
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Joachim Åberg 

 

 
Riskpreferenser –  

Vad styr dem? 
 

En studie med fokus på finansiell förmåga, 
räknefärdigheter och kognitiva färdigheter. 

 
 

Risk preferences – 
 

What affects them? 

 
 

Nationalekonomi 
Kandidatuppsats 

 
 

 

 

Termin: HT 2013 

Handledare: Mikael Svensson 

 



i 

Abstract 

The goal of this paper is to examine characteristics that affect the risk preferences of 

individuals. Apart from gender, age and income that have been extensively studied, this 

essay also takes into account financial literacy, numeracy and cognitive abilities. In previous 

studies results have indicated that the latter three have a big influence on our risk 

preferences. This might explain why age, income and male gender tends to be associated 

with risk tolerance. Do these variables explain our preferences better than the demographic 

and the economic? 

These abilities were settled through a questionnaire. The questionnaire was answered by 

students studying at basic level courses at Karlstad’s university. 

The results in this paper did not show any statistically significant results indicating that any 

of these variables were affecting the individuals risk preferences. The respondents were all 

students and thus, a very homogenous group when it came to age and income. These 

characteristics together with gender did not either yield any statistically significant results 

Sammanfattning 

Denna uppsats går ut på att undersöka vad det är som påverkar riskpreferenser hos 

individer. Förutom variablerna kön, ålder och inkomst som flitigt studerats inkluderas även 

finansiell förmåga, räknefärdigheter och kognitiva färdigheter. Det har i tidigare forskning 

kommit fram resultat som påvisat att de senare tre har en stor inverkan på våra 

riskpreferenser. Detta kan ge en förklaring till varför ålder, inkomst och manligt kön tenderar 

att korrelera med riskgillande. Beskriver dessa variabler våra preferenser bättre än de 

demografiska och ekonomiska?   

Dessa kunskaper och färdigheter har fastställts genom ett frågeformulär. Detta har besvarats 

av studenter studerandes på grundnivå på Karlstads universitet. 

Resultaten i denna undersökning styrkte inte att någon av dessa variabler påverkade 

riskpreferenserna hos individerna. Respondenterna var en relativt homogen grupp när det 

kom till ålder och inkomst då de alla var studenter. Dessa egenskaper tillsammans med kön 

gav inte heller några statistiskt signifikanta resultat.  

 

Keywords: risk preferences, financial literacy, numeracy, cognitive abilities 

Nyckelord: riskpreferenser, finansiell förmåga, räknefärdigheter, kognitiva färdigheter 



ii 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .............................................................................................................................. - 1 - 
1.1 Introduktion .................................................................................................................. - 1 - 

1.2 Problemformulering ..................................................................................................... - 2 - 

1.3 Syfte .............................................................................................................................. - 2 - 

1.4 Frågeställningar ............................................................................................................ - 2 - 

1.5 Metod ........................................................................................................................... - 3 - 

1.6 Avgränsningar ............................................................................................................... - 3 - 

1.7 Disposition .................................................................................................................... - 3 - 

2 Teori ..................................................................................................................................... - 4 - 
2.1 Attityder till risk ............................................................................................................ - 4 - 

2.2 Certainty Equivalence ................................................................................................... - 7 - 

3 Bakgrund ............................................................................................................................. - 8 - 
4 Metod ................................................................................................................................ - 10 - 

4.1 Datainsamling ............................................................................................................. - 10 - 

4.2 Certainty equivalence ................................................................................................. - 10 - 

4.3 Förklaringsvariabler .................................................................................................... - 11 - 

4.3.1 Finansiell förmåga ................................................................................................ - 11 - 

4.3.2 Räknefärdighet ..................................................................................................... - 12 - 

4.3.3 Cognitive reflection test (Kognitivt reflektionstest) ............................................ - 13 - 

5 Resultat och analys ............................................................................................................ - 15 - 
5.1 Allmänna kommentarer .............................................................................................. - 15 - 

5.2 Grafisk redovisning av resultat ................................................................................... - 15 - 

5.2.1 Certainty Equivalence .......................................................................................... - 15 - 

5.2.2 Finansiell förmåga ................................................................................................ - 16 - 

5.2.3 Räknefärdigheter ................................................................................................. - 17 - 

5.2.4 Kognitiva färdigheter ........................................................................................... - 17 - 

5.3 Regressionsanalys ....................................................................................................... - 18 - 

6 Slutsats .............................................................................................................................. - 22 - 
7 Diskussion .......................................................................................................................... - 22 - 
Litteraturförteckning ............................................................................................................ - 24 - 
Bilaga .................................................................................................................................... - 25 - 



- 1 - 

1 Inledning 

1.1 Introduktion 

När det till vardags pratas om risk är det oftast de stora och/eller uppenbara riskerna som 

diskuteras. Sannolikheten att värdet på aktier faller, linan går av vid ett bungyjumphopp, 

planet kraschar o.s.v. Faktum är dock att vi tar en risk vid varje beslut vi aktivt, eller inaktivt, 

fattar. 

Graden av risk påverkas av två faktorer, sannolikhet och utfall. Begreppet risk används dock 

olika i olika sammanhang. Inom till exempel finans likställs risk med variationen i värdet på 

en fond. Har fonden relativt stora och frekventa svängningar anses den vara riskfylld. Här 

används risk som ett jämförelsemått mellan olika finansiella instrument. I detta användande 

vägs inte utfall tillsammans med sannolikhet. En individ som investerar 10 kr i en högriskfond 

anses ta mer risk än en person som investerar familjens hela sparande i en medelriskfond. 

Den förste riskerar i högre grad att förlora sin investering men detta skulle sannolikt inte 

påverka denne nämnvärt. 

