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Sammanfattning 

Författare: Andreas Bergström & Pontus Enström 

Handledare: Kinga Barrafrem 

Bakgrund: Beslutskompetensen som beskriver hur bra individer är på att fatta beslut, blir allt 

viktigare inom nationalekonomin och resultat från samtida forskning inom beteendeekonomi 

ifrågasätter neoklassiska nationalekonomiska teorier. Detta ihop med att allt fler personer i 

Sverige får en sämre ekonomisk levnadsstandard under pensionsåldern lade grunden till varför 

vi valde att isolera analysen till sambandet mellan det privata sparandet och 

beslutskompetensen hos en individ. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera sambandet mellan kompetensen 

i individers beslutsfattande och en individs långsiktiga sparande utifrån ett beteendeekonomiskt 

perspektiv. 

Metod: En tidigare studie inom beslutskompetensens område där studenter (n=200) var 

fokusgruppen, utförd av JEDI-Lab vid Linköpings Universitet låg till grund för den kvantitativa 

analys som gjordes med hjälp av regressioner i det ekonometriska programmet EViews. De 

resultat som vi erhöll användes sedan för att analysera sambandet mellan individers 

beslutskompetens och deras aktiva val att spara. 

Resultat: Beslutskompetensen visade sig inte ha någon statistisk inferens på sparbeteende hos 

individer. Dess underkategorier hade blandade negativa och positiva samband till sparbeteende. 

Alla kategorier utom hur man följer beslutsregler saknade statistiskt signifikanta resultat. Det 

tycks föreligga andra faktorer i ett sparbeteende än enbart en individs beslutskompetens, 

variabler som kön, självkontroll och den kortsiktiga diskonteringsräntan hos en individ har 

större betydelse för sparbeteende. Vi tror att resultaten kan vara påverkade av att den undersökta 

populationen var studenter och därmed reflekterar den yngre delen av den svenska befolkningen 

och inte befolkningen som helhet. Det finns mycket forskning kvar att göra, då 

beslutskompetens är ett relativt nytt område inom ekonomi och behöver vidareutvecklas för att 

kunna ge mer precisa svar om varför individer tar de ekonomiska beslut som de gör. 

Nyckelord: Decision Making Competence (DMC), Beteendeekonomi, Aktivt sparande, 

Behavioral Life-Cycle Theory 
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Abstract 

Authors: Andreas Bergström & Pontus Enström 

Supervisor: Kinga Barrafrem 

Background: Decision making competence (DMC) which describes how good an individual 

is at making decisions, is becoming more and more important in economics. And results from 

contemporary research in behavioral economics is are now questioning neoclassical economical 

theories. This together with a growing number of people that are living under worse economical 

standard of living lay the foundation as to why we chose to isolate the analysis between private 

saving and the decision-making competence in an individual. 

Purpose: The purpose with this thesis is to examine and analyze if decision-making 

competence in individuals have an effect on their savings behavior from a behavioral 

economical point of view. 

Completion: A previous study that was conducted on students (n=200) on decision-making 

competence by JEDI-Lab at Linköping University, was the basis for the quantitative analysis 

that was done with regressions, using the econometrical software EViews. The results that we 

received was then used to analyze the connection between individuals decision-making 

competence and their active choice to save. 

Conclusion: Decision-making competence proved to have no statistical significance on the 

savings behavior of individuals. Its sub-categories had mixed negative and positive correlations 

to savings behavior. All categories except following decision rules did not show any statistically 

significant results. There seems to be other factors present that have an impact on the savings 

behavior other than the decision-making competence. Factors such as gender, self-control and 

the short-term discounting rate appear to explain the savings behavior better. We believe that 

the results could be affected of that the examined population was students and therefore reflect 

the younger part of the Swedish population, and not the population as a whole. There is still 

much research left to be done, decision-making competence is a fairly new area and needs 

further development in order to deliver more precise answer as to why individuals make the 

economic decisions they do. 

Keywords: Decision Making Competence (DMC), Behavioral Economics, Saving actively, 

Behavioral Life-Cycle  
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Förord 

Vi vill framföra tacksamhet till samtliga som, på̊ olika vis, bidragit med värdefulla insikter och 

stöd under processens gång. 

