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SAMMANFATTNING 
 

Med en åldrande befolkning krävs en högre pensionsålder, eller ett större individuellt privat 

sparande. Det finns dock tumregler eller heuristiker och snedvridningar som kan störa 

individers ekonomiska beslut. En sådan snedvridning är oförmågan att uppskatta räntans 

inverkan över lång sikt, den kallas Exponential Growth Bias. En annan är att överreagera på 

förluster, och i för stor grad försöka undvika risker och förluster, förlustaversion. Studien 

undersöker dessa två snedvridningar och hur de samvarierar med individers generella 

sinnelag. Undersökningen är kvantitativ med enkätundersökning som metod. Studien visar 

klar påtaglighet av snedvridningarna likt vad tidigare teori ådagalagt. Undersökningen visar 

att högt EGB kunde kopplas till optimism som förutspått, samtidigt som det kunde visas att 

högre EGB är kopplat till en högre månatlig sparkvot, vilket inte förväntades. Personer med 

hög förlustaversion kunde oväntat kopplas till ett mer riskfyllt sparande, samtidigt som hög 

förlustaversion inte kunde kopplas med hög pessimism. En koppling mellan Exponential 

Growth Bias, förlustaversion och sinnelag kunde inte fastställas. 

 

Nyckelord: Förlustaversion, EGB, Beteendeekonomi, Sinnelag, Sparande  
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Abstract 
 

An aging population requires a higher retirement age, or a larger individual private saving. 

However, there are rules of thumb or heuristics and distortions that can interfere with 

individuals' financial decisions. Such a distortion is the inability to estimate the long-term 

impact of the interest rate, known as the Exponential Growth Bias. Another is to overreact on 

losses, and to a great extent try to avoid risks, loss aversion. The study examines these two 

distortions and how they co-exist with individuals' general mindset. The survey is a 

quantitative research with questionnaire as a method. The study shows the clear perceptions 

of distortions similar to what previous theory has shown. It also shows that high EGB could 

be linked to optimism as predicted, while it could be shown that higher EGB is linked to a 

higher monthly saving rate, which was not expected. People with high loss aversion could 

unexpectedly be linked to a riskier saving, also high loss aversion could not be associated 

with high pessimism. A link between EGB, loss aversion and mindset could not be 

established.   

 

Keywords: Loss aversion, EGB, Behavioral Economics, Mindset, Savings 
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1. INTRODUKTION 

1.1. Bakgrund 
 

Demografin inom Europa är under förändring, dels beroende på att den förväntade 

livslängden har ökat, mellan 2005 och 2014 steg den förväntade livslängden med över 2 år 

(Cecchi, 2016), dels på grund av att barnafödandet är fortsatt lågt (Bernhardtz, 2012). 

Samtidigt har det förekommit en trend med fallande pensionsåldrar fram till början av 2000-

talet, sedan en stabil nivå fram till nutid (Kirs & Karlsson , 2015). Estimeringar ger att 18.9% 

är pensionärer idag, jämfört med 65.5% arbetande. Detta kommer att med projektioner från 

Europeiska unionen förändras till 26.9% pensionärer och 58.5% arbetande år 2040 (Cecchi, 

2016). Vid kraftiga demografiska förändringar, likt den kommande med en åldrande 

befolkning, blir finansiering av pensionerna ett stort problem. Ingrid Esser menar att 

utvecklade västländer står inför en fundamental utmaning, gällande fördelning av resurser och 

försörjningsansvaret mellan generationer (Esser, 2005). Detta kan komma att leda till sänkta 

pensioner närmaste decennierna, eller en höjd pensionsålder (Cecchi, 2016). Det ger 

incitament till att jobba längre, eller till ett större privat sparande. Att jobba längre är för 

många främmande (Nilsson, 2005; Hess, 2018; Esser, 2005). Sverige har föredragen 

pensionsålder på 60.0 för män och 60.2 för kvinnor, medan förväntad är 63.5 och 64.0 (Esser, 

2005). Då erfordras också ett större privat sparande för att upprätthålla en levnadsstandard 

under den allt längre pensionen. Trots individers vetskap om att privat pensionssparande är av 

stor betydelse för en högre konsumtionsmöjlighet över hela livet och tidigare pensionering, 

sparar dessa individer inte alls eller för lite av olika anledningar, vilket kan bero på 

systematiska fel hos spararen (Benartzi & Thaler, 2007). Systematiska fel hos personer vad 

gäller det privata pensionssparandet avser de kognitiva snedvridningar som leder till att 

irrationella beslut fattas, exempelvis att skjuta på sparandet till följd av underskattning av 

räntans inverkan på sparat kapital. Enligt Benartzi och Thaler, räknar väldigt få människor ut 

en optimal personlig sparkvot för att kunna jämna ut konsumtionen över hela livet, utan 

förlitar sig på tumregler eller heuristiker som leder till snedvridningar (Benartzi & Thaler, 

2007). Individer skiljer sig åt gällande rikedom ackumulerad i uppsåt för pensionen, även om 

faktorer som kön, ålder, utbildning och inkomst kontrolleras. Denna skillnad är intressant, och 

vilka möjliga faktorer som bidrar (Goda, et al., 2015). 
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När individer under- eller överskattar effekten av exponentiell tillväxt, framförallt 

underskattar, är detta på grund av en snedvridning (Goda, et al., 2015). Ett välkänt exempel på 

detta förfarande är historien om kungen som erhöll spelet schack, av en uppfinnare, för att 

träna inför kommande krig. Kungen blev så glad över sitt nya spel att han erbjöd uppfinnaren 

valfri belöning. Uppfinnaren valde att på första rutan på spelplanen erhålla ett riskorn, andra 

rutan två riskorn, tredje rutan fyra riskorn och så vidare upp till 64:e rutan. När summan 

räknades ihop, insåg man att alla riskorn i världen inte skulle räcka för betalningen. Konungen 

därpå berättade för uppfinnaren att hans skärpa vid utformningen av en sådan belöning var 

mer beundransvärd än hans talang i uppfinnandet av spelet. Kungen i denna historia är ett 

offer för Exponential Growth Bias (EGB), då han inte kunde uppfatta hur många riskorn som 

den exponentiella tillväxten skulle leda till (Levy & Tasoff, 2017). Privat pensionssparande 

under flera år med en inkluderad, genomsnittlig årlig räntesats har påvisat samma tendens 

som konungen med riskornen, ett högre slutligt värde än vad individer intuitivt tror. Att 

besitta EGB kan göra att unga personer ser på sitt framtida sparande med orättvis 

värdeutveckling, genom att intuitivt bedöma investerade pengar i nutida sparande som mindre 

värda i framtiden.  

 

Inom beteendeekonomin och prospektteorin är förlustaversion (FA) en stor gren, vilken 

påvisar att det finns en större dedikation hos individer att undvika en förlust än att uppnå en 

vinst av samma magnitud. Enligt Kahneman och Tversky är dedikationen ungefär två gånger 

så stor i att undvika en förlust som att uppnå en vinst. (Tversky & Kahneman, 1991). Denna 

automatiska intention att undvika förluster påverkar ekonomiska beslut, och så sparande. 

  

Det finns ett stort urval observerade snedvridningar som berör individers beslut gällande 

sparande (Benartzi & Thaler, 2007). I denna studie kommer primärt de två ovan nämnda 

snedvridningarna EGB och förlustaversion att undersökas, där sambanden mellan 

underskattning av genomsnittlig årlig ränta på sparat kapital och individers förlustaversion 

ligger i fokus. Samt huruvida snedvridningarna EGB och förlustaversion kan kopplas till 

sparformer och andel sparande till pensionen. Dessa två snedvridningar är av olika karaktär, 

och påverkar sparande på helt olika vis. Tidigare studier har undersökt hur EGB kan 

samvariera med snedvridningar som hyperbolisk diskontering (hyperbolic discounting 

alternativt present bias) och överkonfidens (overconfidence), och förordat undersökning av 

EGB och förlustaversion. 
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Dessa två snedvridningar väntas ur teorin inte korrelera direkt med varandra, men en koppling 

kan finnas. För att förstå kopplingen mellan huruvida EGB och förlustaversion möjligen är 

korrelerade, har en individuell egenskap valts som gemensam variabel. Denna variabel är 

sinnelag som visat sig påverka många aspekter av ekonomiska val och beslut (Coelho, 2009). 

Det krävs en djupare förståelse kring hur förlustaversion kan ge indikationer på individens 

optimistiska/pessimistiska sinnelag. Att se brist på förlustobenägenhet som risksökande, och 

detta som ett positivt betraktelsesätt på framtiden, genom att underskatta kommande negativa 

utfall, kan det ses som en eventuell optimismsnedvridning som sänker riskens subjektiva 

sannolikhet jämfört med den riktiga för aktuella risktagaren. Att individer tror sig prestera 

bättre än gemene man, samt att riskelement är mindre sannolika gentemot samma riskelement 

för andra individer (Sharot, 2011). Brist på risk- och förlustobenägenhet kan därför emanera 

från en mer optimistisk sinnesstämning än snittet.  

 

Tidigare forskning om optimismsnedvridningen, används som grund för att härleda huruvida 

brist på förlustobenägenhet kan ses som en placering åt optimismsidan på spektrumet mellan 

pessimism och optimism. Detta kan sedan användas för att konstruera en hypotes huruvida 

dessa förlustobenägna individer med ett eventuellt optimistiskt lynne, skulle uppskatta ränta-

på-ränta bättre än snittet, då dessa skulle kunna tänkas skatta högre intuitivt än mer 

förlustobenägna individer. Det finns dock en alternativ teori som menar att optimistiska 

individer tar snabbare, mer ogenomtänkta beslut, vilket skulle kunna leda till sämre 

uppskattningsförmåga (Lerner & Tiedens, 2006).  

 

Pessimism- och optimismspektret kommer ses utifrån ett Life Orientation Test (LOT), där lågt 

värde indikerar pessimism och högt värde pekar på optimism. För att summera det 

hypotetiska sambandet i figur 1, så väntas mindre förlustaversiva individer, vara mer 

optimsistiska, och då uppskatta avkastning över tid högre ty sin optimsim, eller lägre utifrån 

den alternativa teorin, eftersom de gör mer ogenomtänkta beslut än pessimsister. Två olika 

teoribildningar ställs mot varandra gällande kopplingen mellan sinnelag och EGB.   
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När det gäller forskningsfrågorna, är dessa utformade med en deskriptiv ansats, för att erhålla 

en bredare förståelse kring hur individuella egenskaper som sinnelag kan utrycka sig i 

snedvridningar som förlustaversion och EGB, samt hur dessa kan återspeglas i faktiskt 

långsiktigt sparande. Dessa forskningsfrågor är riktade för att förbättra förståelsen av 

problemet och möjlig lösning. När demografin i form av förväntad livslängd och 

barnafödande påverkar den framtida pensionen och förstorar betydelsen av individuellt 

sparande, hur kan då psykologiska eller kognitiva heuristiker och snedvridningar påverka 

individers val gällande sparande. Att belysa snedvridningarna kan ge möjlighet för reflektion 

och då också möjlighet att motarbete deras påtaglighet, till exempel genom att använda 

verktyg och rådgivning gällande beslut kring sparande. 

 

1. Vilken magnitud har sambanden mellan Förlustaversion, Exponential Growth Bias 

och optimism/pessimism genom Life Orientation Test?  

2. Kan storleken på snedvridningarna Exponential Growth Bias och Förlustaversion hos 

individer kopplas med sparbeteende genom sparformer och andelen privat 

pensionssparande varje månad? 

 

1.2. Syfte 
 

Målet med denna studie är att erhålla en bredare förståelse kring kognitiva snedvridningar och 

dess påverkan på både varandra och privat sparande till pensionen. Det handlar om hur en 

individuell egenskap som sinnelag kan återspeglas i hur stor snedvridning en individ besitter, 

och hur detta påverkar långsiktigt sparande. Med en vetskap om de systematiska fel individer 

Figur 1. Hypotetiskt förhållande mellan förlustaversion och EGB 



14 

 

gör gällande ekonomiska beslut, kan dessa undvikas eller begränsas, vilket kan gynna en 

balansering av individers konsumtion över hela livet.  

 

1.3. Problemavgränsningar 
 

Problemet i denna studie är huruvida kognitiva snedvridningar kan kopplas till varandra och 

hur de påverkar privat pensionssparande. Det är dock till synes ett enormt problemområde och 

måste begränsas. Två snedvridningar har hamnat i fokus för undersökningen, FA och EGB, 

och hur dessa kan styras av individers sinnelag. Studien begränsas till Sverige och 

pensionssparande hos svenskar. Då invånare i Sverige formas av svenska värderingar och 

traditioner, kan deras snedvridningar och sparbeteende skilja sig från andra populationer. 

 

1.4. Uppsatsens disposition 
 

Texten är strukturerad som följer: Först behandlas grundläggande teori kring 

beteendeekonomins historia och egenskaper, sedan vidare kring olika teorier som berör 

snedvridningar, heuristiker och hjälpmedel för en bättre förståelse, första delen avslutas med 

presentation av fem hypoteser baserade på den genomgångna teorin. Del två presenterar 

metoden för studien som är en nätbaserad enkätundersökning, samt diskuterar och 

argumenterar för den valda vägen. Tredje delen redovisar resultatet av enkätundersökningen 

och behandlingen av data. Fjärde delen diskuterar studien och resultaten, kopplar till den 

genomgångna teorin. Uppsatsen avslutas med en presentation av studiens slutsatser och 

möjlig framtida forskning. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

2.1. Beteendeekonomi 
 

Bernoulli introducerade den förväntade nyttoteorin (Expected utility hypothesis) 1738 

(refererad i Tversky, 1975), som hade syfte att förklara hur rationella individer tar beslut 

under risk. Teorin menar att individer handlar rationellt och alltid i försök att maximera sin 

egen nytta. Riskaversion, är en del av den förväntade nyttoteorin, där individer avstår spel 

med ett förväntat väntevärde under insatsen. 