Ekonomer hänvisar mycket och gärna till incitament och hur de styr vårt beslutsfattande och 

därmed större delen av vårt liv. Incitament i sin tur styrs av väganden mellan olika 

sannolikheter med tillhörande utfall. Det är här vi skiljer oss åt, hur vi beslutar efter att 

korten ligger på bordet. Om två personer med exakt samma ekonomiska förutsättningar ska 

ta ett beslut inom sparande, tar de då samma beslut? De egenskaper hos individer som 

påverkar dessa beslut kallas riskpreferenser. Dessa kan delas in i tre grupper; de som ogillar 

risk (riskaverta), de som är neutrala till risk (riskneutrala) samt de som gillar risk 

(riskgillande).  

I denna uppsats är målet att undersöka de underliggande faktorer som påverkar våra 

riskpreferenser. De faktorer som undersöks är finansiell förmåga (Financial Literacy, FL), 

räknefärdigheter (Numeracy, N) och kognitiva färdigheter (Cognitive Abilities, CA). 

Finansiell förmåga - kan ses som ett mått som visar på intresse för finansiell ekonomi. Sett 

till historisk data hos aktier och andra värdepapper kan detta leda till ökad riskvillighet. Chen 

och Volpe (2002) har genom en undersökning fått fram att män i allmänhet har ett större 

intresse för finansiell ekonomi. Kan detta i så fall vara ett skäl till att män visar upp en större 

riskvillighet?  
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Räknefärdigheter - ger ett mått på våra numeriska kunskaper, enklare beräkningar såsom 

procent, division m.m. Kan en ökad förståelse för den teoretiska delen påverka val och 

preferenser? Kommer det att bli en påverkan åt det ”logiska” (riskneutrala) hållet eller åt 

något annat håll? 

Kognitiva färdigheter - ger en bild på ett lite djupare plan, vår förmåga att t.ex. jobba oss 

förbi det uppenbara och inte låta det påverka oss i allt för hög grad. Ger dessa färdigheter 

individer förmågan att djupare reflektera och sedan göra ett val som i lägre grad påverkas av 

det logiska och riskneutrala valet? 

 

1.2 Problemformulering 

Risk i alla dess former är en stor del av våra liv och har vi inte någon kunskap i ämnet, och 

hur det i olika situationer påverkar oss, kan detta mynna ut till mycket ofördelaktiga utfall 

för individen. 

Vid en förståelse för preferenser och vad som påverkar dem går det att lättare utbilda 

personer samt förstå de val de gör. Om det enbart anses att genetiska egenskaper påverkar 

riskpreferenser finns det lite, för att inte säga inget, det går att göra för att påverka dessa. 

Kan det dock bevisas att andra, påverkbara egenskaper styr riskpreferenser ges det en 

möjlighet att förstå och upplysa individer. Detta kan ge utslag på bland annat 

löneförhandlingar och karriärval. 

1.3 Syfte 

Med denna uppsats är syftet att undersöka individers finansiella förmågor, räknefärdigheter 

och kognitiva färdigheter för att sedan undersöka om/hur dessa påverkar riskpreferenser. 

1.4 Frågeställningar 

Detta syfte mynnar ut i följande frågeställning: 

Har finansiell förmåga, räknefärdighet och/eller kognitiv färdighet en påverkan, individuellt 

eller kombinerat, på våra riskpreferenser? 
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1.5 Metod 

Beslutsunderlaget i denna uppsats är primärdata från en pappersenkätunderökning som 

gjordes bland studenter på Karlstads universitet deltagande i fyra olika grundkurser. Enkäten 

var uppdelad i två delar där den första delen innehöll de demografiska variablerna ålder, 

inkomst och kön samt undersökningens utfallsvariabel. Denna del fick studenterna svara på 

utan en satt tidsram. Den andra delen av undersökningen innehöll frågor ämnade att mäta 

studenternas kunskaper och färdigheter inom de tre förklaringsvariablerna finansiell 

förmåga, räknefärdigheter och kognitiva färdigheter. Denna del gjordes med en 

tidsbegränsning på 10 minuter. 

1.6 Avgränsningar 

Urvalet i denna undersökning är begränsat till studenter på Karlstads Universitet vilket har 

medfört en viss homogenitet bland de svarande i demografi såsom ålder, inkomst och 

geografi.  

Några pekuniära incitament fanns inte att tillgå vilket kan medföra en relativt lägre 

motivation till att svara på frågorna. Detta påverkade sannolikt de lite svårare frågorna i 

högre grad. 

1.7 Disposition 

Kapitel 2, vilket är ett teoriavsnitt, kommer att gå djupare in på begreppet risk samt förklara 

de övriga delar och termer som uppsatsen behandlar. Kapitel 3 kommer kort att belysa 

tidigare forskning och resultat relevanta för denna uppsats. Kapitel 4 beskriver metoden i 

denna studie. I kapitel 5 redovisas resultat och analys. Sist i kapitel 6 och 7 kommer slutsats 

och diskussion. 
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2 Teori 

2.1 Attityder till risk 

Risk kan ses som ett kombinerat mått där både sannolikhet och utfall tas i beaktande. Det 

kan vara att värdet på en investering faller eller att polisen stoppar dig för fortkörning. När 

risk tas an så finns det alltid en motpart, ett önskat utfall, som måste vägas in i beslutet. För 

att man ska ta risken, eller chansen, så ska det positiva utfallet med tillhörande sannolikhet 

väga tyngre än det negativa utfallet med tillhörande sannolikhet. När man kombinerar dessa 

två får man det förväntade utfallet. Genom att sätta godtyckliga värden på utfall kan man då 

med hjälp av kända sannolikheter mäta vilket beslut som är bäst. Oftast är det dock så att 

detta sker genom mentala uträkningar där värden och sannolikheterna kan ses som rätt 

luddiga. Till exempel i fallet med att köra för fort. Föraren sitter med största sannolikhet inte 

och kalkylerar reella värden såsom -30 och +10 med sannolikheterna 0.15 och 0.85 

respektive. Hade denne dock i en teoretisk värld gjort detta hade den förväntade nyttan 

[Expected Utility, E(U)] av att köra för fort blivit 

𝐸(𝑈) = (−30) × 0.15 + 10 × 0.85 = 4 

Det positiva resultatet medför att föraren skulle köra över hastighetsbegränsningen. Värden 

i detta fall är ekvivalent med nyttor. 