Kinga Barrafrem, postdoktor i Nationalekonomi vid Linköpings universitet, tillika uppsatsens 

handledare, ska tillägnas extra tacksamhet. Hon har med stort engagemang och intressanta 

synpunkter hjälpt oss att få ett slutresultat som vi är stolta över. Genom god återkoppling och 

givande diskussionerna under uppsatsens progression har hon hjälpt oss att lyfta vår egen 

prestation och därmed har vi även utvecklats som ekonomer.  

Vi vill även tacka Tobias Lahtinen och Faton Lushaku, som vi haft nöjet att ha intressanta 

seminarier med. Till sist vill vi tacka samtliga opponenter som, under uppsatsens gång, framfört 

värdefulla tankar och åsikter som alla bidragit till ett bättre slutresultat. 

 

Linköping 2019-06-07  
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1. Inledning 

 
“You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today.” 

- Abraham Lincoln1 

 

1.1 Bakgrund 
 

Den privata sparkvoten i OECD-länderna har under de senaste 20 åren minskat kraftigt, 

speciellt i de anglosaxiska länderna (Wilkinson & Klaes, 2017, pp. 337-340). En åldrande 

population tillsammans med en minskad sparkvot är ett stort problem i länder som Japan och 

Italien. I USA har till exempel medelklassens sparande nått sin lägsta nivå i modern och 

låginkomsttagare lånar istället för att spara.  

 

I Sverige är andelen fattigpensionärer större än genomsnittet i resten av Norden. Den andel 

äldre som lever under en relativt låg ekonomisk standard, vilket av Pensionsmyndighet 

förklaras som en disponibel månadsinkomst på 12 100 kr, är cirka 12 procent (Lowén, et al., 

2018). År 2017 var det i absoluta tal 245 000 personer över 65 år som inte hade tillräcklig 

inkomst och i jämförelse med övriga Norden så är andelen pensionärer med relativt låg 

ekonomisk standard högre i Sverige. 

  

Två neoklassiska teorier inom besparing är livscykelmodellen (Modigliani & Brumberg, 1954) 

och dess vidareutveckling; den permanenta inkomstmodellen (Friedman, 1957). Huvuddragen 

inom dessa modeller är att vi införskaffar den största delen av våra tillgångar och besparingar 

under de åren vi arbetar. Dessa ackumulerade besparingar spenderas sedan på ett sådant sätt att 

de är jämt fördelade under den resterande delen av vår livstid. Modellerna innehåller tre 

rationella antaganden om individer, ett explicit som beskriver hur en individ agerar och två 

implicita som förklarar vilka egenskaper en individ besitter. 

  

                                                

1 Letter to Secretary of War Edwin Stanton, July 18, 1864 
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Det explicita antagandet är att individer ackumulerar och spenderar tillgångar för att maximera 

en typ av nyttofunktion under livstiden. Det första implicita antagandet är att individer besitter 

den kognitiva egenskapen att kunna lösa nödvändiga optimeringsproblem (Benartzi & Thaler, 

2007). Det andra implicita antagandet är att hushåll även har tillräckligt med viljekraft att utföra 

denna optimala plan under lång tid. 

  

Båda de implicita antagandena är tvivelaktiga till och med för ekonomer (Gilovich, et al., 2002). 

Få individer spenderar någon nämnvärd tid på att kalkylera den optimala besparingsnivån, givet 

osäkerheter om framtida avkastningar, inkomstflöden, pensionsplaner, hälsa och inflation. 

Istället använder sig individer av enkla tumregler för att lösa den här typen av problem. Däremot 

visar beteendeekonomiska undersökningar att denna användning av tumregler, trots att den i 

många fall är användbar och tillförlitlig, kan leda till en systematisk snedvridning och partiskhet 

i bedömningen av vilken avkastning sparandet kommer att ha. 

