhrif	á	val,	líkt	og	kenningin	um	horfur	

spáir	 til	 um.	 Fullvissuáhrif	 virtust	 þó	 ekki	 vera	 til	 staðar,	 a.m.k.	 ekki	 í	 þeirri	 spurningu	

könnunarinnar	þar	sem	við	þeim	var	búist.		

Áhrif	menntunar	virðast	enn	óljós,	líkt	og	aðrar	rannsóknir	benda	til,	en	ef	marka	má	

niðurstöður	 hér	 er	 ólíklegt	 að	mismunandi	menntunarstig	 hafi	 nokkur	 áhrif	 á	 viðhorf	

einstaklinga	til	áhættu.	Það	virðist	hins	vegar	vera	sem	menntunarstig	hafi	einhver	áhrif	

á	það	hversu	líklegir	einstaklingar	eru	til	að	vera	fyrir	barðinu	á	hugrænum	bjögunum	við	

ákvörðunartöku.	 Þeir	 sem	 lokið	 hafa	 háskólanámi	 eru	 þá	 líklegri	 til	 þess	 að	 taka	

órökréttar	ákvarðanir	en	þeir	sem	einungis	hafa	 lokið	grunn-	eða	 framhaldsskólanámi,	

ef	marka	má	niðurstöður	rannsóknarinnar	hér.	Þessi	áhrif	komu	á	óvart	en	eru	þó	ekki	

óþekkt.	 Líkt	 og	 fjallað	hefur	 verið	um	hafa	niðurstöður	 annarra	 rannsókna	 (Mishra	og	

Metilda,	 2015;	 West	 o.fl.,	 2012)	 bent	 til	 þess	 að	 menntaðir	 séu	 líklegri	 fórnarlömb	

hugrænna	 bjagana	 við	 ákvörðunartöku	 þrátt	 fyrir	 að	 meirihluti	 svipaðra	 rannsókna	

(Arcidiacono,	2011;	Fan,	2017;	Maloney	og	McCarthy,	2016)	hafa	 leitt	hið	gagnstæða	í	

ljós.		

	

7.1 Viðhorf	einstaklinga	til	áhættu	við	mismunandi	aðstæður	
Margt	bendir	 til	þess	einstaklingar	séu	almennt	áhættufælnir	við	ákvörðunartöku.	Það	

virðist	 þó	 vera	 sem	 að	 áhættufælni	 einstaklinga	 sé	 mismikil	 eftir	 því	 hvers	 konar	

ákvörðun	 staðið	 er	 frammi	 fyrir.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 hér	 benda	 til	 þess	 að	

einstaklingar	 séu	 vel	 meðvitaðir	 um	 áhættufælni	 sína	 í	 raun.	 Í	 Skalaspurningunni	 er	

meðaltal	 svara	 svipað	 og	 meðaltalið	 þegar	 svör	 Starfaspurningarinnar	 og	
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Fjárfestingarspurningarinnar	eru	tekin	saman	(4,28	á	móti	4,72).	Þar	að	auki	var	fylgnin	

0,398	milli	svara	við	Skalaspurningunni	og	samanlögðum	svörum	við	Starfaspurningunni	

og	Fjárfestingarspurningunni,	 sem	telst	almennt	nokkuð	góð	fylgni	 .	Það	má	því	sjá	að	

sjálfsmat	á	eigin	vilja	til	að	taka	áhættu	stenst	nokkuð	vel	 í	samanburði	við	þá	áhættu	

sem	tekin	er	að	meðaltali	í	raun	en	það	eru	svipaðar	niðurstöður	og	fengust	í	rannsókn	

Dohmen	o.fl.	(2005).		

Aðra	 sögu	 er	 að	 segja	 um	 svör	 við	 Starfaspurningunni.	 Svo	 virðist	 vera	 sem	

einstaklingar	 séu	minna	áhættufælnir	 þegar	 ákvörðun	 snýst	um	vilja	þeirra	 til	 að	 taka	

áhættusömu	starfi.	Meðaltal	svara	við	þeirri	spurningu	var	hærra	en	meðaltal	svara	við	

Skalaspurningunni	 (5,39	 á	 móti	 4,28).	 Svo	 virðist	 sem	möguleikinn	 á	 tvöföldun	 launa	

með	 jákvæðu	 væntigildi	 heilli	 meirihluta	 einstaklinga	 en	 83%	 þátttakenda	 tóku	

einhverju	formi	af	nýja,	áhættusama	starfinu.	Það	voru	því	hlutfallslega	fleiri	sem	tóku	

aukna	áhættu	í	þessari	spurningu	en	niðurstaða	Skalaspurningarinnar	gaf	til	kynna.		