 

Neoklassicismen är den primära läran inom modern ekonomi, den utvecklades under 1800-

talet från böcker av Stanley Jevons (Stanley Jevons, 1871), Menger (Menger, 1871) och 

Walras (Walras, 1874). Först på 1900-talet fann den popularitet. Det bygger som nyttoteroin 

på att konsumenters huvudsakliga angelägenhet är att maximera personlig tillfredsställelse, 

och att beslut fattas baserat på full information om möjlig nytta (Weintraub, u.d.). Detta 

sammanfaller med teorin om rationellt val (Rational choice theory), som har grundantagandet 

att människor agerar rationellt efter sitt egenintresse (Lovett, 2006). Kritik mot den 

neoklassiska läran är främst att dess antaganden är orealistiska eftersom människor har svårt 

att agera rationellt eftersom andra krafter påverkar och leder till irrationella beslut. Det har 

också påpekats orealistiskt att individer som tar ekonomiska beslut alltid gör det med full 

information och alltid agerar efter största möjliga nytta, samt agerar för egen vinning. Med 

detta som grund gjorde beteendeekonomin sitt intåg på 1960-talet och har nu blivit ett 

komplement till den mer traditionella neoklassicismen. Redan innan neoklassicismen slog 

igenom i början av 1900-talet, fanns tankar om psykologiska inslag, “The Theory of Moral 

Sentiments” av Adam Smith (Smith, 1759) använde vad vi idag kallar för psykologi för att 

förklara individers beteende, Jeremy Bentham skrev om psykologiska underlag för nytta 

(refererad i Camerer, et al., 2003). Men neoklassicismen med teorin om helt rationella 

individer “Homo Economicus” (Mullainathan & Thaler, 2000), flyttade fokus från ekonomin 

mot en mer naturvetenskaplig inriktning, även om många framstående neoklassiska ekonomer 

använde psykologiska förklaringar för att förklara beteenden.  

 

Dagens beteendeekonomi kan ses som tvärsnitt av ekonomi och psykologi, där denna nya lära 

hjälper till att förklara irrationella beslut (Simon, 1955). Begränsad rationalitet (Bounded 

rationality) är en stor del av grunden hos beteendeekonomin (Thorgeirsson & Kawachi, 
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2013), där Herbert Simon redan 1955 presenterade idéer kring rationalitetsbegränsningar hos 

beslutfattare (Simon, 1955). Kahneman har sedan fortsatt arbetet (Kahneman, 2003) och 

menar att sedan psykologins intåg i ekonomin med Simon, Katona, Liebenstein med flera på 

1950-talet, som påvisade psykologins betydelse och begränsningar inom rationalitet, 

(Camerer, et al., 2003) så har det skett med betydande framgång, och psykologiska inslag 

anses idag mer accepterade (Kahneman, 2003). Kahneman och Tversky påvisade flera 

exempel på begränsad rationalitet under 1970-talet, och prospektteorin 1979 visade att 

individer inte agerar konsekvent när det gäller beslut gällande risk (Kahneman & Tversky, 

1979). Begränsad rationalitet uppstår på grund av kognitiva “begränsningar”, eller 

snedvridningar. Som tidigare nämnt sker dessa snedvridningar eftersom individer använder 

heuristiker (Kahneman, 2003; Kahneman, 2011). En annan del inom beteendeekonomin är 

begränsad viljestyrka (bounded willpower) (Thorgeirsson & Kawachi, 2013), som säger att 

individer inte alltid tar beslut som är efter deras långsiktigt bästa intresse. Detta på grund av 

bristande självkontroll (Reyers, et al., 2015), det uppstår genom att belöning och kostnad är 

skilt i tid. Att använda tandtråd ger en kostnad i nutid, men en belöning i framtid, då kan 

bristande självkontroll uppstå. För att motverka dessa svårigheter som uppstår av 

intertemporala luckor, finns tre väl diskuterade metoder (Thorgeirsson & Kawachi, 2013). 

Första är feedback, som visat sig effektiv, med daglig återkoppling för individer att följa sina 

dieter för att gå ner i vikt. Den andra är åtagandekontrakt, att besluta om engagemang för 

framtiden, att till exempel inte röka på x antal månader. En tilltalande metod med tanke på 

faktorer som diskontering av framtida kostnader, optimism och överkonfidens. Tredje är 

kanalfaktorer, att antingen uppmuntra eller hämma människors beteende (Thorgeirsson & 

Kawachi, 2013). Tredje delen av grunderna i beteendeekonomin är begränsad själviskhet 

(bounded selfishness), som antyder att individer inte alltid agerar själviskt. Den begränsade 

själviskheten, eller altruism återspeglas i exempelvis organdonationer eller volontärarbete 

(Robinson & Hammit, 2011; Thorgeirsson & Kawachi, 2013). 

 
2.2. Prospektteorin  

 
Prospektteorin, av Kahneman och Tversky, är en deskriptiv teori inom beteendeekonomi 

vilken påvisar hur beslut tas under osäkerhet och risk, publicerad 1979 (Kahneman & 

Tversky, 1979). Den kan ses som ett alternativ som förklaringsmodell för beslutsfattande 

under risk, och uppstod som ett svar mot den förväntade nyttoteorin av Bernoulli. Teorin vill 

ta in aspekter från psykologin för att på ett bättre sätt förklara individers beslutsfattande. En 
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del av teorin påpekar på en snedvridning i form av det upplevda värdet av både förluster samt 

vinster avtar desto större summan blir. Detta kan illustreras i form av en “s-kurva”, se figur 2. 

Enligt kurvan av Kahneman och Tversky visas ytterligare en bias där en förlust är mer negativ 

än vad en vinst är positiv (Kahneman & Tversky, 1979). Hela prospektteorin har sin grund 

enligt Kahneman, att gå från observation av skillnader i förmögenhettillstånd vid vinster och 

förluster, till istället idéer från Harry Markowitz om att nyttor är knutna till 

förmögenhetsförändringar istället för tillstånd (refererad i Kahneman, 2011). Kahneman och 

Tversky kom 1992 med en vidareutvecklad version av prospektteorin, den kumulativa 

prospektteorin (Tversky & Kahneman, 1992). Denna teori behandlar kumulativa 

beslutsvikter, istället för enbart separata beslutsvikter. Prospektteorin ses som ett av de stora 

genombrotten inom beteendeekonomin.   

 

 
Figur 2. Förlustaversion visualiserad (Tobias, u.d.) 

 

Inom den förväntade nyttoteorin (refererad i Tversky, 1975) mäts nyttan av en vinst 

alternativt onyttan för en förlust genom skillnaden i förmögenhetstillstånd, jämför tillståndet 

innan med tillståndet efter. Nyttan är skillnaden mellan ett lägre tillstånd till ett högre, onyttan 

är skillnaden mellan ett högre tillstånd till ett lägre. Vilket enligt Kahneman (Kahneman, 

2011) gör att denna teori bara tillåts skilja vinsters och förlusters nytta i form av plus och 

minus, att det saknas verktyg för att visa att onyttan att förlora en summa kan vara större än 

nyttan att vinna samma summa. Det är här prospektteorin tar sin plats. 
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2.3. Svenska pensionssystemet 
 

Den allmänna pensionen består av sex olika delar, inkomstpension, premiepension, 

garantipension, bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd samt efterlevandepension 

(Pensionsmyndigheten, 2018). De två största delarna här är inkomstpension och 

premiepensionen. Varje år avsätts 18,5 % av en individs inkomstgrundande lön till den 

allmänna pensionen, bestående av både inkomstpension och premiepension. Till 

inkomstpensionen avsätts 16 % av den inkomstgrundande lönen varje år, i vilken individen 

inte har någon möjlighet att påverka placeringen av. Resterande 2,5 procentenheter avsätts till 

premiepensionen, där valmöjlighet för individen finns att välja vilken eller vilka fonder denna 

del ska placeras i (Pensionsmyndigheten, 2018). Nästa del av det svenska pensionssystemet är 

tjänstepensionen, vilken är den del individens arbetsgivare står för. Till ca 90 % avsätts 

ytterligare ungefär 4,5 % av lönen till tjänstepensionen av arbetsgivaren 

(Pensionsmyndigheten, 2018). Sista delen är den individen själv får stå för, det egna, privata 

sparandet. Se figur 3 för fördelningen. Enligt en undersökning av Statistiska centralbyrån 

(SCB) år 2015, privat pensionssparar 17,3 % av svenska befolkningen vilka är folkbokförda 

samt hade en förvärvsinkomst. Det betyder att fler än 1,3 miljoner svenskar sparar privat till 

pensionen och nästan 6,4 miljoner sparar inte alls privat till pensionen (Statistiska 

centralbyrån, 2015). Studien kommer att undersöka snedvridningar samt heuristiker hos 

individer vad gäller det egna sparandet.  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Figur 3. Pensionspyramiden (Pensionsmyndigheten, 2018) 
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2.4. Två system 
 

Människans intellekt är uppbyggt av två system enligt psykologerna Stanovich och West 

(Stanovich & West, 2000), denna visualisering och strukturering har sedan använts av 

beetendeekonomer som Kahneman och Tversky, som förklarar snedvridningar och heuristiker 

med detta bisystem (Kahneman, 2011; Kahneman, 2003), se figur 4. System 1 är det intuitiva 

och automatiska systemet, där insatsen eller ansträngningen från individen är föga stor, 

dessutom arbetar systemet helt utan medveten styrning. System 2 däremot utför ansträngande 

intellektuella uppgifter, som är initierade och utförda under medvetenhet, individen är i 

kontroll. Processerna i System 1 sköter uppgifter som att bedöma var plötsliga ljud kommer 

ifrån, uppfatta ovänlighet i någons ton, hantera enkla additioner, läsa ord på reklamskyltar etc. 

Processerna i System 2 sköter uppgifter som att rikta om uppmärksamheten, eller att fokusera 

på någons röst i ett stökigt rum, eller att hålla ett högre gångtempo än vanligt etc. (Kahneman, 

2011; Stanovich & West, 2000). Denna dualism av människans kognitiva system har 

kritiserats och är enligt grundarna en teori under evolution, och som Kahneman poängterar så 

är “systemuppdelningen” mer ett praktiskt visualiseringsverktyg än en realistisk simulering, 

men som passar bra till att behandla heuristiker och snedvridningar (Kahneman, 2011). 

Heuristiker som leder till snedvridningar finns hos alla i olika grad, och olika komplexitet. 

Kognitiv förmåga har påvisats ha betydelse för snedvridningar av resonerande karaktär, att 

högre kognitiv förmåga hämmar vissa snedvridningar (Stanovich & West, 2008). Kahneman 

och Tversky menar att de heuristiker som används är för det mesta bra och är väldigt 

ekonomiska ur en ansträngningsaspekt, men leder ibland till förutsägbara systematiska fel 

som kan med djupare förståelse och uppmärksamhet, korrigeras (Kahneman & Tversky, 

1979). 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Figur 4. Två system - visualisering (Vilches, 2018) 
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2.5. Livscykelperspektiv  
 

Med ökat ansvar på individen gällande pension, genom längre livslängd, och att rikedom har 

påverkan på individers välmående, så krävs modeller för att förstå sparbeteenden. Sparande är 

av stor vikt, och förståelse av sparandet är centralt. Livscykelmodellen har varit i centrum för 

den akademiska och politiska debatten i nästan 50 år (Fisher & Montalto, 2011). Teorin 

utvecklades av Modigliani och Brumberg (refererad i Ando & Modigliani, 1963), den syftar 

på att förklara konsumtionsmönster hos individer. Den föreslår att individer planerar sin 

konsumtion och sitt sparbeteende över sin livscykel. Individer har för avsikt att utjämna sin 

konsumtion på bästa möjliga sätt över hela livet, genom att ackumulera när de tjänar och 

spendera när de pensioneras, se figur 5. Det centrala antagandet är att alla individer väljer att 

upprätthålla en stabil livsstil, vilket innebär att personer vanligtvis inte sparar mycket under 

en period för att spendera ovanligt mycket under nästa period, utan håller konsumtionsnivåer 

ungefär desamma i varje period (Ando & Modigliani, 1963). Samtidigt har teorin om 

permanent inkomst (Permanent income hypothesis) gjort viktiga bidrag till förståelsen av 

hushållens konsumtion. Ursprungligen framtagen av Milton Friedman 1957 (Friedman, 1957), 

bygger teorin på att individer sprider konsumtionen över sin livstid. En persons konsumtion 

bestäms inte bara efter aktuell inkomst, utan även efter framtida inkomst kommande år. 

Denna inkomst kallas permanent inkomst, och det är förändringar i denna inkomst snarare än 

den aktuella som driver förändringar i individen konsumtionsmönster. Nyckelfaktorn för 

konsumtionen är individens livstidsinkomst, inte dennes nuvarande inkomst. Permanent 

inkomst definieras som förväntad långsiktig genomsnittlig inkomst. Om man antar att 

konsumenterna upplever minskande marginell nytta (Diminishing marginal utility), vill de 

släta ut konsumtionen över tid, genom att till exempel ta skulder som student och se till att de 

sparar för pensionering (Friedman, 1957).  

 

Förlustaversionen indikerar att individer motstår att sänka sin aktuella konsumtion under 

referensnivån, som svar på negativ nyhet om framtida inkomst. Det ger att förlustaversion har 

påverkan i konsumtionsbeteende och då också sparbeteende (Bowman, et al., 1999). 

Prospektteorin indikerar att sparande ökar vid högre inkomst och minskar vid lägre inkomst, 

men prospektteorin är inte baserat på en livstid som Modigliani och Brumberg´s teori eller 

permanent inkomst som Friedman´s utan på en referensnivå för konsumtion (Fisher & 

Montalto, 2011). Enligt tidigare nämnda modeller vägs framtida inkomst in för att påverka 
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den aktuella konsumtionen, men framtiden är osäker och storleken på denna osäkerhet 

påverkar. Större osäkerhet leder till minskad konsumtion samt ett större behov för 

buffertsparande. Enligt Modigliani och Brumberg (Modigliani & Brumberg, 1954, 3-35) kan 

detta sparande, byggt på osäkerhet kring framtiden, även tjäna som ett pensionssparande. Det 

vill säga osäkerhet kan gynna pensionssparande, detta har även påvisats då högre risk för 

skillnader i inkomst har korrelerat med högre förmåga att ackumulera pengar. Även en annan 

studie visar osäkerhet gällande inkomst har en statistisk signifikant effekt på hushållens 

sparbeteende, vid osäkerhet sparar hushåll mer (Sandmo, 1970). Förlustaversion och 

prospektteorin som helhet har en viktig roll i att komplettera standardmodellerna för 

konsumtion och sparande, då dessa använder element som går utanför det neoklassiska 

paradigmet (Fisher & Montalto, 2011).  

 

 

           

 

 

 

 

         

 

2.6. Sparbeteende 
 

Sparande skiljer sig individer emellan och det finns ingen enkel ensidig anledning om varför. 

Det är genetiska anlag, social överföring från föräldrar och genmiljöinteraktioner, där 

miljöförhållanden modererar genetiska effekter. Genetiska anlag har påvisats förklara för 33% 

av variationen inom sparbeteende mellan individer (Cronqvist & Siegel, 2015). Författarna för 

den studien menar att varje individ föds med ett ”spar-anlag” som finns med livet ut. 