För att förklara föregående ekvation tar vi den en gång till och lite mer generellt. Formeln i 

sin grund ser ut som följande: 

𝐸(𝑉) = ∑ 𝑥𝑖𝑝𝑖

𝑘

𝑖=1

= 𝑥1𝑝1 + 𝑥2𝑝2 + ⋯ + 𝑥𝑘𝑝𝑘 

𝑘 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙, 𝑘 ∈ 𝑍+ 

𝑥𝑖 = 𝑉ä𝑟𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑖, 𝑥 ∈ 𝑅 

𝑝𝑖 = 𝑆𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡 𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑖, 𝑝 ∈  [0, 1] 

I föregående enkla fall togs det bara med två möjliga alternativ men självklart finns det fler 

som till exempel att föraren kör av vägen, något i bilen går sönder etc. Den allmänna 

ekvationen visar på att det kan vara oändligt många utfall(k). 

Individer har som nämnt tidigare olika inställning till risk. Det finns huvudsakligen tre 

kategorier; riskaverta, riskneutrala och riskgillare. Här är det viktigt att särskilja på utdelning 



- 5 - 

och nytta då samma förväntade utdelning kan vara av olika nytta mellan individer som inte 

delar samma riskpreferenser. I ett spel där vi singlar slant kan detta enkelt beskriva 

personers riskpreferenser. I slantsinglingen får spelaren 1000 kr om klave och 0 kr om krona. 

Detta spel värderas nu olika av individer och utifrån det kan vi avgöra vilken grupp varje 

individ tillhör. 

Den riskneutrala individen tittar endast till förväntad utdelning vilken i detta fall är 500 kr 

eftersom oddsen är 50/50. Detta är då det lägsta priset som denne skulle sälja detta för. Den 

riskaverta däremot är inte helt bekväm när det kommer till risk. Denna individ skulle gärna 

betala en summa för att slippa risken och istället få ett säkert belopp i handen. Denna individ 

skulle sälja spelet för någon summa mindre än 500 kr. Sist kommer vi till riskgillaren. Denne 

vänder på det och ser istället för risk en chans till att vinna 1000. Han betalar gärna en 

summa över den förväntade utdelningen för att få delta i detta spel, alltså >500 kr. 

Figur 1 visar nyttofunktionen hos en riskavert individ. Funktionen är icke-linjär, konkav och 

har en formel liknande 𝑈(𝑊) = (𝑊)
1

𝑥 där högre x-värde indikerar högre riskaversion. 

Konkaviteten som kommer av en negativ förstaderivata visar att  

 

marginalnyttan minskar kontinuerligt, d.v.s. nyttan av extra enhet minskar. De två 

utdelningarna är 𝑊0och 𝑊1 med nyttor på 𝑈(𝑊𝑜) och 𝑈(𝑊1) respektive. Den förväntade 

nyttan av spelet är den röda punkten. Den blåa och gröna punkten motsvarar nyttor vid 

mottagna belopp på E(W) och CE respektive. Här kan man se att en ”försäljning” av spelet 

för en lägre summa, CE, skulle ge individen samma nytta som ett deltagande. Relativt Figur 2 

och 3 kan man se att denna individ värderar 𝑊0 högt. Kort sagt så gäller: 

Figur 1 Riskaversion 
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𝑈(𝐸(𝑊)) > 𝐸(𝑈(𝑊)) 

 

Alltså är nyttan av det förväntade värdet högre än det förväntade värdet av nyttan. Individen 

värderar ett deltagande i spelet relativt lågt och kräver en riskpremie för att delta i spelet. 

Den riskneutrala individen däremot har preferenser motsvarande (se Figur 2) 

𝑈(𝐸(𝑊)) = 𝐸(𝑈(𝑊)) 

alltså är denne likgiltig i valet mellan mottagande av det förväntade värdet och deltagande i 

spelet. Denna funktion är linjär och den förväntade utdelningen är som tidigare E(W) men i 

detta fall är denna den samma som CE. Den riskgillande individen sitter med följande 

preferenser (se Figur 3): 

𝑈(𝐸(𝑊)) < 𝐸(𝑈(𝑊)) 

Alltså är ett deltagande i spelet mer önskvärt än att motta det förväntade värdet av 

utgångarna.  

Figur 2 Riskneutralitet 

Figur 3 Riskgillande 
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2.2 Certainty Equivalence 

Certainty Equivalence, eller CE ovan, kan beskrivas som ett garanterat belopp vilket är 

ekvivalent med utgångar med tillhörande sannolikheter. I föregående avsnitt går det att se 

hur CE rör sig i relation till förväntade värden beroende individens riskpreferenser.  

Om individens CE-mått är lägre än det förväntade värdet så är personen riskavert, är det 

samma så är personen riskneutral och slutligen visar ett högre att personen är riskgillare. 