Mestu	áhættufælnina	var	að	finna	í	svörum	við	Fjárfestingarspurningunni.	Svo	virðist	

sem	 einstaklingar	 séu	 áhættufælnari	 þegar	 kemur	 að	 fjárfestingum,	 ef	 marka	 má	

niðurstöður	 rannsóknarinnar	 hér.	 Í	 það	 minnsta	 má	 segja	 að	 einstaklingar	 eru	

áhættufælnari	 þegar	 kemur	 að	 áhættusömum	 fjárfestingum	 þegar	 tiltölulega	 stórar	

upphæðir	eru	 í	húfi	en	20	milljónir	 íslenskra	króna	eru	 tæplega	þreföld	meðal	árslaun	

Íslendinga	árið	2017.	Meðaltal	svara	við	Fjárfestingarspurningunni	var	lægra	en	meðaltal	

svara	við	Skalaspurningunni	(3,88	á	móti	4,28).	Það	voru	því	hlutfallslega	færri	sem	tóku	

aukna	áhættu	í	þessari	spurningu	en	niðurstaða	Skalaspurningarinnar	gaf	til	kynna.		

Viðhorf	 þátttakenda	 til	 áhættu	 virtust	 því	 vera	 mismunandi	 eftir	 aðstæðum.	

Niðurstöður	 hér	 gefa	 til	 kynna	 að	 einstaklingar	 eru	 hlutfallslega	 minna	 áhættufælnir	

þegar	 kemur	 að	 því	 taka	 nýju,	 áhættusömu	 starfi	 en	 eru	 hlutfallslega	 meira	

áhættufælnir	þegar	kemur	að	stórum,	áhættusömum	fjárfestingum.	Þá	virðist	vera	sem	

að	 sjálfsmat	 á	 eigin	 vilja	 til	 að	 taka	 áhættu	 spái	 nokkuð	 vel	 um	 þá	 áhættu	 sem	

einstaklingar	taka	að	meðaltali	í	raun.		

	

7.2 Misjöfn	áhrif	hugrænna	bjagana	
Niðurstöður	rannsóknarinnar	hér	benda	til	þess	að	oftar	en	ekki	leiða	hugrænar	bjaganir	

til	 þess	 að	 einstaklingar	 taka	 órökréttar	 ákvarðanir.	 Þá	 virðist	 sem	 áhrif	 hugrænna	
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bjagana	 séu	 mismikil	 og	 að	 fjöldi	 þeirra	 sem	 verði	 fyrir	 barðinu	 á	 þeim	 við	

ákvörðunartöku	fari	eftir	því	hvaða	hugrænu	bjaganir	sé	um	að	ræða	hverju	sinni.	Til	að	

mynda	virðist	sem	fullvissuáhrif	séu	ekki	jafn	sterk	og	áhrif	tapfælni	eða	römmunaráhrif.	

Minnihluti	 þátttakenda,	 eða	 tæplega	 30%,	 tóku	 ákvörðun	 í	Veðmálaspurningu	 1	 sem	

virtist	 stýrast	 af	 fullvissuáhrifum	 á	meðan	 tæplega	 71%	 þátttakenda	 tóku	 ákvörðun	 í	

Veðmálaspurningu	2	sem	lýsti	tapfælni.	Þá	var	tölfræðilega	marktækur	munur	á	svörum	

við	Sjúkdómsspurningunni	eftir	útgáfu.	Munurinn	á	svörum	skýrist	annars	vegar	vegna	

römmunaráhrifa	 og	 hins	 vegar	 vegna	 tapfælni,	 eða	 einhvers	 konar	 blöndu	 þessara	

hugrænu	bjagana.	Hugrænar	bjaganir	líkt	og	römmunaráhrif	og	þá	sérstaklega	tapfælni	

virðast	því	meira	ríkjandi	við	ákvörðunartöku	einstaklinga	við	aðstæður	áhættu	heldur	

en	fullvissuáhrif,	ef	marka	má	niðurstöður	rannsóknarinnar	hér.		

Þá	virðist	sem	að	þær	upphæðir	sem	þátttakendur	standa	frammi	fyrir	í	rannsóknum	

geti	haft	áhrif	á	það	hvort	þátttakendur	taki	órökréttar	ákvarðanir.	Til	að	mynda,	gæti	

stærð	 þeirra	 upphæða	 sem	 hægt	 var	 að	 vinna	 í	 ímyndaða	 veðmálinu	 í	

Veðmálaspurningu	 1	 hafa	 orðið	 til	 þess	 að	 ekki	 fundust	 fullvissuáhrif	 í	 svörum	 fleiri	

þátttakenda	en	raun	ber	vitni.	Helsti	munurinn	á	svörum	við	spurningunni	í	rannsókninni	

hér	samanborið	við	sambærilega	spurningu	 í	 rannsókn	Allais	 (1953)	var	á	 fjölda	þeirra	

sem	 kaus	 valkost	 A	 í	 fyrri	 hluta	 spurningarinnar.	 Minnihluti	 þátttakenda	 valdi	 þann	

valkost	hér	en	meirihluti	þátttakenda	í	rannsókn	Allais	og	var	það	helsta	ástæða	þess	að	

fullvissuáhrif	 fundust	 ekki	 í	 svörum	 við	Veðmálaspurningu	 1.	Mismunandi	 upphæðir	 í	

þessum	 rannsóknum	 gæti	 mögulega	 útskýrt	 þennan	 mun	 að	 einhverju	 leyti.	