  

Även om sparandet är obestridligt i sin betydelse, så har flera studier visat att individer inte 

sparar tillräckligt på egen hand (Kotlikoff, et al., 1982). Otillräckligt sparande kan bero på en 

individs missberäkningar av sina framtida utgifter (Ülkümen, et al., 2008), brister i självkontroll 

(Baumeister, 2002), en oproportionerlig betoning på samtiden i förhållande till framtiden 

(Lynch & Zauberman, 2006), eller kulturella effekter (Briley & Aaker, 2006). Därmed är 

individer benägna att avvika från sina optimala besparingsnivåer, av den typ som beskrevs av 

de neoklassiska modellerna ovan och skulle gagnas av mekanismer som hjälper dem att 

överkomma dessa avvikelser (Thaler & Benartzi, 2004). Enligt den beteendeekonomiska 

livscykelmodellen utvecklad av (Thaler & Shefrin, 1988) kan orsakerna till varför vi sparar 

beror på de utilitaristiska, uttrycksfulla och känslomässiga fördelarna av det erhållna välståndet. 

Individer blir påverkade av både sin önskan av att spara och spendera. Därför försöker vi att 

försona konflikten mellan de olika önskemålen genom att bland annat välja hur vi ser på ett 

scenario eller en händelse, samt genom att etablera regler av självkontroll. Vår hypotes är då 

att kompetens i beslutsfattande kan vara en viktig del i hur individer löser de 

optimeringsproblem som sparande medför. 

 

Med ovanstående studier som bakgrund ville vi därmed undersöka förhållandet mellan 

individers kompetens i beslutsfattandet och deras sparbeteende. Vi valde att utgå från ett relativt 

nytt forskningsområde inom beteendeekonomi som behandlar hur bra individer är på att ta 

beslut. Kompetensen i en individs beslutsfattande, (eng. Decision Making Competence), 
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värderas utifrån sex underkategorier, resistens mot framställningen av ett scenario, 

självförtroende, konsistens i riskuppfattning, beslutsregler, hänsyn till sunk costs och hänsyn 

till tidigare utfall (Bruine de Bruin, et al., 2007). Resistensen mot ett scenarios framställning 

förklarar en kognitiv partiskhet där individer tar beslut beroende på om det framställs med en 

positiv eller negativ effekt. Självförtroende mäter om individen har en snedvriden bild av sin 

egen förmåga, vilket skulle påverka hur ett beslut fattas. Konsistensen i riskuppfattning ger ett 

mått på huruvida individen uppfattar risk på samma sätt över tid eller inte. Beslutsregler 

beskriver hur bra individen är på att sätta upp strategier och regler för sitt eget beslutsfattande 

och sedan följa dessa. Hänsyn till sunk cost visar om en individ låter kostnader som redan ägt 

rum påverka framtida beslut. Den sista kategorien, hänsyn till tidigare utfall, mäter hur tidigare 

beslut påverkar framtida beslut hos en individ. Utifrån dessa kategorier värderas individens 

totala kompetens i beslutsfattandet - med andra ord hur bra de är på att uppnå sin egen 

nyttomaximering utifrån deras handlingar (Bruine de Bruin, et al., 2007).  

 

Tidigare forskning har fokuserat på resultatet av en individs handlingar och hur dessa förklarar 

kompetens i beslutsfattande och dess underkategorier, vi valde att isolera detta till sambandet 

mellan kompetens i beslutsfattande och dess underkategorier, till det privata sparbeteendet. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera sambandet mellan kompetensen i 

individers beslutsfattande och en individs långsiktiga sparande utifrån ett beteendeekonomiskt 

perspektiv. 

1.3 Frågeställningar 
 

I denna studie kommer vi undersöka och analysera om kompetens i beslutsfattande har en 

påverkan på en individs privata sparande ur ett beteendeekonomiskt perspektiv. Vi finner syftet 

relevant eftersom det är ett ekonomiskt beslut som alla behöver ta under sitt liv och där 

psykologi och mänskligt beteende kan ha stor påverkan på det finansiella utfallet. Dessutom 

anser vi att det verkliga sparbeteendet hos individer inte verkar följa det mönster som 

makroekonomisk teori förklarar, där den privata sparkvoten enbart är starkt kopplat till 

inkomstnivå. 
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Med det som bakgrund har vi valt följande frågeställningar: 

 

• Vad är sambandet mellan kompetens i beslutsfattande och en individs sparbeteende? 