Ett bra exempel är om en anställd på ett företag funderar på att säga upp sig för att starta 

eget. Detta kan ses som riskabelt då det är svårt att fastslå innan om det kommer att gå bra 

eller inte. CE är detta fallet den lägsta lön som den anställde skulle acceptera för att stanna 

kvar i företaget och avstå ”chansningen” att starta eget. 
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3 Bakgrund 

Inom området risk och framförallt finansiell sådan har det gjorts mycket forskning. Studier 

med varierande resultat har försökt hitta vilka faktorer som spelar in när det kommer till 

riskpreferenser hos människor. Genusaspekten har flitigt studerats och med ett övervägande 

resultat pekat på att kvinnor är mer riskaverta i jämförelse med män (Dwyer et al, 2002; 

Jianakoplos & Bernasek, 1998). Andra faktorer som testats är ålder, inkomst, relationsstatus 

m.m. Egenskaper positivt korrelerade med risktagande är, förutom manligt kön, ålder, 

inkomst och kunskap. Det finns även studier på finansiell färdighet (financial literacy) vilket 

vissa menar kan ha den största inflytelsen på våra riskpreferenser. Dwyer et al. (2002) fick i 

deras studie fram att det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan könen som visade att 

kvinnor var mer riskaverta. Dock fann de att skillnaderna minskade signifikant om 

respondenternas finansiella förmåga vägdes in. Detta kan till stor del förklara varför kvinnor 

uppvisar en större riskaversion. 

Almenberg och Widmark (2011) undersökte räknefärdighet och finansiell förmåga hos 

omkring 1300 vuxna svenskar. Resultaten i den undersökningen visar att många vuxna 

svenskar har problem med enklare matematiska beräkningar och att de saknar förståelse för 

grundläggande finansiella begrepp. Detta kan öppna för problem då hushållens 

privatekonomi ofta till stor del består av lån. Har man till exempel låg kunskap om vad ränta 

är och hur den fungerar kan det vara svårt att rusta sig för förändringar som ibland kan ha en 

stor påverkan på t.ex. hushållsbudgeten. 

Chen och Volpe (2002) gjorde en studie enbart på finansiell färdighet. I undersökningen fann 

de statistiskt signifikanta skillnader mellan könen där män hade högre finansiella färdigheter. 

Förklaringarna i denna studie visade på att intresset för finans skiljde sig åt mellan män och 

kvinnor. Kvinnor visade också en lägre entusiasm samt lägre motivation att lära sig om 

finans. 

En allmänt hög grad av riskaversion leder till att nivån på investeringar blir låg vilket medför 

att priset på riskkapital går upp vilket i sin tur kan leda till en minskad tillväxt. Inkomst- och 

förmögenhetsklyftor riskerar också att bli större om personer med lägre lön(kunskap?) visar 

upp en större riskaversion och därigenom går miste om betydlig avkastning. (Pålsson, 1996) 

van Rooij et al. (2007) visade i deras studie att en högre finansiell kunskap har en positiv 

effekt på deltagandegraden i aktiemarknaden. I detta fall kan det vara svårt att avgöra 
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kausalitet men i vilket fall visar det att individer med mer kunskap också tar mer risker i 

investeringar. 

Dohmen et al. (2007) undersökte hur kognitiva färdigheter påverkade riskpreferenser och 

tålamod hos individer. I studien undersöktes dessa egenskaper hos 1000 vuxna och deras 

resultat blev att lägre kognitiv förmåga kan kopplas till större riskaversion och sämre 

tålamod. 

Som nämnt så spelar risk in i flera områden och kan vara mer eller mindre betydande. Det 

kan ses som ett spel där olika utgångar vägs mot varandra. Är en fartökning på 20km/h, för 

att komma fram tidigare, värt risken att bli stannad av polisen och få en bot eller att i värsta 

fall köra av vägen och skada mig själv eller någon annan? Är det värt att investera i min dröm 

om att starta ett eget företag och bli min egen chef? Alla står vi som sagt dagligen i stora 

eller små vägskäl där risk spelar en betydande roll. Finansiell risk som nämndes senast är en 

av de mest uppenbara som de flesta står inför. Det kan ta sig i form av utbildning, lån, 

värdepappersinvesteringar etc. Alla dessa alternativ bär med sig en form av risk. Det är 

därför viktigt att vi vet hur det fungerar och framför allt vad vi har att förlora, både direkt 

och i relation med vad vi kunde ha erhållit. Låg, eller ingen, risk i isolerade fall kan verka 

gynnande med utslaget över ett flertal fall kan detta betyda en stor förlust, eller 

alternativkostnad. Ett räkneexempel: 

 

Tänk att du får möjligheten att en gång per år delta i ett spel där en 
slantsingling beslutar om du ska få 0 kr eller 10 000 kr. Du får även 
alternativet att avstå för en säker summa på 4 000 kr. Detta spel 
kommer att pågå i 40 år. Om vi nu antar att dina preferenser inte 

förändras under spelets gång så är följande två utfall möjliga 
 

”Säkra” alternativet 
4 000 kr x 40 år = 160 000 kr 

 
Deltagande alternativet 

Det förväntade utfallet här är att vartannat år vinna spelet och 
erhålla 10 000 kr. Detta kan utslaget ses som en vinst på 5 000 kr per 

år. Alltså, 
5 000 kr x 40 år = 200 000 kr 

 
Genom detta exempel kan man se att det med största sannolikhet 

skulle gynna dig att medverka i slantsinglingen varje år istället för att 
välja den säkra summan. 
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Exemplet ovan är inte särskilt realistiskt men principen är i verkligheten den samma. Väljer vi 

genom hela livet de minst riskfyllda alternativen kan vi inte förvänta oss att få relativt 

mycket tillbaka. 

 

4 Metod 

4.1 Datainsamling 

Data samlades in genom en pappersenkät som delades ut i föreläsningsal. Detta gjordes vid 

fyra olika tillfällen till elever i olika kurser. Uppgiften bestod av två delar där första delen kort 

täckte demografi samt riskpreferens. Denna del fick eleverna svara på i lugn och ro utan en 

satt tidsram. Detta framförallt för att frågan kopplad till riskpreferens skulle spegla 

verkligenheten så bra som möjligt. Del nummer två bestod av 13 frågor täckande finansiell 

förmåga, räknefärdigheter och kognitiva färdigheter. Varje fråga var ämnad att bidra till ett 

av dessa tre områden. Denna del var även tidsbegränsad till 10 min. Skälet för 

tidsbegränsningen var framförallt kopplat till de kognitiva frågorna. Vid besvarande av dessa 

frågor ska helst inte alltför mycket tid eftertanke ges då detta stör mätningen av det 

kognitiva hos respondenterna. 