Upphæðirnar	 sem	 þátttakendur	 stóðu	 frammi	 fyrir	 í	 rannsókninni	 hér	 voru	 töluvert	

minni	en	í	rannsókn	Allais.	Vegna	minnkandi	jaðarnytja	auðs	skiptir	munurinn	á	því	að	fá	

100	milljónir	 og	500	milljónir	minna	máli	 heldur	 en	munurinn	 á	 að	 fá	 1	milljón	eða	5	

milljónir.	 Líklega	 eru	 1	 milljón	 íslenskra	 króna	 ekki	 nægilega	 stór	 upphæð	 þannig	 að	

fullvissuáhrif	verði	til	þess	að	meirihluti	einstaklinga	kjósi	heldur	að	fá	það	með	vissu	en	

möguleikann	á	því	að	fá	5	milljónir	króna	þar	sem	aðeins	1%	líkur	eru	á	að	fá	minna	en	1	

milljón.	 Ef	 marka	 má	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 hér	 og	 rannsókn	 Allais	 (1953)	 er	

líklegra	að	fullvissuáhrif	verði	til	staðar	þegar	um	mjög	stórar	upphæðir	er	að	ræða.		

Munurinn	 á	 niðurstöðum	 spurninga	 könnunarinnar	 tengdum	hugrænum	bjögunum	

gæti	því	hafa	verið	vegna	misjafnra	áhrifa	sem	stafa	af	hverri	hugrænni	bjögun	annars	
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vegar	 og	 stærð	 þeirra	 upphæða	 sem	þátttakendur	 stóðu	 frammi	 fyrir	 hins	 vegar.	 Svo	

virðist	 sem	 tapfælni	 og	 römmunaráhrif	 séu	 sterkari	 en	 fullvissuáhrif	 við	 áhættusama	

ákvörðunartöku	og	að	fullvissuáhrif	megi	frekar	finna	þegar	um	mjög	stórar	upphæðir	er	

að	ræða,	ef	marka	má	niðurstöður	rannsóknarinnar	hér.		

	

7.3 Spurningunni	um	áhrif	menntunarstigs	er	enn	ósvarað	
Eins	og	fjallað	hefur	verið	um	fundust	engin	áhrif	mismunandi	menntunarstigs	á	viðhorf	

einstaklinga	til	áhættu	við	ákvörðunartöku	í	rannsókninni	hér.	Ein	útskýring	fyrir	þessu	

gæti	 verið	 sú	 að	menntunarstig	 einstaklinga	 er	 ekki	 ytri	 (e.	 exogenous)	 breyta	 þegar	

kemur	að	viðhorfi	einstaklinga	til	áhættu	heldur	 innri	(e.	endogenous)	breyta.	Hægt	er	

að	telja	menntun	sem	bæði	áhættu-	og	kostnaðarsama	fjárfestingu	með	mögulega	mjög	

háu	 væntigildi.	 Það	 gæti	 því	 verið	 að	 í	 staðinn	 fyrir	 að	 aukin	 menntun	 leiði	 til	 meiri	

áhættusækni	 sé	 það	 þannig	 að	 þeir	 sem	 eru	 áhættusæknir	 sækist	 frekar	 eftir	 því	 að	

mennta	sig	meira.		

Eina	tilfellið	þar	sem	marktækur	munur	fannst	á	milli	mismunandi	menntunarstigs	við	

svörum	könnunarinnar	tengdum	viðhorfi	til	áhættu	var	munurinn	á	svörum	menntaðra	

og	 ómenntaðra	 í	 Starfaspurningunni.	 Þá	 voru	 menntaðir	 hlutfallslega	 reiðubúnari	 að	

taka	áhættumeira	starfi	heldur	en	ómenntaðir.	Hægt	er	að	spyrja	sig	hver	ástæðan	sé	

fyrir	 því	 að	 einungis	 hafi	 fundist	 slík	 áhrif	 í	 þessari	 spurningu	 en	 ekki	 í	 hinum	

spurningunum	könnunarinnar	tengdum	viðhorfi	til	áhættu.	Höfundur	telur	að	mismunur	

á	 núverandi	 launum	 einstaklinga	 eftir	menntunarstigi	 gæti	 útskýrt	 þetta	 að	 einhverju	

leyti.	Án	þess	að	hafa	gögn	yfir	 laun	þátttakenda	 í	 rannsókninni	hér	telur	höfundur	að	

laun	 þeirra	 fari	 hækkandi	 eftir	 því	 hversu	 menntaðir	 þeir	 eru.	 Líklegast	 voru	 það	

þátttakendurnir	sem	voru	minnst	menntaðir	sem	höfðu	að	 jafnaði	 lægstu	meðallaunin	

og	 voru	 þess	 vegna	 ekki	 eins	 reiðubúnir	 að	 taka	 starfi	 sem	 myndi	 mögulega	 skerða	

launin	þeirra	að	stórum	hluta	til.	Laun	þeirra	eftir	slíka	skerðingu	myndu	hugsanlega	ekki	

duga	til	framfærslu	eða	myndu	a.m.k.	gera	þessum	einstaklingum	töluvert	erfiðara	fyrir.	