Påverkan socialt av föräldrar bidrar delvis till variansen individer emellan men den effekten 

avtar med ålder. Dessutom modererar uppväxtmiljön det genetiska anlaget, genetiska effekter 

har större yttring i miljöer som stödjer just det aktuella sparbeteendet. (Cronqvist & Siegel, 

2015) 

Figur 5. Livscykelperspektiv (Pettinger, 2017) 
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Studier har presenterat teorier och empiriskt bekräftat samband mellan sparande och 

globalisering, sparande minskar med ökad globalisering, speciellt för höginkomstländer 

(Chen, 2016). Det handlar först och främst om att sociala interaktioner mellan kulturer kan 

inducera värdeförändringar. Detta kan resultera i förändrat sparbeteende samt konvergens i 

sparkvoter. Ett mer urbaniserat och mobilt samhälle leder också till att konsumtion förenklas, 

ökad handel gör att konsumenter har lättare tillgång till fler varor och tjänster som uppfattas 

att visa social status, vilket medför mer konsumtion och ett lägre sparande (Chen, 2016).  

 

2.7. Förlustaversion 
 

En del av prospektteorin är förlustaversion, en vanligt förekommande snedvridning bland 

sparande individer, där grundkonceptet är att det upplevda värdet för en förlust är större än det 

upplevda värdet för en vinst (Tversky & Kahneman, 1991). Till skillnad från nyttoteorin, där 

både vinster och förluster behandlas lika hos individer (Fisher & Montalto, 2011). Enligt 

Kahneman kräver många situationer i livet en avvägning mellan möjlig vinst och möjlig 

förlust, att vinna 1 500 kr på att singla slant eller förlora 1 000 kr, påvisar att när den 

psykologiska kostnaden vägs (att bli av med 1 000 kr), är den kostnaden för många individer 

större än den psykologiska vinsten (att erhålla 1 500 kr) (Kahneman, 2011). Detta kan verka 

irrationellt eftersom väntevärdet av spelet är positivt (1 250 kr). Det handlar om att System 2 

avböjer spelet, det är ett medvetet beslut, men de avgörande faktorerna till det beslutet är 

känslomässiga och kommer från System 1. Det går att göra en relativt enkel skattning av en 

individs förlustobenägenhet, det handlar om att skatta hur mycket som krävs i möjlig vinst för 

att gå med på ett 50/50 spel där förlusten är exempelvis 1 000 kr, enligt Kahneman (ibid) 

brukar det dubbla gälla och faktorn brukar variera mellan 1,5 och 2,5. Om individen svarar 1 

000 kr vilket ger faktor 1, så är individen riskindifferent, och svar som ger en 

förlustobenägenhetsfaktor >1 tyder på riskobenägenhet. Erfarenhet av förluster har visat stor 

effekt genom att motverka förlustobenägenheten, individer som har erfarenhet av att realisera 

förluster är också mindre påverkade av känsloimpulser från System 1, och system två klarar 

reflektera över tidigare erfarenheter och göra en annan mindre riskobenägen bedömning. En 

studie visade att bara en uppmaning att tänka som en aktiehandlare hade stor effekt och sänkte 

förlustobenägenhet (ibid).  
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Thaler och Benartzi beskriver sambandet mellan förlustaversion och pensionssparande genom 

att ett hushåll med en disponibel inkomst inte gärna vill minska denna, även om det är till en 

senare vinning i form av pensionssparande (Thaler & Benartzi, 2004). Författarna skapade 

dessutom ett pensionsprogram i USA vilket går ut på att istället för att rubba den disponibla 

inkomsten varje månad, sparas istället individernas löneökning till pensionen i detta program. 

På sådana sätt “knuffar” man in individer till ett beslut där man undviker förlustaversionen 

(Thaler & Benartzi, 2004). Att förlustaversion har påverkan inom långsiktigt sparande, har att 

göra med huruvida tagande av pengar från lönen ses som en förlust eller inte. Att inte se 

värdet i långsiktigt sparande som en vinst kan göra att summan som dras från 

konsumeringstillgångar till sparande blir mindre, än för en mindre förlustobenägen individ. 

Enligt Bajtelsmit och VanDerhai, kommer det generera större nytta för individer som är 

förlust- eller riskaversiva att välja ett sparande med låg risk vid ett långsiktigt sparande 

(Bajtelsmit & VanDerhei, 1997).  

 

Pessimism har enligt Chen visat sig påverka beteendet inför riskfyllda situationer, där 

pessimism kring framtiden kopplas till ett mer konservativt beteende, gällande 

aktieplaceringar. Pessimism leder alltså till en mer återhållsam och försiktig placerings-

strategi (Chen, 2013).  

 

2.8. Exponential Growth Bias 
 

Denna snedvridning kan ses som en tendens att linjärisera exponentiella kurvor vid intuitiv 

bedömning (Stango & Zinman, 2008), se figur 6. EGB är en robust snedvridning, vilken har 

visat distinktion vid tidigare undersökningar vad gäller fel vid uppskattning av den årliga 

räntans påverkan på sparat kapital (Stango & Zinman, 2009; Mckenzie & Liersch, 2011; 

Almenberg & Gerdes, 2012). Den har även påvisats tydligare ju längre tidshorisont och desto 

högre räntegrad. EGB har delats upp i två sidor, en sida baserat på lån och en baserat på 

sparande (Stango & Zinman, 2009). För varje del finns en snedvridning. För sparande så 

genererar EGB en snedvridning med namnet “Future value bias”, att individer underskattar 

framtida värdet av sparat kapital. Handlar om en underskattning av hur snabbt pengar växer, 

det vill säga konungens oförmåga i introduktionssektionen, med att bedöma antalet riskorn på 

schackbrädet. När det gäller låntagande, så genererar EGB snedvridningen “Payment/Interest 

bias”, vilket gör att konsumenterna systematiskt underskattar räntorna på kortfristiga lån (men 

inte långfristiga). Stango and Zinman (ibid) påpekar i sin undersökning av EGB att de inte 
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kontrollerade resultat för korrelation mot andra snedvridningar som “time inconsistency”, 

förlustaversion eller optimism. Individer med EGB kan besitta andra snedvridningar i andra 

“dimensioner”, vilka driver de observerade sambanden mellan “Payment/Interest bias” och 

finansiella beslut. Poängteras även att de flesta arbeten inom hushållsekonomi (Household 

finance) fortsätter anta att konsumenter uppfattar nedgången (ökning) i framtida konsumtion 

som resultat från upplåning (sparande) i nutid. De kom fram till att EGB leder konsumenter 

till att göra dessa bedömningar felaktigt, systematiska fel som försvagar hushållens portfölj 

mot mer kortfristiga skulder och mindre långsiktigt sparande, en generellt sänkt ackumulering 

av rikedomar (Stango & Zinman, 2009).  

 

 

  

 

 

 

 

          

 

Levy och Tasoff visade i en modell om livscykel-konsumtion att EGB kan leda till 

undermåligt sparande inför pensionen under vissa omständigheter (Levy & Tasoff, 2016). 

EGB har bevisats många gånger och kan ses som robust i sin karaktär. Samtidigt har negativ 

korrelation påvisats mellan EGB och totalt sparande (Goda, et al., 2015). Det finns alltså 

starka empiriska data på koppling mellan EGB och sparande. Levy och Tasoff använder en 

parameter för EGB (Levy & Tasoff, 2016) som kommer användas även i denna undersökning. 

Det är variabeln α som ger noggrannheten för individens uppskattning, den kan ses som ett 

mått på var individens uppskattning ligger mellan en linjär funktion och den exponentiella 

funktionen. Där α = 1 indikerar att uppskattningen matchar den exponentiella kurvan, och α = 

0 indikerar uppskattningen som helt linjär och ingen påverkan av räntan på det sparade 

kapitalet. Enligt författarna är genomsnittliga värdet .60 och medianvärdet .53 för en 

representativ grupp av befolkningen i USA, enligt en av deras undersökningar (ibid). Vid 

tidigare undersökning (Mckenzie & Liersch, 2011) där grupper av individer fått svara på olika 

skattningsscenarion. Scenarion med olika räntesatser, och olika grupper har fått tillgång till 

hjälpmedel, har EGB tydligt kunna visats, och effekten är tydlig. De påvisade att individer 

bedömde sparande över 40 år att växa linjärt istället för exponentiellt, vilket leder till en stor 

Figur 6. Påtaglighet av EGB (Sudmann, 2017) 
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underskattning av innehavet på pensionskontot. I en del två av deras undersökning påvisar 

författarna att EGB leder till en underskattning av kostnaden att vänta med att spara, vilket ger 

att skjutande på sparandet ser mer attraktivt ut än det borde (ibid).  

 

I en annan empirisk undersökning där även överkonfidens undersöktes tillsammans med EGB 

av Levy och Tasoff (Levy & Tasoff, 2017), skulle individer skatta exponentiell tillväxt och 

erhöll vinstpengar efter sin förmåga att skatta väl. Testpersonerna fick valet att offra 

vinstpengar för att ”köpa” tillgång av Spreadsheet, detta hjälpmedel gav dock ingen statistiskt 

signifikant fördel i att uppskatta exponentiell tillväxt, men användarna var överkonfidenta i 

sin förmåga att använda hjälpmedlet för att få fram bättre skattningar. I denna undersökning 

gjord på studenter hamnade det genomsnittliga α-värdet på .65 och medianen på .71, och 16 

% av studenterna hade α-värde på 0, vilket tyder på att räntan har utelämnats helt och den 

exponentiella kurvan har linjäriserats helt. Det stora i deras undersökning var inte att personer 

visade sig besitta EGB, utan hur överkonfidenta dessa personer var i sina skattningar, och att 

de inte såg behovet av att använda hjälpmedel. De visade att personer med hög grad EGB 

också hade hög grad av överkonfidens, vilket också betyder att de hade låg efterfrågan av att 

använda hjälpmedel, ty de var konfidenta i sin förmåga utan hjälpmedel. De individer som 

skulle tjäna mest på att använda hjälpmedel, ser minst behov av att faktiskt göra det.  

 

I en studie gjord av Almenberg och Gerdes (Almenberg & Gerdes, 2012), undersöktes EGB 

på svenskar, och hur det påverkade ekonomiska beslut i hushållet, samt kontrollerades 

resultatet mot ekonomisk kunnighet (Finacial literacy). De använder en ekvation från 

Eisenstein och Hoch (refererad i Levy & Tasoff, 2017), som även används av Stango och 

Zinman (Stango & Zinman, 2009). 

 

𝐹𝑉 = 𝑃𝑉 ∗ (1 + 𝑖)(1−𝜃)𝑡 

 

I ekvationen är FV = Future Value, PV = Present Value, i = interest rate, t = time och 𝜃 är 

EGB. Theta-värdet i denna ekvation är inte samma som alfa-värdet i undersökningarna av 

Levy och Tasoff (Levy & Tasoff, 2016), utan α = 1 - 𝜃.  Det Almenberg och Gerdes kom 

fram till var att de svar som befann sig innanför intervallet 0 < 𝜃 < 1 (62 % av svaren), var 

𝜃 = 0,443 medelvärde. Detta ger ett α = .557. Detta jämfört med den representativa 

amerikanska studien med medelvärde α = .60. Den svenska studien är enligt författarna lite 

överrepresenterad av män (0,593), men kan ändå anses som rimligen representativ. Studien 
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hittar en negativ korrelation mellan EGB och ekonomisk kunnighet, på både enkel och 

avancerad nivå. Stango och Zinman visar också att ekonomisk kunnighet har betydelse, men 

bara av svag karaktär (Stango & Zinman, 2009). De betonar att i sin undersökning så hittar de 

empiriska bevis på EGB:s betydelse, eftersom de på individnivå hittar kopplingar mellan 

Payment/Interest snedvridningen och lånande, sparande, portfolioval och nettoförmögenhet. 

Det vill säga EGB har empiriskt bevisat påverka individers liv ekonomiskt, och då också 

pensionssparande.  

 

2.9. Sinnelag 
 

Flera studier har påvisat optimistiska personers osedvanliga risktagande. Weinstock och 

Sonsino påvisade att personlig vilja att ta risker i lotteri, var väsentligt korrelerad med 

finansiella framtidsskattningar (Weinstock & Sonsino, 2014). Popova och Halpern-Felsher 

visade att optimismsnedvridning påverkar hur individer undervärderar hälsorisker, sociala 

risker och beroenderisker av cigarrettrökning (Popova & Halpern-Felsher, 2016). Broekens 

och Baarslag kom fram till att optimistiskt synsätt på utkomster av risker, leder till 

risktagande och beständigt gambling-beteende (Broekens & Baarslag, 2015). Optimisters 

risktagande har enligt Kahneman lett till deras framgångsrika positioner i samhället, då han 

menar att optimistiska individer spelar en oproportionerligt stor roll i formandet av samhället, 

eftersom de uppfinner, startar företag, blir politiska ledare osv. De underskattar kostnaderna 

av riskerna och överskattar vinsterna (Kahneman, 2011). Optimistiskt lagda individer är bättre 

på att spara, till en viss gräns. En studie visade att måttlig optimism var gynnsam ur ett 

sparperspektiv, medan stor optimism hade negativ effekt (Puri & Robinson, 2007). 

Pessimistiskt lagda personer är sämre på att spara, underskattar avkastningen över tid, samt 

underskattar räntans storlek, eftersom de ser världen som osäker (Shapiro & Wu, 2011).  

 
2.10. Demografiska grupper 

 
Demografiska grupperna valda att kontrollera i denna studie är ålder, kön, utbildningsnivå, 

månadsinkomst före skatt hos individerna, i vilka sparformer individerna använder sig av vad 

gäller deras privata pensionssparande (aktier, fonder, kapitalförsäkringar, amortering av 

bolån, statsobligationer, bankkonto eller annat), samt hur mycket av den disponibla inkomsten 

som går till privat pensionssparande. Dessa demografiska grupper hjälper till att minska yttre 

faktorers påverkan på snedvridningarna. De delar dessutom upp deltagarna i olika grupper 
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vilket möjliggör jämförelser mellan deltagare tillhörande olika demografiska grupper, 

snedvridningar samt deltagarnas optimism och pessimism. 

 

Åldern förväntas inte påverka alfa-värdet i snedvridningen EGB enligt erfarenhet från Levy 

och Tasoff. Det som kan väntas ur den aktuella undersökningen är alltså att grad av EGB 

borde sakna korrelation med åldern på deltagarna (Levy & Tasoff, 2016). 

 

Enligt en studie från Social Issues Research Centre (SIRC) spelar åldern en viss roll angående 

uppfattningen av den egna optimismen. Resultatet påvisar markant skillnad mellan 

åldersgruppen 18-24 och individer över 45 år, där 11 % av den yngre målgruppen påstod sig 

vara generellt optimistiska, medan 26 % var resultatet av den äldre målgruppen (Social Issues 

Research Centre, 2009). 

 

Åldern visar sig även spela roll vad gäller snedvridningen om individers förlustobenägenhet. 

Enligt Hjort och Fosgerau ökar förlustobenägenheten successivt med åldern, fram till 

individen blir 55-60 år gammal, därefter stagnerar obenägenheten och blir konstant (Hjorth & 

Fosgerau, 2009).  