4.2 Certainty equivalence 

Frågan ämnad att mäta Certainty equivalence lyder som följer: 

Du har blivit utvald till att medverka i ett spel. Spelet går ut på att en 

tärning kastas och du har nu två alternativ att välja mellan: 

Alternativ 1: 

– Vid ett jämnt utfall får du 10 000 kr. 

– Vid ett ojämnt utfall får du 0 kr. 

Alternativ 2: 

I detta alternativ erbjuder en vän att köpa ditt spel. Vilken är den lägsta 

möjliga summa som du skulle kunna tänka dig att sälja detta spel för? 

 

Svar:…………………. 
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Det förväntade värdet, E(W), är 5 000 kr och utifrån det avgörs individernas riskpreferenser.  

 Under 5 000 kr – Riskavert 

En summa ”betalas” för att avstå slantsinglingen. 

 Över 5 000 kr – Riskgillare 

Det krävs mer än det förväntade värdet för att avstå. Lägger ett större värde i 

chansen att vinna 10 000 kr.  

 Exakt 5 000 kr – Riskneutral 

Det förväntade värdet, varken riskavert eller riskgillare. Det rationella valet. 

Detta är utfallsvariabeln i studien. Den är kontinuerlig och behandlas därefter. Frågan har vi 

själva utformat. 

4.3 Förklaringsvariabler 

4.3.1 Finansiell förmåga 

Finansiell förmåga(financial literacy) är vår förmåga att förstå grundläggande finansiella 

koncept (Almenberg & Widmark, 2011). Exempel på koncept kan vara räntor, aktier, 

försäkringar m.m. I huvudsak handlar detta oftast om privatekonomi, d.v.s. de beslut som de 

flesta måste ta någon gång under en livstid. En förståelse av finansiella koncept kan vara en 

viktig faktor för att få den privata ekonomin att gå ihop. Vetskap om vad som händer om 

räntan på lånet går upp eller vad som krävs för att spara ihop nog till det ekonomiska mål 

man har satt upp för pensionen. 
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De frågor som presenterades i enkäten är följande: 

 

Dessa frågor gavs svarsalternativ om fyra stycken per fråga. Frågorna har vi själva utformat. 

4.3.2 Räknefärdighet 

Måttet av räknefärdigheter är vår förmåga att utföra enklare beräkningar som inte kräver en 

stor del tidigare kunskap. I detta test tas procentuell räkning samt division upp. Följande 

frågor var med i undersökningen: 

1. Tänk dig att du sitter på ett lån med rörlig ränta. Ekonomin som under en 

period legat i lågvarv vänder och den ekonomiska tillväxten ökar i Sverige. 

Hur skulle detta generellt påverka dina nominella lånekostnader? 

 

2. Du äger obligationer vilka har en fast ränta under sin löptid. Riksbanken 

höjer reporäntan. Vad händer generellt med priset på dina obligationer? 

 

3. I två olika länder sitter Mia och Klara. Mias land har en inflation på 4 % och 

Klaras land en inflation på 2 %. Båda två har just fått veta att de ska få en 

löneförhöjning. Mia med 6 % och Klara med 3 %. Hur ser deras respektive 

situationer ut efteråt? 

 

4. ”Obligationer har de senaste 50 åren i genomsnitt gett en bättre avkastning 

än aktier.” 

 

5. ”Att köpa aktier i enstaka företag innebär vanligtvis en större risk än att 

köpa andelar i en aktiefond” 

1. Du har ett bolån på 1 200 000 kr. Räntan höjs med 1 %-enhet. Ca med hur 

mycket ökar din kostnad per månad? Avrunda till närmaste 100-tal. 

 

2. Du placerar 1000 kronor på ett sparkonto med en ränta på 10 % per år. Hur 

mycket har du på kontot efter två år om du inte gjort några förändringar? 

 

3. Du har tillsammans med fyra vänner deltagit i ett lotteri. Ni fem har tur och 

lyckas vinna hela 320 000 kr i skattefria pengar. Hur mycket får var och en 

om ni delar detta jämnt? 

 

4. Du stiger in i en butik med 20 % rabatt på hela sortimenet. Du hittar en jacka 

där det står 800 kr på prislappen. Hur mycket kostar jackan efter 

prissänkningen? 

 

5. Om sannolikheten att få en sjukdom är 15 %, hur många av 1500 kan väntas 

få sjukdomen? 
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Frågorna har vi själva utformat. 

4.3.3 Cognitive reflection test (Kognitivt reflektionstest) 

Detta test skapades av Shane Frederick och presenterades i hans artikel ”Cognitive 

Reflection and Decision Making” 2005. Testet ämnar att på ett enkelt sätt mäta en typ av 

kognitiv förmåga som Frederick påstår att många forskare förbiser och istället behandlar 

som en ”oförklarad” varians. ”En försummad aspekt slutar inte att påverka bara för att den 

försummas”. Genom att skapa detta test ville han förenkla och ge mer incitament till att 

använda sig av detta. (Frederick, 2005) 

Många forskare har betonat att det finns två typer av kognitiva processer. På ena sidan finns 

de som sker ögonblickligen med liten överläggning och på andra sidan de när vi måste tänka 

efter och reflektera djupare (Kahneman & Frederick, 2001; Sloman, 1996; Frederick, 2005). 