Það	má	því	vera	að	ómenntaðir	hafi	hugsað	að	möguleg	tvöföldun	launa	væri	ekki	þess	

virði	ef	möguleikinn	á	slíkum	aðstæðum	væri	fyrir	hendi	ef	útkoman	yrði	þeim	ekki	í	vil.	

Að	sama	skapi	yrði	skerðing	launa	þeirra	launahæstu,	sem	líklega	eru	þeir	sem	eru	mest	
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menntaðir,	 ekki	 eins	 erfiður	 atburður	 fyrir	 þá	 til	 að	 eiga	 við	 en	 tvöföldun	 slíkra	 launa	

væri	afar	vænlegur	kostur.		

Það	 er	 því	 ljóst	 að	 enn	 er	 mörgum	 spurningum	 ósvarað	 þegar	 kemur	 að	 áhrifum	

mismunandi	 menntunarstigs	 einstaklinga	 á	 viðhorf	 þeirra	 til	 áhættu.	 Hagnýtt	 gildi	 á	

skilningi	 slíkra	 áhrifa	 er	 mikið	 og	 getur	 sá	 skilningur	 skipt	 sköpum	 þegar	

fjárfestingarákvarðanir,	 líkt	 og	 ákvarðanir	 tengdar	 verðbréfasöfnum,	 og	 aðrar	

hagfræðilegar	 ákvarðanir,	 líkt	 og	 ákvarðanir	 tengdar	 tryggingum	 og	 starfsvali,	 eru	

skoðaðar.		

	

7.4 Annmarkar,	mögulegir	vankantar	og	frekari	rannsóknir	
Þrátt	fyrir	að	niðurstöður	rannsóknarinnar	hér	hafi	að	mestu	leyti	verið	eins	og	við	var	

búist	 er	 vert	 að	 benda	 á	 mögulega	 vankanta	 á	 rannsókninni.	 Úrtaksstærð	

rannsóknarinnar	 hér	 er	 einn	 þeirra.	 Stærð	 úrtaksins	 í	 rannsókninni	 hér	 var	 töluvert	

minna	en	í	sambærilegum	rannsóknum	sem	hafa	kannað	áhrif	menntunarstigs	á	viðhorf	

einstaklinga	til	áhættu	(Dohmen	o.fl.,	2005;	Hryshko	o.fl.,	2011;	Riley	og	Chow,	1992).	

Stærð	 úrtaksins	 hér	 var	 þó	 sambærileg	 úrtaksstærð	 flestra	 rannsókna	

atferlishagfræðinga	 sem	 kannað	hafa	 hvort	 spásögn	 kenningarinnar	 um	 væntar	 nytjar	

haldi	almennt	við	áhættusama	ákvörðunartöku.		

Það	má	spyrja	sig	hvort	form	rannsóknarinnar	hafi	haft	áhrif	á	svör.	Rannsóknin	hér	

var	 í	 formi	 könnunar	 sem	 send	 var	 út	 en	 ekki	 framkvæmd	 í	 „tilraunastofu“	 þar	 sem	

raunverulegar	 upphæðir	 eru	 undir.	 Það	 gæti	 hafa	 vantað	 hvata	 til	 réttra	 svara	 í	

rannsókninni	 hér	 vegna	 þess	 að	 hvorki	 gróði	 né	 tap	 var	 fyrir	 hendi.	 Það	 gæti	 verið	

óraunhæft	að	biðja	fólk	um	að	taka	sömu	ákvörðun	í		könnun	og	það	myndi	gera	ef	það	

væri	 í	sambærilegum	aðstæðum	í	raunveruleikanum.	Niðurstöður	rannsóknar	Dohmen	

o.fl.	(2005)	benda	þó	til	þess	að	svör	við	könnunum,	þegar	kemur	að	ákvörðunartöku	við	

aðstæður	áhættu,	séu	svipuð	þeim	svörum	sem	fást	á	„tilraunastofum.“	Ákvarðanir	sem	

teknar	eru	í	könnunum	eru	því	líklega	fullnægjandi	birtingarmyndir	fyrir	þær	ákvarðanir	

sem	einstaklingar	taka	í	raun.		

Að	lokum	ber	að	nefna	að	í	spurningum	könnunarinnar	sem	tengdar	voru	hugrænum	

bjögunum	gerði	höfundur	ráð	fyrir	því	að	órökréttar	ákvarðanir	mætti	að	öllu	leyti	rekja	

til	 hugrænna	 bjagana	 þátttakenda.	 Þetta	 er	 sama	 forsenda	 og	 höfundar	 svipaðra	
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rannsókna	 (Kahneman	 og	 Tversky,	 1979;	 Tversky	 og	 Kahneman,	 1981)	 hafa	 gefið	 sér.	