 

• Påverkar de individuella underkategorierna i beslutskompetensen, som resistens mot 

framställningen av ett scenario, självförtroende, konsistens i riskuppfattning och 

beslutsregler sparbeteendet? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Vi har valt att göra avgränsningen så att den enbart kommer behandla Sverige och det svenska 

sparandet. Anledningen till detta är att vår uppsats bygger på en tidigare studie i 

beteendeekonomi, där svenska individers beslutsfattande undersöktes.  
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2. Teoretisk referensram 

“It is a capital mistake to theorize before one has data. Insensibly one begins to twist facts to 

suit theories, instead of theories to suit facts.” 

― Sir Arthur Conan Doyle 2 

2.1 Sparkvoten 

I Sverige har hushållens sparande stadigt ökat under de senaste 10 åren (Svensk Försäkring, 

2019). Det har nästan fördubblats från cirka 5 000 miljarder till 10 000 miljarder mellan åren 

2008 och 2017. Hushållens totala finansiella sparande är sammansatt av 

inkomstpension/tjänstepension, kontant - och bankinsättningar, privata pensioner, direktägda 

aktier, premiepensioner samt fonder.  

I Figur 1 kan man tydligt se den uppåtgående trenden i hushållens finansiella sparande mellan 

2008 – 2017. Störst ökning finner vi bland tjänstepensionerna som ingår i den allmänna 

pensionen och som 9 av 10 svenskar betalar via sin arbetsgivare.  

 

Figur 1 - Svenska hushållens finansiella sparande mellan åren 2008 – 2017 

 
Staplarna i figuren är uppdelade efter de komponenter som tillsammans utgör sparandet. Bild hämtad från: 

https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/nyheter/2019/pensioner-utgor-en-stor-del-av-hushallens-sparande/ [Hämtad 2019-04-18] 

                                                
2 Arthur Conan Doyle (1891) A Scandal in Bohemia 
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Vid en närmare undersökning av denna data går det dock att se att den del av hushållens 

sparande som utgörs av den allmänna pensionen3 har ökat, vilket även betyder att svenskens 

aktiva val att långsiktigt spara (privata pensioner, direktägda aktier, fonder och 

kontanter/bankinsättningar räknas till det aktiva sparandet), har sjunkit under samma period, 

från cirka 67% till 62% av totalt finansiellt sparande. 

 

Figur 2 visar att svenskarnas aktiva val att pensionsspara har en nedåtgående trend, vilket 

återkopplar till de studier som beskrevs i bakgrunden som visade att individer generellt inte 

sparar tillräckligt mycket på egen hand. Grafen är grundad på SCB:s siffror om hushållens totala 

finansiella sparande och sammansatt av de delar som inte tillfaller pensionen automatiskt 

genom att ha förvärvsinkomst, utan kräver ett aktivt sparbeslut från individen. 

 
Figur 2 - Den pågående negativa trenden i aktivt privat sparande mellan 2008 – 2017 som andel av 

totalt finansiellt sparande 

 
Egen figur baserad på siffrorna från figur 1 

 

2.2 Beslutskompetens (Decision Making Competence - DMC) 
 

Den neoklassiska modellen inom ekonomisk teori som beskriver bland annat funktionen av 

utbud/efterfrågan, rationalitet och inkomstdistribution, har som grund att en individ kommer att 

                                                
3 Med allmänt pensionssparande menas sådant som varje individ med taxerad förvärvsinkomst åläggs att betala, med andra 

ord är denna del av sparandet inget fritt val: Allmän pension = inkomstpension (tjänstepension) + premiepension 
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maximera sin egennytta, där hänsyn tas till en sannolikhetsfördelning som baseras på individens 

preferenser (Veblen, 1899). De huvudsakliga antagandena för denna modell är: 

 

1. Ekonomiska aktörer är rationella. 

2. Ekonomiska aktörer är motiverade av att maximera framtida nytta. 

3. Den ekonomiska aktören tar endast hänsyn till sin egennytta när beslut fattas. 

4. Den ekonomiska aktören drivs av en Bayesianskt uppfattning om sannolikhet - det 

vill säga att personlig kunskap och preferenser fungerar som individens 

sannolikhetsfördelning. 

5. Ekonomiska aktörer har konsekventa tidspreferenser. 

6. Inkomst och tillgångar är utbytbara. 

 

Samuelsson (1937) introducerade med föregående teori av Veblen som grund, den diskonterade 

nyttofunktionen. Där anses nytta vara mätbart på marginalen och individen antas vilja 

maximera summan av sin framtida nytta oavsett tidsperiod där nyttan är konstant diskonterad. 