 

Kön är en av variablerna i studien på grund av en möjlig korrelation mellan kön och 

förlustaversion. Enligt en tidigare studie av Sutter och Rützler, är kvinnor mindre benägna att 

tävla än män vilket kan bero på en större förlustobenägenhet hos kvinnor (Sutter & Rützler, 

2010).  

 

Individer med högre utbildningar har i tidigare studier visat sig ha blandat utfall. Enligt 

Jianakoplos och Bernasek innehar individer med högre utbildning en lägre proportion av 

riskfyllda tillgångar än vad individer med lägre utbildning har vilket medför högre risk- samt 

förlustobenägenhet (Jianakoplos & Bernasek, 1998). Samtidigt menar Chow och Riley att en 

högre utbildning leder till en lägre förlustobenägenhet (Riley Jr. & Chow, 1992).  

 

Utbildning ska även visa sig ha negativ korrelation med snedvridningen EGB enligt Goda et 

al. Att individer med högre utbildning generellt skattar högre än individer med lägre 

utbildning vad gäller räntans påverkan på sparat kapital (Goda, et al., 2015). 
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Månadsinkomst, en demografisk grupp, intressant för denna undersökning i syfte att kunna 

särskilja distinktionen av snedvridningar bland olika inkomstnivåer. Inkomst eller allmän 

rikedom borde spela roll för hur en individ tacklar detta problem. Individer med högre 

inkomst har visat positiv korrelation med förlustaversion och är därför mer känsliga mot 

förluster än individer med lägre inkomst (Gächter, et al., 2007). Vid scenarion där 

förlustsumman är stor, kan den för vissa individer vara så pass stor att den är omöjlig att 

realisera, vilket skulle göra att ingen möjlig vinst kan kompensera den eventuella förlusten 

(Kahneman, 2011). 

 

Det finns flertalet sparformer att privat pensionsspara på. Denna undersökning redogör, hos 

svenska individer, förekomsten av olika sparformer. Syftet med att undersöka individers, i en 

representativ grupp inom Sveriges befolkning, sparformer är framför allt att kunna koppla 

snedvridningar till olika sparformer. I enlighet med en undersökning av Wang et al. påvisas 

att individer sparar i säkrare sparformer, mindre riskfyllda, vid högre grad av 

förlustobenägenhet (Wang, et al., 2017). 

 

Hur mycket individer sparar varje månad och dess koppling till både förlustaversion samt 

EGB är tidigare studerat. Resultaten har visat att ju högre grad av EGB, desto lägre summor 

sparas till privat pensionssparande (Goda, et al., 2015). Förlustaversion, snedvridningen 

vilken kan förekomma hos individer vid uppoffring av den disponibla inkomster till sparande, 

är enligt tidigare studier positivt korrelerat med det privata månadssparandet till pensionen 

(Thaler & Benartzi, 2004). SCB gjorde en undersökning år 2015 angående skillnader i privat 

pensionssparande mellan olika inkomsttagare och åldersgrupper (Statistiska centralbyrån, 

2015). Resultaten enligt undersökningen ligger mellan 0 kr/månad till 6 000 kr/månad i 

sparande.  

 

Hur mycket individer sparar varje månad kan kopplas med månatlig inkomst, då högre 

inkomst torde ger möjlighet att spara högre belopp i större utsträckning (källa). Mängden som 

sparas varje månad dividerat med den månatliga inkomsten ger en sparkvot av privat 

pensionssparande. Denna sparkvot kommer ses som en demografisk grupp, och användas i 

undersökningen.  

 

Shapiru och Wu har i en tidigare studie har påvisat kopplingen mellan pessimism och EGB 

(Shapiro & Wu, 2011). Har individen ett pessimistiskt synsätt leder detta till ett högre EGB 
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och individen i fråga uppskattar räntans effekt på sparat kapital lägre än en individ med mer 

optimistiskt perspektiv. En optimistisk individ ser på framtiden som positiv, vilket torde 

påvisa att den befinner sig i kategorin som mindre förlustobenägen och är på så sätt mer redo 

att ta risker. Ett mer pessimistiskt synsätt borde visa det motsatta, att risker mer sällan tas och 

en högre förlustobenägenhet påvisas. I enkätundersökningen, får deltagarna svara på sex 

stycken frågor gällande deras optimism och pessimism. Life Orientation Test (LOT) av 

Scheier och Carver är ett test där deltagaren får svara på tolv frågor, varav fyra stycken 

handlar om optimism, fyra stycken om pessimism och fyra stycken endast är utfyllnadsfrågor 

(Scheier & Carver, 1985). Life Orientation Test-Revised (LOT-R) av Scheier, Carver och 

Bridges är en reviderad form av LOT vilken istället består av tio frågor där tre stycken 

handlar om optimism, tre stycken om pessimism och fyra stycken är utfyllnadsfrågor 

(Scheier, et al., 1994). 

 

2.11. Alternativ Teori  
 

Individer som tar beslut, där det finns osäkerhet eller risker, summerar en hel rad faktorer till 

ett slutligt beslut. Det är faktorer som sannolikheter, förväntade utfall, förväntade känslor vid 

särskilda utfall, aktuella känslor, bakomliggande humör, generellt sinnelag, kognitiv 

utvärdering och bedömningar etc. (Loewenstein, et al., 2001). Dessa faktorer spelar både 

direkta och indirekta roller i processen när ett beslut fattas. Som exempel kan aktuell upplevd 

känsla påverka både indirekt genom att känslan förvränger besluttagarens perception av 

verkligheten och de element som vägs in i bedömningen (Loewenstein, et al., 2001). Se figur 

7. Men kan också påverka direkt genom att påverka beslutstagaren på så vis att individen 

exempelvis fattar beslutet snabbare än vanligt eller leder till mer eftertanke och ett 

långsammare beslut (Lerner & Tiedens, 2006). En faktor av dessa som är intressant är 

bakomliggande sinnelag, hur optimistisk alternativt pessimistisk en individ är och hur det 

reflekteras i det slutliga beslutet. Glädje och ilska har visats påverka individer på liknande 

sätt, då de kopplats till en högre optimism kring framtiden och framtida sannolikheter. Detta 

har sedan kopplats till en förmåga att snabbare nå ett beslut, med en lägre grad av analytisk 

granskning (Lerner & Tiedens, 2006). De tycks vara en renare användning av heuristiker vid 

dessa känslor och förhöjd framtidstro. Det har även konstaterats att investerare är mindre 

risktagande under höstmånader när dagarna blir kortare och kortare, och mer risktagande 

under vårmånader när dagarna blir längre och längre (Hirshleifer & Shumway, 2003). Hösten 
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kan generera en mer pessimistisk sinnesstämning, vilket leder till mer kritiskt granskande av 

investeringsalternativ, vilket resulterar i avstående av riskfylld placering. Medan under våren 

förefaller en mer optimistisk sinnesstämning och placeringar tas med en mindre kritisk 

granskning. Beslutstagare eller investerare kan lida av optimismsnedvridning (Optimism 

bias), som är en kognitiv snedvridning där individer underskattar sannolikheter eller risker ska 

inträffa för dem själva. Personer tror de har lägre risk att drabbas av sjukdomar än gemene 

man, de tror de är bättre tränade, smartare etc. (Sharot, 2011). Denna optimism kan kopplas 

till överkonfidens, individer övervärderar sig själva och sina sannolikheter. Det finns en 

möjlighet att individer med ett optimistiskt anlag inte göra samma ansträngning vid en 

skattning eller beslut, att analytiska granskningen av de övervägda alternativen eller fakta görs 

bristfälligt. Det skulle kunna leda till att optimistiska individer är sämre på att skatta 

exponentiell tillväxt, eftersom de lättare använder heuristiker för att göra skattningar (Lerner 

& Tiedens, 2006). Det har påvisats finnas en positiv korrelation mellan optimism och en 

beslutstilen ”no problem” enligt en studie, där flera olika ”beslutstilar” testats mot sinnelag 

(Magnano, et al., 2015). Att ge efter för heuristiker skulle kunna leda till en större 

snedvridning. Samma sak kan gälla för förlustaversion, för heuristiker ger att förlust bör 

undvikas, men med ett mer kritiskt och analytiskt tänkande, kan väntevärdet i aktuellt 

scenario analyseras, och mindre förlustobenägna beslut kan tas. Slutsatsen i denna 

teoribildning är att optimism kan kopplas till mer snabba beslut grundade på heuristiker i 

större grad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Figur 7. Risk-som-känslor perspektiv (Risk as feelings) (Loewenstein, et al., 2001) 
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2.12. Hypoteser  
 

Enligt teorin är olika grader av EGB och förlustaversion antagbara att existera hos i stort sett 

alla individer. Det är alltså inte direkt prövbara moment, att se huruvida snedvridningarna 

faktiskt existerar, utan sker indirekt genom hypotesprövning. Med antagandet att de individer 

som är med i undersökningen besitter snedvridningarna förlustaversion och EGB, så kan 

hypoteser kring deras påtaglighet och karaktär läggas fram.  

 

Enligt teori gällande individers uppfattning om exponentiell tillväxt, visar empiriska data att 

ränta-på-ränta över lång sikt är svårt för individer. Detta ger att när personer visualiserar en 

sparkvot och en sparhorisont, blir deras perception av slutsparsumman felaktig, vilket kan 

påverka deras beslut att spara överhuvudtaget. Den motsägande teorin säger att optimism kan 

leda till en starkare användning av heuristiker, och inte låter system 2, analysera alternativen i 

samma utsträckning. Detta skulle kunna påvisa att EGB är starkast hos optimistiska individer.  

Det har också påvisats att individer med en osedvanlig optimism, innehar ett ekonomiskt 

beteende som i allmänhet anses vara oförsiktigt och ogenomtänkt, samtidigt som de ignorerar 

handlingar och val som gäller framtiden, då de anser att det kommer ordna sig (Puri & 

Robinson, 2007).  

 

Här finns också tankar kring en omvänd koppling med sinnelag, där teori visar att 

pessimistiska individer underskattar räntans påverkan och storlek. Det finns alltså två olika 

teoribildningar, där ena säger att optimism kan kopplas till mer snabba, icke genomtänkta 

svar, den andra säger att pessimism kan kopplas till sämre uppskattning av räntans påverkan. 

Hypotesen läggs fram till fördel för den alternativa teorin, där optimism antas leda till 

snabbare och mer heuristikbaserade svar, och således en större snedvridning. Hypotesen är 

fokuserad på de individer som har påtagligast snedvridning, eftersom där förväntas 

kopplingen till sinnelag vara som tydligast. 

 

H1: Kvartilen med störst Exponential Growth Bias (lägst EGB-index), individer som i 
högsta grad underskattar räntans effekt på sparat kapital, har ett EGB-index som påvisar 
negativ korrelation med Life Orientation Test. 
 

Förlustaversion, det vill säga att förluster har större negativt värde än vad vinster har ett 

positivt värde, kan kopplas till risktagande. Förlustaversion kan visas genom att den 
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subjektiva upplevelsen av förlust leder till undvikande av risk eller hög begärd ersättning för 

deltagande vid situationer eller val påverkade av risk. Hur individer agerar under risk kan 

också kopplas till deras sinnelag, en optimistisk individ tar mer risker, undervärderar förluster 

och övervärderar vinster. På samma sätt har pessimistiska individer påvisats vara mer 

försiktiga gällande aktieplaceringar. En annan studie har visat att osedvanlig optimism är 

kopplat till oförsiktigt ekonomiskt beteende med högt risktagande (Puri & Robinson, 2007), 

vilket tyder på att extremt hög optimism kan kopplas till lågt FA-index. Med detta som grund 

läggs hypotesen fram att pessimistiska individer antas kräva en större ersättning (möjlig 

vinst), för att delta i en riskfylld situation och på så sätt inneha en högre förlustaversion. 

Hypotesen är fokuserad på de individer som har påtagligast snedvridning, eftersom där 

förväntas kopplingen till sinnelag vara som tydligast. 

 

H2: Kvartilen med störst förlustaversion, individer som kräver mest i eventuell vinst, har 

FA-index som är negativt korrelerat med Life Orientation Test. 

 

Med tidigare hypoteser gällande att hög förlustaversion kan kopplas till pessimism eller lågt 

värde på LOT och EGB kan kopplas till optimism eller högt värde på LOT, kan en ny hypotes 

presenteras. Det är att sinnelag antas påverka både förlustaversionens påtaglighet och 

magnituden av EGB, därför antas ha en modererande effekt mellan de båda variablerna. 

      

H3: Life Orientation Test har en modererande effekt mellan förlustaversion och 

Exponential Growth Bias.  

 

Snedvridningarnas påtaglighet genom grad av förlustaversion och EGB kan enligt teorin 

kopplas till ekonomiska beslut, där val av sparformer och sparnivå är två aspekter. 

Sparalternativ är kopplade till olika risker, det vill säga vissa är mer riskfyllda än andra och 

kan generera högre avkastning. En risk- och förlustaversiv individ, vill undvika risken att 

förlora sparat kapital, därför torde individen välja säkrare sparalternativ. Det kommer 

generera större nytta för individer som är förlust- eller riskaversiva att välja ett sparande med 

låg risk vid ett långsiktigt sparande (Bajtelsmit & VanDerhei, 1997).  

 

H4: Individer med lågt förlustaversions-index torde välja sparalternativ av hög risk såsom 

aktier, fonder och kapitalförsäkring.  
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Individer som har högt EGB, det vill säga underskattar ränta-på-ränta i högre grad än 

genomsnittet, ser inte värdet av långsiktigt sparande av samma grad och antas därför spara 

mindre. Det har visats i tidigare forskning att individer med en större snedvridning, lånar mer, 

sparar mindre och hade gynnats mer än andra av ekonomisk rådgivning (Stango & Zinman, 

2009). En annan studie har också påvisat att individer sparar mer i respons till ett högre 

upplevt värde av avkastningen, det vill säga individer som underskattar avkastningen över tid, 

sparar mindre än de individer som har en mer realistisk syn av avkastningen (Goda, et al., 

2012).   

 

H5: Individer med hög Exponential Growth Bias, torde inneha en lägre sparkvot. 
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3.  METOD 
 

3.1. Tillvägagångssätt 
 

Studien startade med en grundlig litteraturgenomgång med nyttoteorin från 1700-talet samt 

beteendeekonomi fram till idag. Därefter inriktade sig genomgången på mer specifika ämnen 

och terminologier inom beteendeekonomin som prospektteorin, livscykelperspektivet, 

förlustaversion, Exponential Growth Bias, de två delar det kognitiva systemet kan delas in i. 

Även det svenska pensionssystemet samt relevanta aspekter angående enkätundersökningar 

har inkluderats i litteraturgenomgången. 