Það	 má	 spyrja	 sig	 hvort	 að	 einhver	 önnur	 útskýring	 liggi	 að	 baki	 og	 hvort	 hugrænar	

bjaganir	séu	í	raun	eina	ástæðan	fyrir	því	að	ákvarðanir	einstaklinga	séu	ekki	í	samræmi	

við	spásögn	kenningarinnar	um	væntar	nytjar.	Ekki	er	 leitast	eftir	að	finna	hvað	annað	

kæmi	 til	 greina	hér.	Það	er	því	 ljóst	 að	einhverjir	 annmarkar	 voru	á	 rannsókninni	hér.	

Þeir	annmarkar	rannsóknarinnar	sem	hafa	verið	taldir	upp	eru	þeir	sem	höfundur	telur	

afgerandi	 og	 yrðu	 þeir	 sem	 höfundur	 myndi	 bæta	 úr	 ef	 sambærileg	 rannsókn	 yrði	

framkvæmd	á	ný.		
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8 Lokaorð	

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 gefa	 víðtækari	 og	 kannski	 betri	 innsýn	 í	 kenningar	 um	

ákvörðunartöku	 einstaklinga	 við	 aðstæður	 áhættu.	 Þessar	 niðurstöður,	 sem	 að	mestu	

leyti	 eru	 í	 takt	 við	 niðurstöður	 annarra	 sambærilegra	 rannsókna,	 veita	 styrkari	 stoðir	

fyrir	slíkar	kenningar.	Spurningin	sem	leitast	var	við	að	svara	hér	var	sú	hvort	kenningin	

um	 væntar	 nytjar	 spái	 alltaf	 rétt	 fyrir	 um	 hegðun	 einstaklinga	 við	 aðstæður	 áhættu.	

Spurningunni	 var	 að	 mestu	 leyti	 hægt	 að	 svara.	 Ákvörðunartaka	 þátttakenda	 í	

rannsókninni	hér	var	ekki	alltaf	sem	sú	kenningin	um	væntar	nytjar	spáir	til	um	og	hélt	

spásögn	kenningarinnar	um	horfur	í	þeim	tilfellum.	Spásögn	kenningarinnar	um	væntar	

nytjar	hélt	þó	í	nokkrum	tilfellum	en	frávik	frá	þeim	ákvörðunum	sem	kenningin	spáir	til	

um	var	oftar	en	ekki	raunin	hér.	Ekki	var	leitast	eftir	því	að	útskýra	hér	hvað	þessi	frávik	

gætu	þýtt	heldur	var	markmiðið	að	fjalla	um	þessi	frávik	og	benda	á	hvenær	þau	eiga	sér	

stað	í	raunveruleikanum.	Þær	spurningar	sem	skildar	eru	eftir	ósvaraðar	hér	eru	því	efni	

í	aðra	ritgerð.	

	

	

	

	

	



	

59	

Heimildaskrá	

Allais,	M.	(1953).	Le	Comportement	de	l'Homme	Rationnel	devant	le	Risque:	Critique	
des	Postulats	et	Axiomes	de	l'Ecole	Americaine.	Econometrica,	21(4),	503-546.	
doi:10.2307/1907921	

Arcidiacono,	D.	(2011).	Consumer	rationality	in	a	multidisciplinary	perspective.	The	
Journal	of	Socio-Economics,	40(5),	516–522.	

Ariely,	D.	(2010).	Predictably	irrational:	The	Hidden	Forces	That	Shape	Our	Decisions.	
New	York:	HarperCollins.	

Barberis,	N.,	Huang,	M.	og	Santos,	T.	(2001).	Prospect	Theory	and	Asset	Prices.	The	
Quarterly	Journal	of	Economics,	116(1),	1-53.	

Beggs,	J.	(2015a,	17.	september).	Behavioral	Economics	-	Rationality	Assumptions	
[myndskeið].	Sótt	21.	október	2017	af	
https://www.youtube.com/watch?v=fYyCn6ys6Fo	

Beggs,	J.	(2015b,	24.	september).	Behavioral	Economics	-The	Probability	Weighting	
Function	[myndskeið].	Sótt	31.	október	2017	af	
https://www.youtube.com/watch?v=PoIBGwAJCSQ&t=775s	

Beggs,	J.	(2017,	27.	mars).	The	Assumptions	of	Economic	Rationality.	Sótt	27.	október	
2017	af	https://www.thoughtco.com/the-assumptions-of-economic-rationality-
1147014	

Benartzi,	S.	og	Thaler,	R.	(1999).	Risk	Aversion	or	Myopia?	Choices	in	Repeated	Gambles	
and	Retirement	Investments.	Management	Science,	45(3),	364-381.	

Berg,	N.	og	Gigerenzer,	G.	(2010).	AS-IF	BEHAVIORAL	ECONOMICS:	NEOCLASSICAL	
ECONOMICS	IN	DISGUISE?	History	of	Economic	Ideas,	18(1),	133-165.	