Stanovich & West (2000) kallade dessa System 1- och System 2-processer där dessa refererar 

till den ögonblickliga och reflexiva respektive. System 1-processer, ögonblickliga, sker med 

en gång och kräver inte mycket uppmärksamhet eller tankeverksamhet. Du ser din mamma 

komma in i rummet och du känner genast igen hennes ansikte utan att tänkvärt behöva 

reflektera över detta. Dessa processer kan sägas ”sitter i ryggmärgen”. System 2-processer 

däremot ger inget intuitivt svar utan kräver eftertänksamhet och koncentration. Om talet 

√223 visas och uppgiften är att beräkna detta ner till två decimaler framträder inte svaret 

14,93 per automatik i ditt huvud utan det krävs, vanligtvis, mycket tankeverksamhet.  

I det Kognitiva Reflektionstestet testas dessa två processer genom att presentera varje fråga 

så att respondenten i de flesta fall intuitivt tänker på ett felaktigt svar. Frågorna kan ses 

nedan: 

1. Ett slagträ och en boll kostar tillsammans 110 kr. Slagträt kostar 100 kr 

mer än bollen. Hur mycket kostar bollen? …………..kr 

 

2. Det tar 5 maskiner 5 min att tillverka 5 produkter. Hur lång tid tar det 

100 maskiner att tillverka 100 produkter? …………..min 

 

3. I en sjö finns det näckrosor. Varje dag fördubblas antalet näckrosor.  Det 

tar 48 dagar att täcka precis hela sjön. Hur lång tid tar det innan 

näckrosorna täcker halva sjön? …………..dagar 
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I fråga 1 är det intuitiva svaret att bollen kostar 10 kr. Detta kan dock efter en kort reflektion 

enkelt ses vara fel då differensen mellan 10 kr och 100 kr är 90 kr och inte 100 kr som det 

ska vara enligt frågan. De intuitiva svaren på respektive fråga är 10, 100 och 24 medans de 

rätta svaren är 5, 5 och 47. Detta påstående om de intuitiva svaren finns bevisade i tidigare 

studier. Utfallet av testet visar på i vilken grad vi kan förbise vår intuitiva respons och istället 

gå djupare i vår tankegång.  
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5 Resultat och analys 

5.1 Allmänna kommentarer 

Respondenterna hade vissa problem med att förstå frågan ämnad att mäta Certainty 

equivalence. Denna fråga förklarades muntligt i alla grupper för att göra det så tydligt som 

möjligt. Något intervall för svarsalternativen lades aldrig fram och detta medförde att vissa 

svar hamnade utanför det rationella intervallet ]0, 10 000[. I tre fall lämnades inga svar vilket 

kan bero på att de svarande missförstod och ”valde” alternativ 1 eller att de helt enkelt inte 

ville svara. Två svaranden uppgav att de skulle avstå spelet för en summa av 0 kr. Detta tyder 

antingen på att de är mycket altruistiska eller att de inte riktigt förstod frågan. I frågan skulle 

respondenten sälja spelet till en vän vilket möjligen skulle kunna medföra en viss altruism. 

Detta gäller i övrigt för alla svaranden och kan ha medfört viss påverkan på svaren. 19 

respondenter svarade ≥10 000 varav 14 st. svarade 10 000. >10 000 är orimligt och tyder på 

en oförståelse och exakt 10 000 tyder på ett så extremt riskgillande att dessa svar inte togs 

med i analysen.  

Av de 206 respondenterna lämnades 182 st. svar som ansågs rimliga(]0, 10 000[) och det är 

på dessa som resterande analys kommer att referera till som svaranden alt. respondenter. 

5.2 Grafisk redovisning av resultat 

5.2.1 Certainty Equivalence 

Av de 182 svaren så svarade 44st (≈24%) i enlighet med riskaversion, 98st (≈54%) i enlighet 

med riskneutralitet och 40st (≈22%) i enlighet med riskgillande (se Figur 4).  Medelvärdet för 

svaren var 4792 kr med en standardavvikelse på 1547 kr. En majoritet av de svaranden 

uppgav 5000 kr som lägsta möjliga belopp vilket kan bero på att många respondenter såg 

detta som det ”rätta svaret” sett till enkel spelteori. Här kunde en bättre förklaring av frågan 

gett en större spridning på resultatet som förmodligen hade speglat respondenternas 

preferenser bättre.  
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Figur 4 Histogram riskpreferenser samtliga respondenter 

 

Figur 5 Certainty equivalence indelat i 11 grupper 

 

5.2.2 Finansiell förmåga 

Histogrammet ovan visar antal rätt inom finansiell förmåga hos de svarande. Ingen av de 182 

svaranden lyckades få all 5 rätt i denna del av enkäten. Finansiell förmåga kräver en viss 

tidigare kunskap vilket kan förklara att ingen träffade alla rätt.  

Medel för alla svaranden var 1,65 och standardavvikelsen låg på 1,16.  
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Figur 6 Histogram svarsfördelning Finansiell förmåga 

5.2.3 Räknefärdigheter 

 

 

Medelvärdet för räknefärdighet låg på 2,70 med standardavvikelsen 1,41. 

Figur 7 Histogram svarsfördelning Räknefärdighet 

 

5.2.4 Kognitiva färdigheter 

Medvärdet för frågorna i kognitiva färdigheter låg på 1,42 poäng med en standardavvikelse 

på 1,08 poäng.  

18% 

29% 
30% 

16% 

7% 

0% 
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0 1 2 3 4 5

Antal rätt 

Finansiell förmåga 

5% 

19% 

21% 22% 22% 

11% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 1 2 3 4 5

Antal rätt 

Räknefärdighet 



- 18 - 

 
Figur 8 Histogram svarsfördelning Kognitiv färdighet 

 

5.3 Regressionsanalys 

I analyserna användes till största delen en metod kallad OLS (Ordinary Least Squares). Denna 

metod siktar på att finna ett linjärt samband mellan den beroende variabeln och de 

oberoende variablerna. I denna undersökning är riskpreferens(CE) den beroende variabeln 

och denna testas mot de oberoende variablerna finansiell förmåga, räknefärdigheter och 

kognitiva färdigheter. 