 

Att privat spara till pensionen är något som rör den största delen av den svenska befolkningen 

och är ständigt aktuellt. Det ledde till författarnas vinkling av detta arbete, Thaler, som 2017 

fick Nobelpriset i ekonomi, har forskat en del kring snedvridningar som kan påverka 

ekonomiska beslut. Detta studerade författarna i studien noggrannare och hittade två 

intressanta snedvridningar som tidigare inte forskats något om i jämförelsevis med varandra, 

förlustaversion och EGB. På grund av litteraturgenomgången har författarna kunnat vidga 

sina perspektiv samt öka kunskapsbasen. Det har varit till god hjälp vid förklaringar av 

samband mellan de demografiska grupper studien anger och snedvridningarna förlustaversion 

samt Exponential Growth Bias. Sambandet dessa två snedvridningar emellan var tveksamma 

vilket fick författarna att tänka på någon gemensam nämnare som skulle kunna koppla 

samman dessa två. Optimism och pessimism hos individer, hittades av litteraturgenomgången 

som denna nämnare vilket författarna tog till sig och studerade vidare om. Tanken är att 

sinnelag kan ha en modererande effekt mellan snedvridningarna. 

 

Efter litteraturgenomgången konstruerades en enkät med frågor om kön, ålder, 

utbildningsnivå, lön, sparnivå, sparform, tre frågor om optimism blandat med tre frågor om 

pessimism, tre frågor om förlustaversion och sen fyra frågor om EGB. Enkäten provades för 

cirka tio personer, för att upptäcka uppenbara fel och korrigera för att förbättra förståelse. Det 

som framkom av provrundan, var att frågorna gällande EGB, med uppskattningar av ränta-på-

ränta över lång tid, var svåra att förstå tillvägagångsättet för att lösa, samt syftet med frågorna. 

Det tycktes svårt om individerna skulle försöka räkna exakt eller bara gissa. Det ledde till att 

texten korrigerades, genom mjukare språk och uppmaning att inte lösa exakt, då detta är 
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väldigt svårt. Understrukna ord för att förtydliga och ge respondenterna klarhet i förhållandet 

med aktuell räntesats och tidshorisont för det hypotetiska sparandet. I enkäten valdes att 

använda en utlottning av en biocheck på 200 SEK till en slumpat utvald deltagare som fyllt i 

sin mailadress. Utlottningen gjordes med hjälp av ett program där en slumpad siffra mellan 1-

147 (antalet deltagare) valdes fram. 

 

Efter insamlingen av data var färdigställd genom enkäten, påbörjades en fas av preparering av 

denna data, som tydliggörs i sektion 3.3. Efter denna behandling påbörjades analysen för att 

besvara de uppställda hypoteserna, behandlas i sektion 3.4.   

 

3.2. Metodavgränsningar 
 

Olika metoder ställer olika krav gällande resurs- och tidsaspekter, denna undersökning har fått 

göra avgränsningar på grund av detta, enkätundersökningen har skett digitalt på en social 

plattform. Studien har begränsats till Sverige och genomförts på svenska.  

 

Från gruppen av svar från respondenterna avgränsades analysen till individer med ett EGB-

index under 1, det vill säga de individer som underskattade den exponentiella tillväxten, detta 

eftersom det är den intressanta aspekten av EGB, samt väntas majoriteten hamna inom detta 

intervall. Att överskatta den exponentiella tillväxten är förvisso också intressant, men kräver 

annan analys och utökad teoretisk referensram, vilket fick bortprioriteras i denna studie. 

 

3.3. Behandling av data 
 

Efter avslutad datainsamling i form av enkätundersökningen, 512 stycken besökt enkäten. Av 

dessa kunde 147 stycken svar utläsas och användas i analysen. Datan som exporterats från 

enkätverktyget QuestionPro till SPSS, var i behov av behandling och sortering innan analys 

kunde påbörjas. De sex stycken frågorna gällande optimism och pessimism, slogs ihop till ett 

värde. Detta värde blir LOT utifrån konventionella tillvägagångssättet (Scheier, et al., 1994), 

och går mellan 0–60 för denna studie, ty 0-10 istället för A-E (0-4). Dessa värden räknas fram 

genom att svaren för de tre optimismfrågorna adderas, därefter adderas pessimismfrågornas 

differens upp till tio (10 - svarat värde). Detta ger ett unikt värde för LOT på varje respondent 

i undersökningen. 
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De tre frågorna gällande förlustaversion, med fråga om 100 kr, 2000 kr samt 40 000 kr, slogs 

ihop till ett FA-index. Detta index, räknades fram genom att svaren från respondenterna 

dividerades med sin frågenivå (100, 2000 eller 40 000 SEK), sedan slogs dessa värden ihop 

och dividerades på tre. En del enkätsvar innehöll blanka svar på vissa av 

förlustaversionsfrågorna, mestadels på 40 000 kr frågan. Där det saknades svar på alla nivåer, 

plockades dessa svar bort, men när det fanns svar på två nivåer användes dessa för att få fram 

ett FA-index, detta är lite missvisande, återkommer i diskussionen. 

Det två frågorna som berör EGB, med att spara 10 000 SEK över 40 år med en årlig 

avkastning på 5 % och 10 %, slogs ihop till ett EGB-index. Formeln från Eisenstein och Hoch 

(refererad i Levy & Tasoff, 2017), används för att räkna fram snedvridningen. Formeln har 

dock korrigerats för att erhålla α direkt istället för 𝜃.  Formeln blir således: 

𝐹𝑉 = 𝑃𝑉 ∗ (1 + 𝑖)α𝑡 

 

Formeln skrevs sedan om för att α ska vara fritt, eftersom data från respondenterna ersätter 

FV och skrivs hädanefter som 𝐹𝑉𝑒 (Future Value estimation). PV = Present Value, som är 

10 000 SEK, i = räntesatsen, på 5 % eller 10 % och t = tiden, som är 40 år. Efter omskrivning 

ser formeln ut som följer. 

α =
1

𝑡
∗

log (
𝐹𝑉𝑒

𝑃𝑉 )

log(1 + 𝑖)
 

 

Denna formel ger ett unikt EGB-index (α) för varje respondent, detta värde är mest intressant 

under 1, då det gäller en underskattning av ränta-på-ränta effekten.  

 

När det gäller det två sista frågorna i enkäten, som berör EGB i form av sparande av 1500 kr 

per månad under 40 års tid med en årlig avkastning på 5 % eller 10 %. Vid överblick av 

svaren, kom det fram att data skulle komma bli svåranalyserad. Dryga 45 % (N=67) av svaren 

var orealistiska, med tanke på att svaren utan någon ränta inräknad blir 1500 ∗ 12 ∗ 40 =

 720 000 kr, och svaren i väldigt stor utsträckning var långt under denna nivå, verkar något ha 

påverkat respondenterna och skadat trovärdigheten i svaren. Därför har författarna bestämt att 

helt utesluta dessa två frågorna från analysen. Att svaren blivit så låga, är svårförståeligt och 
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olyckligt eftersom dessa frågor är hälften av det ursprungliga verktyget för att mäta EGB på 

individnivå.  

 

Sparalternativen med Aktier, Fonder, Kapitalförsäkring, Bankkonto, Statsobligationer, 

Amortering av bolån samt Annat, transformeras till ett värde ”högrisk_lågrisk”. Individer med 

privat pensionssparande inom Aktier, Fonder eller Kapitalförsäkring tilldelas ett värde (0) 

medan individer med enbart sparande inom Bankkonto, Statsobligationer, Amortering av 

bolån samt Annat tilldelas ett värde (1).  

 

För att erhålla en sparkvot kombineras data från fråga i enkäten gällande inkomst, samt nivå 

av månatligt privat pensionssparande. Inkomsten uppdelad i sex olika kategorier (0-9 999, 10 

000-19 999, 20 000-29 999, 30 000-39 999, 40 000-49 999, 50 000+) i stigande ordning från 

1-6. I den delen där respondenterna svarat på deras sparande, kategoriserad i sju delar, 

stigande ordning från 0-6 (0, 1-999, 1 000-1 999, 2 000-2 999, 3 000-3 999, 4 000-4 999, 5 

000+). Sparkvoten blir värdet på kategorin sparande dividerat med värdet på den kategorin för 

inkomst. 

 

För att i senare skede testa den moderande effekten av mellan förlustaversion och EGB, av 

LOT, krävs en ny variabel. Denna nya variabel är produkten av förlustaversionen och LOT, 

och har namnet FAxLOT. 

   

3.4. Analys av data 
 

Den första hypotesen, säger att kvartilen med högst EGB, individer som mest underskattar 

räntans effekt på sparat kapital, har ett EGB-index som påvisar negativ korrelation med LOT, 

har analyserats med hjälp av Spearman’s korrelationsanalys. Denna har använts eftersom det 

är en jämförelse mellan två variabler där EGB-index har ratio som mätskala och LOT har 

intervall EGB-index inte är normalfördelat. Att variablerna är normalfördelade har analyserats 

med två stycken metoder, Histogram, en metod för att se värdena visuellt i ett stapeldiagram 

för okulär besiktning samt en metod för att kolla normalfördelningen, Kolmogorov-Smirnov 

Test. 

 

Den andra hypotesen, där individer med störst förlustaversion och deras FA-index korrelerar 
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negativt med LOT, har analyserats med hjälp av Spearman’s korrelationsanalys. Denna metod 

har valts att använda på grund av att FA-index inte är normalfördelat, framkom genom 

Histogram, med okulär besiktning samt kontroll av normalfördelningen, med Kolmogorov-

Smirnov Test. 

Då tredje hypotesen, att LOT har en modererande effekt mellan förlustaversion och EGB, 

påpekar en prediktion, har en linjär regressionsanalys använts för att analysera R Square, 𝛽-

värdet samt signifikansen. R Square beskriver hur variansen hos den beroende variabeln, i 

detta fall, EGB påverkas av variansen hos de oberoende variablerna, i detta fall FA-index 

samt LOT (Pallant, 2007). Men eftersom där inte finns någon signifikant skillnad mellan 

dessa variabler går detta inte att analysera.  

 

Den fjärde hypotesen, att individer med lågt FA-index torde välja sparalternativ av högre risk 

såsom Aktier, Fonder och Kapitalförsäkringar, har analyserats med hjälp av att kolla 

medelvärdet av risken på sparalternativen hos individer med lågt FA-index. För att jämföra 

medelvärden mellan individer med lågt samt högt FA-index, har ett One-Sample T Test 

gjorts. Sparalternativ av högre risk, har tilldelats ett värde av 1 medan sparalternativ av lägre 

risk har tilldelats värdet 0. På så sätt har det möjliggjort att hitta ett medelvärde bland 

individer.  

 

Sista hypotesen, att individer med högre EGB torde inneha en lägre sparkvot, har analyserats 

på samma sätt som den fjärde hypotesen, med ett One-Sample T Test.  

 

3.5. Konsekvenser med metoden 

Fokus ligger i att nå ut till ett högt deltagarantal och en bred deltagarspridning i syfte att samla 

information om en representativ grupp inom Sveriges befolkning. Därför är det lämpligt en 

studie av deskriptiv karaktär som gynnar förståelse av orsak-verkan-förhållanden, 

enkätundersökningar som är en kvantitativ metod är ett smidigt tillvägagångssätt att erhålla en 

större mängd svar (Ghauri & Grønhaug, 2010). Där finns både för- samt nackdelar med 

utskick av enkätundersökningar via plattformar som Facebook. Nackdelarna är att det kan 

vara problematiskt att räkna på bortfallet av deltagarna samt, via en digital plattform kan det 

finnas svårigheter att nå en lika bred publik av äldre personer som yngre personer. Att skicka 

ut en enkät via en digital plattform likt Facebook försvårar att få ett helt slumpmässigt 

deltagande då enkäten kommer att delas och spridas i särskilda grupper. Fördelen är framför 
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allt möjligheten att nå ut till ett stort antal personer på en kort tid.  

 

Eftersom enkätundersökningen är en kvantitativ metod och inte är riktad till specifika, 

demografiska grupper kan det leda till färre deltagarantal från vissa grupper. Om spridningen 

blivit alltför dålig hade studien kunnat kompletterats med mer kvalitativa aspekter i form av 

intervjuer från underrepresenterade grupper. 

 

Att misstolka frågorna i enkäten på grund av formuleringen skulle kunna leda till ett högre 

bortfall och lägre reliabilitet och framtida undersökningar skulle kunna leda till annorlunda 

resultat. Målet är att med hjälp av vidare forskning kunna öka intresset och minska 

heuristikerna som leder till snedvridningar vilket resulterar i irrationella beslut hos svenska 

individer vad gäller det privata pensionssparandet. Misstolkningar skulle leda till att 

enkätundersökningen föreligger en låg reliabilitet vilket i sin tur genererar missvisande 

resultat. För att validera att enkäten verkligen föreligger hög reliabilitet är enkäten utskickad 

till bekanta i syfte att endast testa möjligheter till misstolkningar bland frågorna och få 

feedback på detta (Ghauri & Grønhaug, 2010).   

      

3.6. Provmängd 
 

Antalet som besökt enkätens webbaserade länk är 512 stycken, dock är det 283 individer som 

accepterat det informerade samtycket som krävs för att läsa frågorna och starta enkäten. Av 

dessa är det 147 stycken som färdiggjort enkäten. Detta resulterar i ett bortfall på ungefär 71 

% vilket ger en svarsfrekvens på 29 %. Detta kan anses lågt, då till exempel 

enkätundersökningar publicerade inom medicin har en genomsnittlig svarsfrekvens på 60 % 

och inom fysik är det 54 % (Asch, et al., 1997). Dock är inte svarsfrekvensen allt, och ett 

resultat på 29 % kan påvisa ett lika tillförlitligt resultat som en annan enkätundersökning på 

högre procentuell frekvens (Morton, et al., 2012). Samtidigt är det utmanande att erhålla höga 

svarsfrekvenser på undersökningar av denna typ, genomsnittlig svarsfrekvens är dryga 30 % 

på sammanställningar av andra universitetsbaserade undersökningar (Madariaga, et al., 2017; 

Nulty, 2008). Eftersom bortfallet räknas av besökare, finns dessutom risk att samma individer 

besöker enkäten flertalet gånger, vilket sänker svarsfrekvensen, därav är 29 % ett minimum 

(Van Selm & W. Jankowskiw, 2006). 
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3.7. Operationalisering av variabler 
 

  3.7.1.  Ålder 
 
Ålder är en demografisk grupp vilken erhålls av deltagaren där den får skriva in åldern istället 

för att välja inom ett spann för att en mer exakt indelning ska kunna göras.   

 

3.7.2. Kön 
 

Kön erhålls av deltagaren från enkäten genom alternativen Man, Kvinna eller Annat.  
 
 

3.7.3. Utbildning 
 

Utbildning är med som en variabel och har operationaliserats genom att deltagarna får välja 

vilken kategori de tillhör, där alternativen är följande:  

• Grundskola, folkskola, realskola eller liknande. 

• 2-årig gymnasieutbildning eller fackskola. 

• 3- eller 4-årig gymnasieutbildning.  

• Universitets- eller högskoleutbildning, kortare än 3 år. 

• Universitets- eller högskoleutbildning, 3 år eller längre. 