Bernoulli,	D.	(1954).	Exposition	of	a	New	Theory	on	the	Measurement	of	
Risk.	Econometrica,	22(1),	23-36.	doi:10.2307/1909829	

Binswanger,	H.	(1981).	Attitudes	Toward	Risk:	Theoretical	Implications	of	an	Experiment	
in	Rural	India.	The	Economic	Journal,	91(364),	867-890.	doi:10.2307/2232497	

Dohmen,	T.,	Falk,	A.,	Huffman,	D.,	Sunde,	U.,	Schupp,	J.	og	Wagner,	G.	(2005).	Individual	
Risk	Attitudes:	New	Evidence	from	a	Large,	Representative,	
Experimentally-Validated	Survey	(Discussion	Paper	nr.	1730).	Germany:	The	
Institute	for	the	Study	of	Labor	in	Bonn.		

Ellsberg,	D.	(1961).	Risk,	Ambiguity,	and	the	Savage	Axioms.	The	Quarterly	Journal	of	
Economics,	75(4),	643-669.	



	

60	

Epstein,	L.	(1999).	A	Definition	of	Uncertainty	Aversion.	The	Review	of	Economic	
Studies,	66(3),	579-608.	

Fan,	W.	(2017).	Education	and	Decision-Making:	An	Experimental	Study	on	the	Framing	
Effect	in	China.	Frontiers	in	Psychology,	8,	744.	

Fehr-Duda,	H.,	Bruhin,	A.,	Epper,	T.	og	Schubert,	R.	(2010).	Rationality	on	the	Rise:	Why	
Relative	Risk	Aversion	Increases	with	Stake	Size.	Journal	of	Risk	and	
Uncertainty,	40(2),	147-180.	

Friedman,	M.	(1953).	Essays	in	Positive	Economics.	Chicago:	University	of	Chicago	Press.		

Friedman,	M.	og	Savage,	L.	(1948).	The	Utility	Analysis	of	Choices	Involving	Risk.	Journal	
of	Political	Economy,	56(4),	279-304.	

Gärling,	T.,	Kirchler,	E.,	Lewis,	A.	og	van	Raaij,	F.	(2009).	Psychology,	Financial	Decision	
Making	and	Financial	Crises.	Psychological	Science	In	The	Public	Interest,	10(1),	1-47.	
doi:10.1177/1529100610378437	

Gollier,	C.	(1996).	Repeated	Optional	Gambles	and	Risk	Aversion.	Management	
Science,	42(11),	1524-1530.	

Henrich,	J.,	Heine,	S.	J.	and	Norenzayan,	A.	(2010).	The	weirdest	people	in	the	world?	
Behavioral	and	Brain	Sciences,	33(2–3):	61–83.	

Hersch,	J.	(1996).	Smoking,	Seat	Belts,	and	Other	Risky	Consumer	Decisions:	Differences	
by	Gender	and	Race.	Managerial	and	Decision	Economics,	17(5),	471-481.	

Hertwig,	R.,	Barron,	G.,	Weber,	E.	og	Erev,	I.	(2004).	Decisions	from	Experience	and	the	
Effect	of	Rare	Events	in	Risky	Choice.	Psychological	Science,	15(8),	534-539.	

Heukelom,	F.	(2007).	Kahneman	and	Tversky	and	the	Origin	of	Behavioral	Economics	
(Discussion	Paper	nr.	003/1).	The	Netherlands:	Tinbergen	Institute	Amsterdam.		

Holt,	C.	og	Laury,	S.	(2002).	Risk	Aversion	and	Incentive	Effects.	The	American	Economic	
Review,	92(5),	1644-1655.	

Hryshko,	D.,	Luengo-Prado,	M.	J.	og	Sørensen,	B.	E.	(2011).	Childhood	Determinants	of	
Risk	Aversion:	The	Long	Shadow	of	Compulsory	Education.	Quantitative	Economics,	
2,	37–72.	doi:10.3982/QE2		

Hsu,	Y.	og	Chow,	E.	H.	(2013).	The	house	money	effect	on	investment	risk	taking:	
Evidence	from	Taiwan.	Pacific-Basin	Finance	Journal,	21(1),	1102–1115.	

Jianakoplos,	N.	A.	og	Bernasek,	A.	(1998).	ARE	WOMEN	MORE	RISK	AVERSE?	Economic	
Inquiry,	36(4),	620–630.	doi:10.1111/j.1465-7295.1998.tb01740.x	

Kachelmeier,	S.	og	Shehata,	M.	(1992).	Examining	Risk	Preferences	Under	High	
Monetary	Incentives:	Experimental	Evidence	from	the	People's	Republic	of	
China.	The	American	Economic	Review,	82(5),	1120-1141.	



	

61	

Kahneman,	D.	(2003).	Maps	of	Bounded	Rationality:	Psychology	for	Behavioral	
Economics.	The	American	Economic	Review,	93(5),	1449-1475.	