OLS-regression CE - FL N CA 

Denna multipla regression visar att förklaringsvariablerna tillsammans inte förklarar 

riskpreferenser och nollhypotesen går inte att förkastas. 

Tabell 1 

   F Sig. 

   0,66 0,579 
     

Certainty equivalence Koefficienter Standardavvikelse t Sig. 

Konstant 4479,158 277,540 16,14 ,000 

Finansiell förmåga -8,986 103,495 -0,09 ,931 

Räknefärdighet 96,424 93,603 1,03 ,304 

Kognitiv förmåga 46,951 119,058 0,39 ,694 
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OLS-regression CE – FL 

Av regressionen nedan kan det utläsas att finansiell förmåga med största sannolikhet inte 

påverkar individers riskpreferenser. För att kunna förkasta H0 med 95 % säkerhet hade p-

värdet behövt vara ≤0,05 vilket inte är fallet. Analys gjord med separering av kön gav inte 

heller några statistiskt signifikanta resultat. P-värden i dessa fall var 0,889 och 0,452 för män 

och kvinnor respektive.  

Figur 9 

 

Tabell 2 

Certainty equivalence Koefficienter Standardavvikelse t Sig. 

Konstant 4742,426 200,631 23,64 ,000 

Finansiell förmåga 29,682 99,431 0,30 ,766 

 

OLS-regression CE – N 

Resultatet i denna analys visar upp ett resultat som går lite närmare statistisk signifikans 

men dock inte hela vägen. Det går inte heller här att förkasta H0 då p-värdet är för högt 

(p=0,177).  
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Figur 10 

 

Tabell 3 

Certainty equivalence Koefficienter Standardavvikelse t Sig. 

Konstant 4493,836 247,842 18,13 ,000 

Räknefärdighet 110,118 81,333 1,35 ,177 

 

OLS-regression CE – CA 

Resultatet påvisar att det inte går att förkasta H0, d.v.s. att riskpreferenserna ej påverkas av 

kognitiva färdigheter. 

Figur 11 
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Tabell 4 

Certainty equivalence Koefficienter Standardavvikelse t Sig. 

Konstant 4648,610 189,813 24,49 ,000 

Kognitiv förmåga 100,810 106,696 0,94 ,346 

 

Alternativ regression 

Från tidigare resultat går det att se att riskpreferenser tenderar att samlas på och i närheten 

av 5000 kr [Figur 4 & Figur 5], riskneutralitet, samt att räknefärdighet är den faktor som har 

mest inverkan på resultatet [Tabell 1 & Tabell 3]. 

Denna alternativa regression ämnar mäta regression mot mitten, riskneutralitet. Data har 

modifierats på följande vis: 

 Genom att ”flippa” data blir det möjligt att göra en regression mot 5000. I detta fall 

har vi valt lägga allt på den lägre skalan, d.v.s. intervallet 0  5000. 

 För att hantera den skevhet som har uppkommit på grund av det ”rätta” svaret har vi 

valt att i denna regression avlägsna svar lika med 5000 kr. Alternativet att vikta ner 

andelen som svarat 5000 kr blir svårt då det inte finns någon annan data att utgå 

från. Detta kan också te sig mycket godtyckligt. 

Eftersom 54% har svarat 5000 kr decimeras urvalet till N=84. I Figur 12 visas ett histogram på 

fördelingen efter modifikationen. 

Figur 12 Histogram efter "flipp" på mitten och exkludering av 5000 kr 
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Tabell 5 

Certainty equivalence – 
Flippad exkl. 5000 kr Koefficienter Standardavvikelse t Sig. 

Konstant 2539,303 273,701 9,278 ,000 

Räknefärdighet 193,672 87,494 2,214 ,030 

 

Resultaten förkastar H0 med 97% säkerhet vilket säger oss att det finns ett linjärt samband 

mellan räknefärdighet och riskneutralitet. I denna modell går det att utläsa: För varje 

inkrementell poäng inom räknefärdighet närmar sig riskpreferenser neutralitet med 194 på 

en skala 0-5000, där 5000 är absolut riskneutralitet. 

6 Slutsats 

I denna undersökning kunde inte resultaten med 95 % säkerhet förkasta nollhypotesen att 

varken finansiell förmåga, räknefärdigheter eller kognitiva färdigheter påverkar 

riskpreferenser positivt (aversion  gillande) hos individer. Det vi dock fann var att 

räknefärdigheter visade sig ha en påverkan på riskpreferenser. Inte växande på en skala utan 

mot ”mitten” vilken i detta fall är riskneutralitet. Detta resultat kan tolkas som att högre 

räkneförmåga driver personer att svara mer rationellt, i detta fall riskneutralt. 

Med utgångspunkt att fler investeringar i riskkapital behövs det i detta fall vetskap om det 

nuvarande läget. Är gruppen riskavers eller riskgillande? Om det förra så skulle en generellt 

högre samhällsnivå av räknefärdighet gynna investeringar i till exempel riskkapital. 

7 Diskussion 

Detta resultat ska tolkas med försiktighet då det genom denna uppsats har det legat ett stort 

problem i att måttet på Certainty Equivalence i många fall kan ha misstolkats och därmed 

givits ett ”rätt svar” lika med 5000 kr. Drygt 50 % av de svarande uppgav 5000 kr.  

I frågan ämnad att mäta Certainty Equivalence var alternativet att sälja spelet till en vän. 

Detta kan ha inneburit att respondenterna svarat någorlunda altruistiskt men framförallt att 

de gav ett rättvist svar. 5000 kr är det pris som är mest argumenterbart ur en teoretisk 

synpunkt. Känslan av att sälja spelet till en vän påverkar också i den mån att man kommer 

att vara med och bevittna den möjliga lycka, eller olycka, denne kan få ut av scenariot. Detta 
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kan ha påverkat resultatet då människor lägger ett högre värde i vad de redan har erhållit. 