 

3.7.4. Månadsinkomst 
 

När det gäller inkomst, är denna med i studien för att erhålla en sparkvot vilken analyseras 

tillsammans med EGB. Vid undersökning av individers månadsinkomst, vilket kan vara en 

känslig fråga, är enkäten utformad med flertalet alternativ med ett spann på 9 999 SEK. Dessa 

alternativ innefattar de flesta alternativ från förvärvsinkomsten i undersökningen SCB gjorde 

2015 om privat pensionssparande (Statistiska centralbyrån, 2015).  
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3.7.5. Sparformer 
 

De sparformer som inkluderas i denna undersökning är Aktier, Fonder, Kapitalförsäkringar, 

Amortering av bolån, Statsobligationer, Bankkonto samt Annat. Rättfärdigande av 

alternativen på sparformerna är att Pensionssmyndigheten använder tre stycken exempel på 

privat pensionssparande vilka är ISK-konto, kapitalförsäkring samt amortering 

(Pensionssmyndigheten, 2017). Ett ISK-konto kan innehålla både Aktier och Fonder vilket 

rättfärdigar valet av dessa två sparformer.  

 

3.7.6. Sparande 
 

Att skriva ut det exakta värdet av sparande för individer kan vara en känslig fråga, trots att 

undersökningen är konfidentiell (anonym). Därför anger deltagaren inte in det exakta värdet 

på andel sparande/månad, utan väljer ett intervall av dessa:  

• 0 

• 1-999 

• 1 000-1 999 

• 2 000-2 999 

• 3 000-3 999 

• 4 000-4 999 

• 5 000+ 

Genomsnittliga sparandet för den privata pensionen är enligt en studie år 2015 av SCB, 1 600 

SEK per månad, varav det högsta genomsnittliga sparandet, 6 000 SEK per månad, finns inom 

gruppen med en förvärvsinkomst på över 1 000 000 SEK (Statistiska centralbyrån, 2015).  

 

3.7.7. Optimism och Pessimism 
 

För att anpassa optimism- och pessimismfrågorna i enkäten för denna studie vad gäller antalet 

frågor, har LOT-R använts, utan utfyllnadsfrågorna. Dessutom har en annan skala vid 

svarsalternativen valts på grund av möjligheten att erhålla ett mer exakt resultat. I enlighet 

med LOT-R är skalan mellan A-E där A är ”I agree a lot” och E är ”I disagree a lot”. 
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Enkätundersökningen i denna studie använder sig istället av skalan 1-10 där 1 är ”Jag håller 

inte med alls” och 10 är ”Jag håller med helt”.  

 

För att räkna ut och få ett totalt värde av samtliga optimism- och pessimismfrågor har samma 

uträkningar använts som i den reviderade LOT (Scheier, et al., 1994). Här har värdena från 

frågorna om optimism adderats i värdet på LOT, medan värdet på frågorna om pessimism har 

adderats i en omvänd värdering. Har en deltagare svarat 10 på en optimismfråga, samt 3 på en 

pessimismfråga blir det totala LOT-värdet: 10 + (10 − 3) = 17.  

 

3.7.8. Förlustaversion 
 

Snedvridningen förlustaversion undersöks i denna studie med hjälp av tre stycken frågor i 

enkäten. Individen blir förfrågad vilken eventuell vinst den kräver för att delta i att singla 

slant tre gånger där den eventuella förlusten är 100 SEK i första omgången, 2 000 SEK i 

andra omgången samt 40 000 SEK i sista omgången. Dessa siffror är valda på grund av den 

linjärt växande graden förlustökning, för att möjligen kunna se ett exponentiellt växande FA-

index.  

 

FA-index har räknats ut genom att se respondenternas svar angående singla slant på olika 

förlustnivåer. Har en deltagare vid en eventuell förlust av 100 SEK angett exempelvis 200 

SEK som eventuell vinst för att delta i tävlingen, har denna ett FA-index på 2.  

 

3.7.9. Exponential Growth Bias 
 

För att ta reda på hur distinkt snedvridningen Exponential Growth Bias är hos individer, är 

detta utformat i form av fyra stycken frågor i enkäten. Frågorna är ställda på så sätt att 

deltagarna ska uppskatta, så nära som möjligt, vad det framtida värdet är av olika former av 

både sparande samt genomsnittliga årliga räntesatser. De två första frågorna testar deltagarnas 

uppskattningsförmåga vid en engångsinsättning vilken sparas i 40 år, både med en årlig 

räntesats på 5 % respektive 10 %. De två sista frågorna testar istället uppskattningsförmågan 

vid ett månatligt sparande på 1 500 SEK där räntesatsen även här är 5 % respektive 10 %.    
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4.  RESULTAT  
 

4.1. Enkätresultat 
 

Enligt teorin angående de demografiska grupperna är det faktorer som påverkar resultaten av 

förlustaversion, EGB samt det optimistiska och pessimistiskt synsättet. De demografiska 

grupperna är ålder, kön, utbildningsnivå, månadsinkomst, sparformsägande samt andel 

sparande av den disponibla inkomsten. Studiens hypoteser behandlar de demografiska 

grupperna, månadsinkomst, sparformer samt andel privat sparande till pensionen, medan de 

tre andra grupperna endast använts som reducering av yttre, påverkande faktorer genom att 

påvisa en jämn fördelning och att resultatet inte endast är riktat till vissa grupper.  

 

Totalt blev svaren 147 stycken på enkäten, varav 86 stycken män och 61 stycken kvinnor se 

tabell 1. Enligt teorin är kön en faktor som kan påverka förlustaversionen hos individerna 

(Sutter & Rützler, 2010). Med en relativt bra spridning mellan män och kvinnor, har 

möjligheten till riktat resultat tagits bort. 

Tabell 1. Könsfördelning bland respondenterna 

 

 

 

 

           

Åldersfördelningen av enkäten är enligt Histogrammet i figur 8 där en stor del är 23 och 24 år 

gamla, och således är aningen överrepresenterade. Åldern ska enligt teorin kunna påverka 

både värdena på LOT samt förlustaversionen (Social Issues Research Centre, 2009) (Hjorth & 

Fosgerau, 2009). Precis som fördelningen av kön, har åldern en bra spridning mellan 17 och 

69 år vilket reducerar möjligheten för riktade resultat 

 Frekvens 
 Man 86 

Kvinna 61 

Totalt 147 
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Figur 8. Histogram över åldersfördelningen bland respondenterna 

           

Teorin påpekar även möjligheten till att utbildningsnivån kan komma att påverka resultaten av 

förlustaversionen samt EGB hos individerna (Goda, et al., 2015). Även utbildningsnivån har 

visat stor spridning bland deltagarna av enkäten med några färre deltagare bland de lägre 

utbildningsnivåerna se tabell 2. 

 
Tabell 2. Utbildningsfördelningen 

 Frekvens Procent 
 Grundskola, folkskola, 

realskola eller liknande 

6 4,1 

2-årig gymnasieutbildning 

eller fackskola 

11 7,5 

3- eller 4-årig 

gymnasieutbildning 

59 40,1 

Universitets- eller 

högskoleutbildning, kortare 

än 3 år 

20 13,6 

Universitets- eller 

högskoleutbildning, 3 år eller 

längre 

51 34,7 

Totalt 147 100,0 
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4.2. Hypotesresultat 
 

H1: Kvartilen med störst Exponential Growth Bias, individer som mest underskattar 

räntans effekt på sparat kapital, har ett EGB-index som påvisar negativ korrelation med 

Life Orientation Test.  

 

Deltagarna i enkätundersökningen har påvisat ett resultat på EGB-värden (α) mellan .07 och 

3.01, de som analyseras är svaren 0 ≤ α < 1, N=97. Enligt denna hypotes, har hög grad av 

EGB en negativ korrelation med deltagarnas LOT-värden. För att kolla deltagarna med hög 

grad av EGB-värden, har 25-percentilen av svaren använts vilket medför ett värde på .475 

eller lägre, tabell 3.  

 

Tabell 3. Kvartilindelning av deltagarnas EGB-index 

Antal  97 

Percentiler 25 ,4750 

50 ,6100 

75 ,7600 
 

Denna jämförelse, befinner sig innanför konfidensintervallet på 95 %, 𝜌 < .05, och 

nollhypotesen kan förkastas. För att använda Spearman’s korrelationsanalys borde den 

beroende variabeln inte vara normalfördelad. Med tanke på en tveksam normalfördelning på 

histogrammet över EGB-indexet, se figur 9, kan normalfördelning även kollas genom att 

använda Kolomogorov-Smirnov test (K-S Test), tabell 4. Här visas en signifikant skillnad,     

𝜌 < .05 vilket resulterar i att den lägsta kvartilen av EGB-index, vilket är den beroende 

variabeln, inte är normalfördelad och Spearman’s korrelationsanalys används.  

 

Enligt tabell 5 kan en tydlig negativ korrelation utläsas, 𝑟𝑠 = -.438, n = 24, 𝜌 < .05, vilket 

betyder att jämförelsen är signifikant till ett 95 % konfidensintervall. Detta betyder att enligt 

Spearman’s korrelationsanalys är jämförelsen signifikant och går att genomföra.  

 

Spearman’s korrelationsanalys påvisar en tydlig negativ korrelation vilken betyder att 

individer som underskattar räntans effekt på sparat kapital mest, påvisar ett högre optimistiskt 

synsätt. Hypotesen kan på så sätt icke förkastas.   
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Figur 9. Histogram över fördelningen bland EGB-index i den lägsta kvartilen         

 

Tabell 4. Kolomogorov-Smirnov Test för att se om variabeln är normalfördelad 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Statistic Antal Sig. 

EGB_index ,264 24 ,000 
 

 

Tabell 5. Signifikansnivån samt Spearman’s korrelationskoefficient mellan lägsta kvartilen av 
EGB-index och LOT 

 

 

 

 

 

 

 

H2: Kvartilen med störst Förlustaversion, individer som kräver mest i eventuell vinst, har 

FA-index som är negativt korrelerat med Life Orientation Test.  

 

Kvartilen med störst förlustaversion är de individer vilka kräver störst genomsnittliga 
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ersättning för att delta i att singla slant tre gånger där chansen att vinna är 50 %, där de 

eventuella förlusterna är 100, 2 000 samt 40 000 SEK. Enligt hypotesen torde dessa FA-index 

visa sig vara negativt korrelerat med LOT-värdena. Det betyder att mer förlustaversiva 

individer borde ha ett mer pessimistiskt synsätt än mindre förlustaversiva individer.  

 

Den övre kvartilen, 75-percentilen inom FA-index hamnar på ≥ 9.833 se tabell 6. Det är 

individer som kräver 9.833 gånger den eventuella förlusten i vinst eller mer för att delta i att 

singla slant. För att se om detta är normalfördelat eller inte, används ett histogram för att kolla 

fördelningen mellan de FA-index som befinner sig på 9.833 eller över. Enligt figur 10 syns 

ingen normalfördelning, vilket det heller inte gör vid Kolmogorov-Smirnov Test, där en 

signifikans kan utläsas, se tabell 7. Därför är det “mer optimalt” att kontrollera korrelationen 

och signifikansnivån enligt Spearman. Mätningen på den övre kvartilen är inte signifikant, 𝜌 

> .05, enligt ett konfidensintervall på 95 %, vilket betyder att denna jämförelse inte är 

genomförbar och nollhypotesen bekräftas, se tabell 8.  

 
Tabell 6. Kvartilindelning bland deltagarnas FA-index 

Antal  137 

Percentiler 25 1,6833 

50 3,6667 

75 9,8333 
 

 
Figur 10. Histogram över FA-index 
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Tabell 7. Kolmogorov-Smirnov Test över högsta kvartilen FA-index 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Statistic Antal Sig. 

FA_index ,390 34 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

 
Tabell 8. Signifikansnivån och Spearman’s korrelationskoefficient mellan FA-index av den 
övre kvartilen och LOT 

 FA_index LOT 
 FA_index Korrelationskoefficient 1,000 ,283 

Sig. (2-tailed) . ,105 

Antal 34 34 

LOT Korrelationskoefficient ,283 1,000 

Sig. (2-tailed) ,105 . 

Antal 34 34 
 

Däremot, en ökning av gränsen för FA-indexet till > 10, att individen istället kräver en 

genomsnittlig vinstsumma på mer än tio gånger pengarna, skulle en signifikant skillnad 

finnas. Här skulle dessutom en positiv korrelation, r =.363, n = 32, 𝜌 < .05, existera dessa två 

variabler emellan och nollhypotesen förkastat se tabell 9. Detta betyder att folk med hög 

förlustaversivitet har en positiv korrelation med LOT, ju högre förlustaversion, desto högre 

LOT. Mer förlustaversiva personer visar därför på ett tydligare optimistiskt synsätt.  

        
Tabell 9. Signifikansnivån och Spearman’s korrelationskoefficient mellan FA-index >10 och 
LOT 

 

 

 

 

 

 

 

Trots att jämförelsen blir signifikant inom ett 95 % konfidensintervall, förkastas hypotesen då 

den tyder på en positiv korrelation, att ett optimistiskt synsätt hos individer skulle generera 

högre förlustaversivitet.  



49 

 

H3: Life Orientation Test har en modererande effekt mellan förlustaversion och 

Exponential Growth Bias. 

 

Tredje hypotesen är att det sammanställda värdet av deltagarnas optimistiska samt 

pessimistiska synsätt, LOT, skulle ha en modererande effekt mellan de två snedvridningarna 

förlustaversion och EGB. Enligt teorin är det EGB som är den beroende variabeln och 

påverkas av individernas förlustaversion samt optimism och pessimism. Ett kriterium för att 

påbörja denna analys är att där finns en signifikant skillnad mellan förlustaversion, EGB samt 

LOT. Då avgränsningen är till individer som underskattat EGB och då har ett EGB-index < 1. 

Vid en linjär regressionsanalys mellan den beroende variabeln EGB-index och de oberoende 

variablerna FA-index och LOT, n = 89, 𝜌 > .05, finner författarna ingen signifikans, vilket i 

sin tur betyder att någon moderator inte behöver analyseras mellan snedvridningarna. Se 

tabell 10. Vid en signifikant skillnad skulle en moderatorvariabel i form av FA-index*LOT 

konstrueras för att se en skillnad i 𝛽-värde och på så sätt att LOT skulle ha en modererande 

effekt på de två variablerna.  

 

Tabell 10. ANOVA över regression mellan EGB-index, LOT och FA-index 

 Sum of Squares Antal Mean Square F Sig. 
 Regression ,044 2 ,022 ,492 ,613b 

Residual 3,932 87 ,045   
Total 3,977 89    

a. Beroende variabel: EGB_index 

b. Prediktorer: (Konstant), LOT, FA_index 
 

H4: Individer med lågt FA-index torde välja sparalternativ med högre risk såsom aktier, 

fonder och kapitalförsäkringar.  