Kahneman,	D.,	Knetsch,	J.	og	Thaler,	R.	(1991).	Anomalies:	The	Endowment	Effect,	Loss	
Aversion,	and	Status	Quo	Bias.	The	Journal	of	Economic	Perspectives,	5(1),	193-206.	

Kahneman,	D.	og	Tversky,	A.	(1979).	Prospect	Theory:	An	Analysis	of	Decision	under	
Risk.	Econometrica,	47(2),	263-291.	doi:10.2307/1914185	

Kahneman,	D.	og	Tversky,	A.	(1984).	Choices,	Values,	and	Frames.	American	
Psychologist,	39(4),	341-350.	

Kimball,	M.,	Sahm,	C.	og	Shapiro,	M.	(2009).	Risk	Preferences	in	the	PSID:	Individual	
Imputations	and	Family	Covariation.	The	American	Economic	Review,	99(2),	363-
368.	

Levin,	J.	(2006).	Choice	under	Uncertainty.	Sótt	12.	október	2017	af	
https://web.stanford.edu/~jdlevin/Econ%20202/Uncertainty.pdf	

Levitt,	S.	og	List,	J.	(2007).	What	Do	Laboratory	Experiments	Measuring	Social	
Preferences	Reveal	about	the	Real	World?	The	Journal	of	Economic	
Perspectives,	21(2),	153-174.	

Machina,	M.	(1987).	Choice	Under	Uncertainty:	Problems	Solved	and	Unsolved.	The	
Journal	of	Economic	Perspectives,	1(1),	121-154.		

Maloney,	M.	og	McCarthy,	A.	(2016).	Understanding	pension	communications	at	the	
organizational	level:	Insights	from	bounded	rationality	theory	&	implications	for	
HRM.	Human		Resource	Managegement	Review,	27(2),	338–352.	

Markowitz,	H.	(1952).	The	Utility	of	Wealth.	Journal	of	Political	Economy,	60(2),	151-
158.	

Mathis,	K.	(ritstj.).	(2015).	European	Perspectives	on	Behavioural	Law	and	Economics.	
Switzerland:	Springer	International	Publishing.	

Mishra,	K.C.	og	Metilda,	M.	J.	(2015).	A	study	on	the	impact	of	investment	experience,	
gender,	and	level	of	education	on	overconfidence	and	self-attribution	bias.	IIMB	
Management	Review,	27(4),	228–239.	

Outreville,	J.	F.	(2015).	THE	RELATIONSHIP	BETWEEN	RELATIVE	RISK	AVERSION	AND	THE	
LEVEL	OF	EDUCATION:	A	SURVEY	AND	IMPLICATIONS	FOR	THE	DEMAND	FOR	LIFE	
INSURANCE.	Journal	of	Economic	Surveys,	29(1),	97–111.	doi:10.1111/joes.12050		

Pratt,	J.	(1964).	Risk	Aversion	in	the	Small	and	in	the	Large.	Econometrica,	32(1/2),	122-
136.	doi:10.2307/1913738	

Rabin,	M.	og	Thaler,	R.	(2001).	Anomalies:	Risk	Aversion.	The	Journal	of	Economic	
Perspectives,	15(1),	219-232.	



	

62	

Redelmeier,	D.	og	Tversky,	A.	(1992).	On	the	Framing	of	Multiple	
Prospects.	Psychological	Science,	3(3),	191-193.	

Riley,	W.	B.,	Jr.	og	Chow,	K.	V.	(1992).	Asset	Allocation	and	Individual	Risk	
Aversion.	Financial	Analysts	Journal,	48(6),	32-37.	

Samuelson,	P.	A.	(1963).	Risk	and	Uncertainty:	A	Fallacy	of	Large	Numbers.	Scientia,	
98(4),	108-113.		

Simon,	H.	(1979).	Rational	Decision	Making	in	Business	Organizations.	The	American	
Economic	Review,	69(4),	493-513.	

Stanovich,	K.	E.,	West,	R.	F.	og	Toplak,	M.	E.	(2013).	Myside	Bias,	Rational	Thinking,	and	
Intelligence.	Current	Directions	in	Psychological	Science,	22(4),	259-264.	
doi:10.1177/0963721413480174		

Thaler,	R.	og	Johnson,	E.	(1990).	Gambling	with	the	House	Money	and	Trying	to	Break	
Even:	The	Effects	of	Prior	Outcomes	on	Risky	Choice.	Management	Science,	36(6),	
643-660.	

Tversky,	A.	(1975).	A	Critique	of	Expected	Utility	Theory:	Descriptive	and	Normative	
Considerations.	Erkenntnis	(1975-),	9(2),	163-173.	

Tversky,	A.	og	Kahneman,	D.	(1974).	Judgment	under	Uncertainty:	Heuristics	and	
Biases.	Science,	185(4157),	1124-1131.		