”Det kunde ha varit jag” är en möjlig framtida tanke som många vill undvika. 

Ett alternativ hade istället kunna vara att respondenten skulle ”avstå spelet för en summa i 

handen”. Detta ger mer ett intryck av att spelet aldrig kommer att äga rum, d.v.s. ingen 

annan kommer att får alternativet och sedan ”förmodligen” vinna de 10 000 kr. Detta ger 

inte upphov till samma ånger som om man vet att man har möjligheten att se sig själv 

”förlora” [10 000 – ”valda CE”] när spelet sedan spelas. 

Denna undersökning fångade inte upp en bra bredd hos respondenterna. Eftersom 

grupperna endast bestod av elever studerandes på Karlstads universitet minskade 

variationer i bakgrundsvariabler såsom ålder och inkomst. Dessa demografiska variabler 

spelar dock mindre roll i denna studie då ingen jämförelse mellan dessa variabler görs. 

Däremot kan det antas att studenter överlag kan visa upp en högre nivå av allmän kunskap. 

Ansågs ett svar vara rätt hos några av respondenterna kan detta mycket väl vara en mer eller 

mindre allmän åsikt. Utfallsvariabeln Certainty Equivalence var av stor vikt vilket medför att 

missvisande resultat på denna fråga till stor del påverkar hela undersökningen. 
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Bilaga 

Enkät
Personlig information 
 
Ålder: 
 
Inkomst/mån efter skatt: 
 
Kön: 
_ Man 
_ Kvinna 
 
Certainty equivalence 
 
Du har blivit utvald till att medverka i ett spel. 
Spelet går ut på att en tärning kastas och du har 
nu två alternativ att välja mellan: 
Alternativ 1: 
- Vid ett jämnt utfall får du 10 000 kr. 
- Vid ett ojämnt utfall får du 0 kr. 
Alternativ 2: 
I detta alternativ erbjuder en vän att köpa ditt 
spel. Vilken är den lägsta möjliga summa som 
du skulle kunna tänka dig att sälja detta spel 
för? 
 
Svar:…………………. 
 
Finansiell förmåga 
 
1. Tänk dig att du sitter på ett lån med rörlig 
ränta. Ekonomin som under en period legat i 
lågvarv vänder och den ekonomiska tillväxten 
ökar i Sverige. Hur skulle detta generellt 
påverka dina nominella lånekostnader? 
 
_ De skulle bli lägre 
_ De skulle bli högre 
_ De skulle inte förändras 
_ Ingen aning 
 
2. Du äger obligationer vilka har en fast ränta 
under sin löptid. Riksbanken höjer reporäntan. 
Vad händer generellt med priset på dina 
obligationer? 
 
_ De ökar i värde 
_ De sjunker i värde 
_ Värdet är oförändrat 
_ Vet ej 
 
3. I två olika länder sitter Mia och Klara. Mias 
land har en inflation på 4% och Klaras land en 
inflation på 2%. Båda två har just fått veta att 
de ska få en löneförhöjning. Mia med 6% och 
Klara med 3%. Hur ser deras respektive 
situationer ut efteråt?  
 
_ Mia har fått det bättre relativt Klara. 
_ Klara har fått det bättre relativt Mia. 
_ Ingen skillnad mellan de två. 
_ Vet ej 
 
4. ”Obligationer har de senaste 50 åren i 
genomsnitt gett en bättre avkastning än aktier.” 
 
_ Sant 
_ Falskt 

_Ingen märkbar skillnad mellan de två 
_Vet ej 
 
5. ”Att köpa aktier i enstaka företag innnebär 
vanligtvis en större risk  än att köpa andelar i 
en aktiefond” 
_Sant 
_Falskt 
_Ingen större skillnad i risk mellan de två 
_vet ej 
 
Cognitive Reflection Test 
 
1. Ett slagträ och en boll kostar tillsammans 
110 kr. Slagträt kostar 100 kr mer än bollen. 
Hur mycket kostar bollen? 
 
Svar:...……..………..kr 
 
2. Det tar 5 maskiner 5 min att tillverka 5 
produkter. Hur lång tid tar det 100 maskiner 
att tillverka 100 produkter? 
 
Svar:……………………kr 
 
3. I en sjö finns det solrosor. Varje dag 
fördubblas antalet solrosor.  Det tar 48 dagar 
att täcka sjön. Hur lång tid tar det innan 
solrosorna täcker halva sjön? 
 
Svar:……………………….dagar 
 
Räknefärdighet 
 
1. Du har ett bolån på 1 200 000 kr med en 
ränta på 3%. Räntan höjs till 4%. Ca med hur 
mycket ökar din kostnad per månad? Avrunda 
till närmaste 100-tal. 
 
Svar:…………………………kr 
 
2. Du placerar 1000 kronor på ett sparkonto 
med en ränta på 10% per år. Hur mycket har du 
på kontot efter två år om du inte gjort några 
förändringar? 
 
Svar:………………………….kr 
 
3. Du har tillsammans med fyra vänner deltagit 
i ett lotteri. Ni fem har tur och lyckas vinna hela 
320 000 kr i skattefria pengar. Hur mycket får 
var och en om ni delar detta jämnt? 
 
Svar:…………………………..kr 
 
4. Du stiger in i en butik med 20% rabatt på 
hela sortimenet. Du hittar en jacka där det står 
800 kr på prislappen. Hur mycket kostar jackan 
efter prissänkningen? 
 
Svar:……………………………kr 
 
5. Om sannolikheten att få en sjukdom är 15%, 
hur många av 1500 kan väntas få sjukdomen? 
 
Svar:…………………………….st

 