 

Lågt förlustaversions-index är bestämt av resultaten från enkäten där 25-percentilen kommer 

att användas. Enligt tabell 11 visas ett resultat med ett FA-index ≤ 1.6833, n = 34. Dock är 

ungefär 44 % giltiga, n = 19, eftersom vissa menar att de inte privat pensionssparar över 

huvud taget eller att ingen sparform angetts. För att analysera värdena från 25-percentilen 

angående förlustaversions-indexet hos deltagarna i jämförelse med sparalternativ av hög eller 

låg risk, har variabeln högrisk_lågrisk använts där sparformer av hög risk har ett värde på 1 

och sparformer av låg risk har värdet 0. Trots bortfallet på 44 % har den lägre kvartilen valt 
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att analyseras i denna hypotes. Individer med lågt förlustaversions-index visade ett lågt 

resultat på medelvärdet vad gäller risken på sparformerna i ett T Test, M = .11, se tabell 11. 

För att jämföra detta med individer med högt förlustaversions-index har en likadan analys 

utformats, men den högre kvartilen har använts. Bortfallet och deltagandet i denna kvartil såg 

exakt likadant ut som för den lägre kvartilen se tabell 12. Istället visade ett annat resultat på 

medelvärdet vad gäller hög- och lågrisksparandet, M = .37, se tabell 12. 

 
Tabell 11. T Test för att se medelvärdet på högrisk_lågrisk bland lägsta kvartilen av FA-index 

 Antal Medelvärde 

FA_index 34 1,2070 

högrisk_lågrisk 19 ,11 
 

 Tabell 12. T Test för att se medelvärdet på högrisk_lågrisk bland högsta kvartilen av FA-  
index 

 Antal Medelvärde 

FA_index 34 105,3598 

högrisk_lågrisk 19 ,37 
 

Detta betyder att hypotesen kan förkastas och visar att individer med låg snedvridning i form 

av förlustaversion visar sig spara mer i sparformer av mindre risk än individer med högre 

förlustaversion.  

 

H5: Individer med hög Exponential Growth Bias (lågt EGB-index) torde inneha en lägre 

sparkvot.  

 

Individer med EGB, men som underskattar räntans effekt på sparat kapital har enligt denna 

undersökning ett EGB-värde (α) på .52 eller lägre, individer med dessa värden tillhör den 

lägsta kvartilen. En analys med hjälp av T-Test gjordes där en skillnad i medelvärdet fanns 

hos individer med högt EGB (lågt EGB-index), n = 37, M = .3595 tabell 13, och individer 

med lågt EGB (högt EGB-index), men fortfarande under 1.00 då det är beräknat på 

underskattning av räntans effekt på sparat kapital, n = 26, M = .2353 se tabell 14. Det betyder 

ungefär 35 % lägre medelvärde av sparkvot hos individer som uppskattar räntans effekt på 

sparat kapital bättre än de som uppskattar sämre.  
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H5 förkastas därmed vid dessa resultat som istället visar att individer som underskattar 

räntans effekt på sparat kapital mest, sparar mer i jämförelsevis med månadsinkomsten och 

har på så sätt en högre sparkvot.  

 

Tabell 13. T Test för att se medelvärdet på sparkvoten bland lägsta kvartilen av EGB-index 
under 1.00 

 Antal Medelvärde 

EGB_index 38 ,3855 

Sparkvot 37 ,3595 
 
 
Tabell 14. T Test för att se medelvärdet på sparkvoten bland högsta kvartilen av EGB-index 
under 1.00 

 Antal Medelvärde 

EGB_index 26 ,8481 

Sparkvot 26 ,2353 
 

4.3. Intern konsistens 
 

Cronbach’s Alpha är ett värde vilket visar hur pålitlig den interna konsistensen är bland de 

analyserade variablerna. I detta fall har fyra stycken Cronbach’s Alpha-test gjorts mellan 

frågorna från enkäten angående optimism, pessimism, individernas förlustaversion vilken 

mäts genom tre tester av att singla slant samt individernas uppskattningsförmåga vad gäller 

räntans effekt på sparat kapital. Ett acceptabelt svar på Cronbach’s Alpha är omkring 0.7 och 

ett väldigt bra resultat är över 0.8 (Pallant, 2007) 

 

Optimism-frågorna från enkäten visar ett resultat av Cronbach’s Alpha på .686 vilket betyder 

att till 68.6 % är den interna konsistensen mellan optimism-frågorna pålitlig och ligger 

omkring 70 % vilket kan anses acceptabelt se tabell 15. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 15. Cronbach’s Alpha över optimism-frågorna 
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Vid ett likadant test på pessimism-frågorna från enkäten visades ett resultat på .777. 

Betydelsen är att till 77.7% är dessa frågor pålitliga vad gäller den interna konsistensen och 

ett absolut acceptabelt resultat se tabell 16. 

 

 

 

 

 

 

 

Cronbach’s Alpha-testet på enkätfrågorna om individernas förlustaversion i form av tre 

stycken frågor gällande att singla slant där den eventuella förlusten skiljer sig, visade ett 

väldigt lågt resultat, .014. Det resulterar i att där finns nästan ingen pålitlighet vad gäller den 

interna konsistensen mellan frågorna om att singla slant i enkäten se tabell 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 Vad gäller den interna konsistensens pålitlighet angående individernas uppskattningsförmåga 

av räntans effekt på sparat kapital, visades ett resultat på .729. Ett högt resultat på 72.9 % som 

anses acceptabelt se tabell 18. 

 

 

 

 

 

      

    

Tabell 16. Cronbach’s Alpha över pessimism-frågorna 

Tabell 17. Cronbach’s Alpha över frågorna om att singla slant 

Tabell 18. Cronbach’s Alpha över frågorna om räntans effekt på sparat kapital 
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5.  DISKUSSION  
 

5.1. Enkätdiskussion 
 

Enkäten i denna studie fick in totalt 147 stycken svar med ett bortfall på 71 % och då en 

svarsfrekvens på 29 %. Detta om man räknar på alla som endast öppnade länken. Utgår man 

istället för de som hade möjligheten till att läsa frågorna innan de valde att avsluta enkäten var 

bortfallet endast 48 %.   

 

I resultatet valdes att presentera fördelningen av ålder, kön och utbildningsnivå bland 

respondenterna. Varför inte alla demografiska grupper valdes att presentera var eftersom 

dessa ingår i hypoteserna för att tillsammans svara på forskningsfrågorna. Ålder, kön och 

utbildningsnivå är tre faktorer som kan komma att påverka resultaten i hypoteserna, men för 

att minska risken för att riktade resultat och på så sätt icke tillförlitliga resultat har spridningen 

visats.    

 

För att locka respondenter till att medverka i enkäten då denna skickades ut på den digitala 

plattformen Facebook, valdes att lotta ut en biocheck till ett värde av 200 SEK. I slutet av 

enkäten fick deltagarna, om de ville ställa upp i utlottningen, medge sin mailadress. Att ha 

med utlottningar i enkäter kan både hjälpa och stjälpa. Det kan hjälpa de ansvariga för 

enkäten genom att det kan locka respondenter och fler svar erhålls. Genom att öka antalet 

svar, kan även bortfallet minska och svarsfrekvensen öka. En utlottning kan även stjälpa 

genom att locka oseriösa respondenter till enkäten som svarar oseriöst, endast för att komma 

åt priset i utlottningen. Vid övervägande valdes i denna enkätundersökning det förstnämnda, 

att en utlottning i vårt fall skulle hjälpa oss att erhålla fler svar. 

 

Meningen i enkätundersökningen var att få med två stycken olika sorters frågor vilka skulle 

kunna mäta ett EGB-index. Den första, med ett statiskt sparat kapital som växer på ett konto i 

40 år, den andra med en månatlig insättning som också växer under 40 år. Att ha ett statiskt 

sparat kapital med en ränta som påverkade detta var något respondenterna förstod och hade 

godtyckliga gissningar. Denna sorts frågor är enklare att uppskatta än den andra med ett 

månatligt sparande och hade på så sätt mindre påverkan på deltagarnas EGB. När det blev ett 

månatligt sparande missförstod omkring 45 % av respondenterna frågan och har svarat under 
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det totalt insatta kapitalet och får på så sätt ett minusvärde på deras EGB-index. Med tanke på 

detta valdes de två frågorna gällande månatligt sparande att plockas bort från undersökningen 

och EGB-indexet på deltagarna analyserades endast från frågorna med ett statiskt sparande. 

Det verkar som att konstruktionen på frågan i enkäten möjligtvis kan förklara 

omständigheterna, dock betonades villkoren till uppgiften i enkäten tydligt med understrukna 

ord. Det kan handla om att eftersom dessa frågor låg positionerade sist i enkäten, att energin 

eller tålamodet hos respondenterna trutits, detta eftersom enkäten är ganska ansträngande. Det 

lite förvånande är att individerna hamnat nära varandra i sina svar, trots att svaren är 

orealistiska, det verkar då till synes att respondenterna har gjort samma misstag.   

 

En provenkät innan det riktiga utskicket hade testats på en grupp om tio personer. Detta var 

bekanta till författarna vilket ledde till att deltagarna frågade oss vid otydligheter i frågorna 

och fick på så sätt extra information än de andra respondenterna i det riktiga utskicket. 

Eftersom provgruppen svarade godtyckliga svar på samtliga frågor, antogs det att frågorna var 

tydliga.  

 

Den sista enkätfrågan som för respondenterna gällde att uppskatta räntans inverkan på ett 

månatligt sparande av 1 500 SEK med en genomsnittlig årlig avkastning på 5 % respektive 10 

% under 40 år valdes att plocka bort från undersökningen. Som tidigare skrivet, var det för 

hög procentuell andel av respondenterna som förmodligen hade förstått frågan fel vilket 

tydligt syntes i svaren och hade annars haft ett väldigt högt negativt värde på deras EGB-

index. Reliabiliteten på undersökningen blir påverkad på så sätt att den sista frågan har en 

inverkan på respondenternas EGB-index. Eftersom det är högre tal den andra frågan rör sig 

om, är det svårare för respondenterna att uppskatta det slutgiltiga värdet vilket resulterar i att 

om denna fråga hade ingått i undersökningen hade respondenternas EGB-index visat ett sämre 

resultat. En ny undersökning, av samma frågor på olika personer hade kunnat påvisa ett lite 

annorlunda svar vad gäller individernas EGB-index.   

 

Där fanns 18 stycken respondenter som har valt att inte svara på alla nivåer vad gäller den 

eventuella krävda vinsten för att ställa upp i ett 50/50-spel. Tio stycken av dessa har inte 

svarat på någon av de tre olika förlustnivåerna, och åtta stycken har svarat på åtminstone 

någon. I undersökningen valdes helt att plocka bort de tio stycken som inte svarat alls, medan 

de åtta som svarat på någon av nivåerna fick ett FA-index baserat på de nivåer de svarat på. 

Egentligen ska alla 18 få ett obegränsat värde på deras index. De som inte plockades bort utan 
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fick ett index baserat på de nivåer de svarat på, fick ett lägre FA-index än vad de egentligen 

skulle ha vilket minskat reliabiliteten i undersökningen och ett liknande test med annorlunda 

beräkningar av förlustaversionen hos respondenterna hade visat ett annat resultat.     

 

5.2. Hypotesresultat 
 

5.2.1. Första hypotesen 
 

De individer som har störst EGB, det vill säga de respondenter som störst underskattade hur 

10 000 SEK växer under 40 år, med genomsnittliga årliga räntesatser på 5 % och 10 %, har 

påvisats vara negativt korrelerade med LOT. Det ger att den motsägande teorin stämmer, där 

optimism kunde kopplas med högre grad av EGB. Den alternativa teorin påvisade att 

optimism ger snabba, mer ogenomtänkta, heuristikbaserade svar (Magnano, et al., 2015). 

Annan teori sade att pessimism kunde kopplas med ett lägre upplevt värde av långsiktig 

avkastning, det vill säga att pessimistiska individer underskattar räntans påverkan (Shapiro & 

Wu, 2011). Det ska påpekas att detta fenomen med optimism kopplat till sämre 

uppskattningsförmåga gällande exponentiell tillväxt, har bekräftats med att ungefär 44 % av 

EGB kan förklaras av LOT, bland de individer som har störst snedvridning. Enligt teorin så 

handlar det om hur individer använder System 1 och System 2, där optimism kan leda till ett 

förminskat användande av granskande genom System 2, och heuristiker används i större grad 

och tillåter då snedvridningar att visa sig (Stanovich & West, 2000). Pessimism däremot 

skulle leda till ett mer kritiskt granskande och därmed möjligtvis begränsa snedvridningens 

påtaglighet. Samtidigt har extrem optimism kopplats i tidigare studier till ofördelaktigt 

beteende inom ekonomiska beslut (Puri & Robinson, 2007). Detta styrks även med våra 

empiriska resultat. 

 

Individer som underskattar ränta-på-ränta över lång sikt, tenderar att vid optimistiskt sinnelag 

underskatta i ännu högre grad. Det ger att individer skulle kunna spara mindre eftersom de 

inte ser värdet av sparande på samma sätt, dock har undersökningen påvisat att de individer 

med kraftig EGB, sparar mer i förhållande till sin lön, vilket skulle kunna förklaras av 

livscykelteorin som säger att individer försöker balansera sina tillgångar över livets alla delar. 

Att individer då underskattar räntans effekt, ger att de måste kompensera och spara mer för att 

erhålla samma subjektiva tillgång vid pensionering. Så den praktiska implikationen tycks vara 
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att individer som är optimistiskt lagda, tycks nedvärdera räntans effekt, och då spara mer i 

kompensation.   

 
5.2.2. Andra hypotesen 

 

De individer med kraftigast förlustaversion, de som krävde störst ersättning för att delta i 

50/50-spel om pengar, väntades vara negativt kopplat med LOT (pessimism) (Shapiro & Wu, 

2011), vilket var ett av grundantaganden i den modell som målades upp. Modellen försökte 

förklara ett möjligt samband genom LOT mellan FA och EGB. Att det bland dem mest 

förlustaversiva, inte fanns en negativ korrelation med LOT, kan förklaras med hjälp av den 

alternativa teorin, som menar att optimism är kopplat till mer snabba, icke-granskade beslut 

(Lerner & Tiedens, 2006). Pessimistiskt lagda individer kan möjligtvis lägga större energi på 

att granska beslutet/uppgiften och då bedöma väntevärdet av spelet noggrannare, och se förbi 

snedvridningen att förluster intuitivt är subjektivt jobbiga (Hirshleifer & Shumway, 2003). 

Författarna kan ha underskattat denna effekt under tidiga delar av studien och enkom ansett 

den berörde EGB.  

 

Att individer som tar snabba ogenomtänkta beslut gällande situationer med risk, och på så vis 

förlitar sig på heuristiker och granskar inte till exempel väntevärdet av situationen, vilket 

skulle kunna motverka snedvridningen. Detta leder till att individer med ett optimistiskt 

sinnelag, ser inte att de undviker förluster, vilket kan låta bra, men detta leder till minskat 

risktagande och på så vis en lägre möjlig avkastning.  