Tversky,	A.	og	Kahneman,	D.	(1981).	The	Framing	of	Decisions	and	the	Psychology	of	
Choice.	Science,	211(4481),	453-458.	

Tversky,	A.	og	Kahneman,	D.	(1986).	Rational	Choice	and	the	Framing	of	Decisions.	The	
Journal	of	Business,	59(4),	251-278.	

Varian,	H.	R.	(2010).	Intermediate	Microeconomics:	A	Modern	Approach	(8.	útg.).	New	
York:	W.W.	Norton	&	Company.	

Von	Neumann,	J	og	Morgenstern,	O.	(1953).	Theory	of	Games	and	Economic	Behavior	
(3.	útg.).	Princeton:	Princeton	University	Press.	

West,	R.	F.,	Meserve,	R.	J.	og	Stanovich,	K.	E.	(2012).	Cognitive	Sophistication	Does	Not	
Attenuate	the	Bias	Blind	Spot.	Journal	of	Personality	and	Social	Psychology,	103(3),	
506–519.	

Williams,	C.	(1966).	Attitudes	toward	Speculative	Risks	as	an	Indicator	of	Attitudes	
toward	Pure	Risks.	The	Journal	of	Risk	and	Insurance,	33(4),	577-586.	
doi:10.2307/251231	

 



	

63	

Viðauki	1	–	Myndun	sjö	stiga	skalans	sem	lýsir	viðhorfi	
þátttakenda	til	áhættu	

Flokkur Áhættuviðhorf Svör	við	
Skalaspurningunni

Svör	við	
Starfaspurningunni

Svör	við	
Fjárfestingarspurningunni

Samanlögð	svör	
þátttakenda	við	

spurningunum	þremur
1 Áhættufælni 0-3 (nei,nei,nei)	eða	(nei,nei,já) 0-20%

Samanlögð	svör	
þátttakenda	við	

spurningunum	þremur
2

Miðlungs	
áhættufælni/sækni

4-6 (nei,já)	eða	(já,nei) 40-60%

Samanlögð	svör	
þátttakenda	við	

spurningunum	þremur
3 Áhættusækni 7-10 (já,já,nei)	eða	(já,já,já) 80-100%

Stig	skalans 1 2 3 4 5 6 7

Áhættuviðhorf Mjög	mikil	áhættufælni Mikil	áhættufælni Áhættufælni	yfir	
meðallagi

Miðlungs	
áhættufælni/sækni

Áhættusækni	yfir	
meðallagi Mikil	áhættusækni Mjög	mikil	

áhættusækni

1,1,1 1,1,2 1,1,3 1,2,3 1,3,3 2,3,3 3,3,3

1,2,1 1,3,1 1,3,2 3,1,3 3,2,3

2,1,1 3,1,1 2,1,3 3,3,1 3,3,2

1,2,2 2,3,1 2,2,3

2,1,2 3,2,1 2,3,2

2,2,1 3,1,2 3,2,2

2,2,2

Samanlögð	flokkuð	svör	
þátttakenda	við	

spurningunum	þremur

	

Mynd	14.	Myndun	sjö	stiga	skalans	sem	lýsir	viðhorfi	þátttakenda	til	áhættu.	

Eins	og	 sjá	má	á	mynd	14	þá	eru	alls	 27	 samstæður	 samanlagðra	 flokkaðra	 svara,	 við	

spurningum	 könnunarinnar	 tengdum	 viðhorfi	 til	 áhættu,	 sem	 koma	 til	 greina.	 Ef	 hver	

flokkur	 í	 spurningunum	 þremur	 hefur	 sama	 vægi	 þá	 er	 hægt	 að	 raða	 þeim	 upp	 eftir	

hversu	mörg	 „stig“	 hver	 samstæða	 hefur.	 Til	 að	mynda	 fær	 samstæðan	 þar	 sem	 svör	

þátttakanda	 eru	 í	 flokki	 1	 í	 öllum	 þremur	 spurningunum	 1	 „stig“.	 Að	 sama	 skapi	 fær	

samstæðan	þar	sem	svör	eru	 í	 flokki	3	 í	öllum	þremur	spurningunum	3	„stig“.11	Fæstu		

„stigin“	fær		því	samstæðan	þar	sem	þátttakendur	taka	samanlagt	minnstu	áhættuna	í	

spurningunum	 þremur	 en	 flestu	 „stigin“	 fær	 samstæðan	 þar	 sem	 þátttakendur	 taka	

samanlagt	mestu	áhættuna.	Hægt	er	að	raða	þessum	samstæðum	upp	á	sjö	stiga	skala	

þar	 sem	 „stig“	 hverrar	 samstæðu	 og	 áhættan	 sem	 þátttakendur	 tóku	 í	 rannsókninni	

eykst	eftir	því	sem		farið	er	ofar	á	skalann.	
																																																								
11	Þegar	svör	eru	öll	í	flokki	1:	(1/3*1)*3	=	1.	Þegar	svör	eru	öll	í	flokki	3:	(1/3*3)*3	=	3	
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