 

5.2.3. Tredje hypotesen 
 

Det hypotetiska sambandet där LOT skulle kunna kopplas till båda snedvridningarna FA och 

EGB, som målats upp i figur 1, har inte kunnat styrkas. Tanken från början att båda 

snedvridningarna kunde hitta en gemensam nämnare genom sinnelag, där LOT skulle kunna 

fungera som en moderator. Båda snedvridningarna har påvisat koppling sinnelag genom 

hypotes ett och två. Förmodligen är systemet med möjliga samband mellan snedvridningarna 

mer komplext och andra faktorer påverkar som inte undersöks i denna studie.  
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Att ett samband mellan snedvridningarna inte kunde fastställas, ger att EGB inte amplifieras 

av en individs förlustaversion via sinnelag, utan det styrs förmodligen av ett mycket mer 

komplext system, där andra individuella egenskaper styr snedvridningarna.   

 

5.2.4. Fjärde hypotesen 
 

Den fjärde hypotesen är att individer med lågt FA-index torde välja sparalternativ med högre 

risk såsom Aktier, Fonder och Kapitalförsäkringar (Bajtelsmit & VanDerhei, 1997). Teorin 

säger att förlustaversiva personer är mer negativt inställda till en förlust än positivt inställda 

till en vinst av samma magnitud. Enligt Kahneman brukar generellt individer ha ett FA-index 

mellan 1.5-2.5 (Kahneman, 2011). Resultatet från enkäten tyder på ett högre genomsnittligt 

index bland respondenterna vilket kan bero på att frågorna i denna enkät hade högre eventuell 

förlust än vad Kahneman använt sig av i sin forskning om just medelvärdet av 

snedvridningen. Respondenters FA-index från denna studie är högre eftersom detta index rör 

sig exponentiellt i takt med att den eventuella förlusten ökar i värde och individer kräver mer i 

ersättning.  

 

För att verkligen hitta ett samband mellan förlustaversivitet hos individer och val av 

sparformer till den privata pensionen, analyserades medelvärdet av sparformer i form av 

högrisk eller lågrisk. Nollhypotesen kan förkastas och där den fjärde hypotesen kunde 

förkastas och påvisa att tillhörande teori inte stämmer på respondenterna från denna studies 

enkäter.  

 

Metoden med att använda ett binärt system för hög och låg risk har sina nackdelar, studien 

kan inte på något vis se om en person har majoriteten av sina besparingar på bankkonto och 

en liten post i aktier, då denna person räknas som högrisksparare. Därför kan uppdelningen av 

individer ge en skev bild och individer som egentligen kan vara väldigt riskaversiva räknas 

som högrisksparare.  

 

Att individer med en högre förlustaversion skulle spara i sparformer av högre risk, känns 

motsägande, men ger i praktiken att de som använder heuristiker i högre grad och då kanske 

tar mer ogenomtänkta ekonomiska beslut, inte granskar sparalternativen och lättare tar risker. 

Detta är dock väldigt motsägande, att individer både är förlustaversiva och risktagande, vilket 
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kan förklaras av bristande reliabilitet hos studien. 

   

5.2.5. Femte hypotesen 
 

Undersökningens femte hypotes är att individer med högt EGB torde inneha en lägre 

sparkvot. Ett högt EGB innebär ett lågt EGB-index då undersökningen har begränsat sig till 

endast de individer vilka underskattar räntans effekt på sparat kapital.  

 

Det finns starka empiriska data för att bevisa att de som besitter snedvridningen EGB sparar 

mindre privat till pensionen (Levy & Tasoff, 2016). Det är även bevisat att där finns en 

negativ korrelation mellan EGB och sparande till pensionen (Goda, et al., 2015). Detta är 

grunderna till varför den femte hypotesen lyder som den gör.  

 

Därför förvånas författarna av resultatet, där hypotesen måste förkastas eftersom ju högre 

EGB desto mer sparar respondenterna. Där förekommer alltså en positiv korrelation mellan 

EGB och sparkvoten. Det betyder att ju mer individer underskattar räntans effekt på sparat 

kapital, desto mer privat pensionssparar dessa i förhållande till deras löner. 

 

Att personer mer påverkade av EGB sparar mer kan förklaras av tidigare genomgången teori. 

Det kan kopplas till livscykelteorin då individer inte ser det riktiga värdet av att spara över tid, 

men eftersom de utifrån teorin vill balansera sin ekonomi över livet, så kompenseras 

sparnivån uppåt (Ando & Modigliani, 1963). De sparar mer eftersom de vill uppnå samma 

slutsumma som individer som inte är lika påverkade av EGB. 

 

Den praktiska implikationen är att individer som inte ser värdet av att spara, sparar mer för att 

kompensera, vilket gynnar deras slutsumma, som blir subjektivt sett väldigt stor. Det kan 

alltså ur sparsynpunkt vara bra att inte förstå hur pengar växer, då underskattas slutvärdet och 

mer pengar skjuts in i potten. 

 

5.3. Cronbach’s Alpha-värden 
 

Frågorna från enkäten som valdes att mäta pålitligheten hos den interna konsistensen var 

optimism- och pessimism-frågorna var för sig, frågorna om att singla slant samt frågorna om 
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att uppskatta räntans påverkan på ett sparat kapital. Resultaten har påvisat att alla frågor är 

acceptabelt pålitliga i den interna konsistensen frågorna emellan, förutom frågorna om 

förlustaversionen. I de pålitliga frågorna hade alla dessa ett ungefärligt Cronbach’s Alpha-

värde på 70 % vilket anses acceptabelt (Pallant, 2007). Däremot, frågorna om att singla slant 

på de olika eventuella förlustnivåerna, påvisade ett resultat på enbart 1.4 % vilket betyder att 

där knappt finns någon som helst pålitlighet vad gäller den interna konsistensen de tre 

frågorna emellan och det påvisar att de inte mäter samma sak. Varför det blev ett sådant 

resultat beror på att varianserna mellan de olika frågorna varierar kraftigt. Cronbach’s Alpha-

värdet använder sig av variansen på vederbörande frågor och får därför ett väldigt lågt värde, 

vilken minskar pålitligheten i den interna konsistensen. 
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6.  SLUTSATS OCH FRAMTIDA FORSKNING 
 

6.1. Slutsats 
 

Syftet med denna studie var att erhålla en bredare kunskapsbas vad gäller svenska 

befolkningens kognitiva snedvridningar och hur dessa påverkar det privata pensionssparandet. 

Även att undersöka om individuella egenskaper som optimism och pessimism har någon 

inverkan på dessa snedvridningar. En större vetskap om dessa snedvridningar skulle kunna 

begränsa eller helt undvika systematiska fel vad gäller ekonomiska beslut såsom det privata 

pensionssparandet vilket är viktigt då det berör hela svenska befolkningen.  

 

Den första forskningsfrågan, presenterad i sektion 1.1 är följande:  

Vilken magnitud har sambanden mellan Förlustaversion, Exponential Growth Bias och 

optimism/pessimism genom Life Orientation Test? 

Denna forskningsfråga har besvarats med hjälp av de tre första hypoteserna vilka är:  

H1: Kvartilen med störst Exponential Growth Bias, individer som mest underskattar räntans 

effekt på sparat kapital, har ett EGB-index som påvisar negativ korrelation med Life 

Orientation Test.  

H2: Kvartilen med störst förlustaversion, individer som kräver mest i eventuell vinst, har FA-

index som är negativt korrelerat med Life Orientation Test.  

H3: Life Orientation Test har en modererande effekt mellan förlustaversion och Exponential 

Growth Bias. 

 

Dessa har besvarats med resultat från enkätundersökningen vilken visade att individer med 

störst snedvridning vad gäller att uppskatta räntans effekt på sparat kapital påvisar ett mer 

optimistiskt synsätt än de som bättre kan uppskatta räntans inverkan. Optimistiska individer 

har i enlighet med enkätundersökningen en större snedvridning vad gäller förlustaversion och 

kräver mer i eventuell vinst för att ställa upp i ett spel. Det hypotetiska samband gällande FA, 

LOT och EGB, som ställdes upp i början av denna studie har inte kunnat styrkas, då 

förlustaversion inte kunde kopplas med pessimism. Sambandet var utformat att högre 

förlustaversion skulle vara kopplat med hög pessimism, som sedan skulle vara kopplat till ett 

lägre EGB. 
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Den andra forskningsfrågan, presenterad i sektion 1.1 är följande:  

Kan storleken på snedvridningarna Exponential Growth Bias och Förlustaversion hos 

individer kopplas med sparbeteende genom sparformer och andelen privat 

pensionssparande varje månad? 

Denna forskningsfråga är besvarad genom resultatet från de två sista hypoteserna vilka är:  

H4: Individer med lågt FA-index torde välja sparalternativ med högre risk såsom aktier, 

fonder och kapitalförsäkringar.  

H5: Individer med hög Exponential Growth Bias (lågt EGB-index) torde inneha en lägre 

sparkvot.  

 

Dessa har besvarats genom att kolla medelvärdet från respondenterna från 

enkätundersökningen vilket tyder på att individer som kräver mer i eventuell vinst vid ett 

50/50-spel väljer att spara i sparalternativ med högre risk till pensionen. Individer med högt 

EGB, och är sämre på att uppskatta räntans inverkan på sparat kapital visar sig inneha en 

högre sparkvot och sparar mer privat till pensionen i jämförelsevis med inkomsten än vad 

individer som bättre uppskattar räntans inverkan.  

 

6.2. Framtida forskning 

 

Eftersom den hypotetiska modellen i denna studie inte kunde styrkas, kan framtida forskning 

beröra ett mer komplext system där fler aspekter mäts och analyseras för att erhålla klarare 

kunskap om vad som styr och påverkas av individers snedvridningar. Det kan beröra till 

exempel hur känslor i stunden styr besluten, mer än generella sinnesstämningen. Detta är dock 

väldigt svårt att undersöka av praktiska skäl.  

 

Ur ett större perspektiv, mer hur snedvridningar påverkar sparande, skulle framtida studier 

kunna använda mer kvalitativa metoder för att möjliggöra uppställning av hypoteser kring 

snedvridningar och sparande. Mer belägg bakom hypotetiska samband som sedan kan testas 

kvantitativt. Teorin som var grunden till antaganden kring den hypotetiska modellen som 

målades upp i denna studie hade kunnat styrkas av en kvalitativ förstudie. Denna studie 

fokuserade bara på två snedvridningar, men i framtida forskning, kan det vara intressant att 

försöka kartlägga så många som möjligt, se vilka aspekter som vilka berör, hur de är 

sammanflätade och den totala påverkan på individers beslut. En form av rangordning av deras 
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påverkan på finansiella beslut. 

 

Framtida studier som planerar på att undersöka EGB, bör antingen förenkla metoden, eller 

motivera respondenterna med belöningar. Tidigare studier nämnda i denna rapport använde 

belöning för bland annat studenter för att delta, tror detta generar en mer seriös ansats för 

respondenterna, vilket gynnar möjligheterna att få fram tolkningsbara resultat. När det gäller 

förlustaversion finns andra metoder för att mäta än vad som används i denna studie, kan vara 

så att den tredje frågan som innebar ett spel om 40 000 SEK, kan varit i överkant. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1. Enkätfrågor 

Frågor  

1 Ålder 

2 Kön 

3 Högsta avslutade utbildning 

4 Hur stor är din månadsinkomst före skatt (SEK)? 

5 Hur mycket sparar du varje månad privat till pensionen (SEK)? 

6 I vilken/vilka sparformer sparar du privat till pensionen? Lämna blankt om 

du inte sparar alls 

7 I osäkra tider, förväntar jag mig oftast det bästa 

8 Om något kan gå fel för mig, gör det troligtvis det 

9 Jag är alltid optimistisk angående min framtid 

10 Jag förväntar mig inte att saker ska gå min väg 

11 Jag räknar sällan med att bra saker ska hända mig 

12 Generellt, tror jag att fler bra saker händer mig istället för dåliga 

13 Du blir erbjuden att ställa upp i att singla slant, där sannolikheten för vinst 

och förlust är exakt lika, 50/50. Om du väljer fel på krona eller klave, och 

därmed förlorar, måste du betala 100 kr. Hur mycket kräver du som 

eventuell vinst för att delta i tävlingen? Bortse från sociala aspekter, försök 

inte vara djärv eller försiktig, utan koncentrera dig på din subjektiva 

upplevelse av den möjliga förlusten och den balanserade vinsten. 

14 Samma förutsättningar som föregående fråga, men den eventuella 

förlusten är nu 2 000 kr, hur mycket kräver du nu som eventuell vinst för att 

delta i tävlingen? Det finns ingen övre gräns på vad du kan begära. 

15 Samma förutsättningar som föregående fråga, men den eventuella 

förlusten är nu 40 000 kr, hur mycket kräver du nu som eventuell vinst för 

att delta i tävlingen? Det finns ingen övre gräns på vad du kan begära. 

16 Nedan följer fyra stycken frågor vad gäller att uppskatta räntans effekt 

på sparat kapital. Syftet är inte att testa dina matematiska kunskaper, 

utan din uppskattningsförmåga. Om du väljer att använda hjälpmedel, 

som miniräknare eller kladdpapper, fyll gärna i det i slutet av enkäten. Vi 

uppmanar dock till att inte använda program som exakt räknar ut svaren, 

då detta motverkar syftet med hela studien. 

 

Föreställ dig att du sparar undan 10 000 kronor som privat 

pensionssparande vid 25 års ålder och låter det ligga tills du fyller 65 år. 

Detta sparalternativ ger dig en årlig avkastning på det sparade kapitalet 

på 5 %. Uppskatta så nära som möjligt, det totala värdet av det sparade 

kapitalet då du fyllt 65 år? 

17 Samma förutsättningar som föregående fråga, men den årliga 

avkastningen är nu 10 %, uppskatta så nära som möjligt, det totala värdet 

av det sparade kapitalet då du fyllt 65 år? 

18 Föreställ dig att du sparar undan 1 500 kronor varje månad från 25 års 

ålder tills det året du fyller 65 år. Detta sparalternativ ger dig en årlig 

avkastning på det sparade kapitalet på 5 %. Uppskatta så nära som 

möjligt, det totala värdet av det sparade kapitalet då du fyllt 65 år? 
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19 Samma förutsättningar som föregående fråga, men den årliga 

avkastningen är nu 10 %, uppskatta så nära som möjligt, det totala värdet 

av det sparade kapitalet då du fyllt 65 år? 

20 Använde du något hjälpmedel för att besvara skattningarna? 

21 Utlottning i form av en biocheck på 200 kr kommer att ske bland 

deltagarna. Var vänlig fyll i din mailadress om du vill delta i tävlingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