Livscykelmodellen och den permanenta inkomstmodellen använder sig av denna typ av 

diskontering. Utövare av beteendeekonomi har länge undersökt de begränsningar som 

modellen medför (Wilkinson & Klaes, 2017, p. 64), vilket resulterade i att den 

beteendeekonomiska livscykelmodellen utvecklades av Thaler & Shefrin (1988). 

 

Kompetens i beslutsfattande är ett koncept som designades för att bedöma hur väl en individ 

fattar ett beslut och tar sitt avstamp ur Decision Outcome Inventory (DOI), som värderar 

huruvida individer når tillfredsställande resultat utifrån sina handlingar (Bruine de Bruin, et al., 

2007). Kompetensmåttet reflekterar över individuella skillnader i rationella svar i flera 

klassiska beteenden i olika beslutsfattande uppgifter. Parker & Fischhoff (2005), introducerade 

en grupp med sju utvalda kategorier, (resistens mot framställningen av ett scenario, 

självförtroende, konsistens i riskuppfattning, beslutsregler, hänsyn till sunk costs och hänsyn 

till tidigare utfall), för att representera färdigheter som en normativ och kompetent 

beslutsfattare bör besitta, det är utifrån dessa som sedan ett mått på kompetensen i 

beslutsfattandet tas fram. 

 

Om de kognitiva egenskaperna som mäts av kompetens i beslutfattande kan hjälpa individen 

att lösa nödvändiga optimeringsproblem, som enligt den permanenta inkomstmodellen var 
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väsentliga för ett rationellt sparande över tid, kan då ett opåverkat beslut som tas av individen 

leda till långsiktig nyttomaximering? 

 

Resistensen mot framställningen av ett scenario, (eng. resistance to framing) är ett 

väldokumenterat fenomen inom beteendeekonomi och anses vara intressant på grund av att det 

bryter mot invariansprincipen. Det är en princip inom den rationella nyttofunktionen där olika 

representationer av samma val bör ge samma resultat i form av preferenser. Preferenserna ska 

inte påverkas av semantiken i valet eller valmetoden, men flertalet studier inom 

beteendeekonomi visar att detta är fallet. Människors preferenser, värderingar och attityder är 

beroende av kontexten och förfarandet som används för att erhålla svaren om eventuella 

preferenser (Wilkinson & Klaes, 2017, pp. 68, 81). Den så kallade ”Framing-effekten ” är viktig 

att förstå eftersom preferenser snabbt kan ändras genom utformningen av bland annat 

frågeställningen (Tversky, et al., 1990). Ülkümen, Gülden, och Cheema (2011) visar hur 

sparbeteende kan påverkas av hur individen själv tänker angående målet med sitt eget sparande. 

De fann att när individen fokuserar på hur de ska spara kommer sparandet öka om individen 

har satt upp icke-specifika mål. Exempel på ett mål i den kategorin är ”Jag måste spara så 

mycket jag kan”. Om individen istället fokuserar på varför sparande är viktigt kommer 

specifika mål att öka sparandet. Exempel på ett mål i den specifika kategorin är ”Jag måste 

spara 5 000kr”.  

 

Självförtroende (eng. under/overconfidence) påverkar en individs beslut och kan delas in i tre 

olika delar, den första är överestimering och beskriver beteenden rörande övertro på sin egen 

förmåga, den upplevda kunskapen, kontrollen över en situation och chansen att lyckas 

(Wilkinson & Klaes, 2017, pp. 128-130). Den andra är “bättre än genomsnittseffekten” (eng. 

better than average effect), där individen upplever sig vara bättre än genomsnittet i absoluta 

termer. Den tredje delen består i övertron av sina egna övertygelser. En bristande tro på sin 

egen förmåga har även det bevisats i empiriska studier (Kirchler & Maciejovsky, 2002). 

Studierna visar att vissa individer konsekvent undervärderar sin egen kunskap, förmåga, 

upplevda kontroll samt placerar sin förmåga lägre relativt till andra (Burson, et al., 2006). 

Inställningen hos individer och hur de resonerar kring sin framtida förmåga att uppnå satta mål 

kan påverka dagens sparbeteende. En kraftig överskattning om sin framtida sparförmåga kan 

leda till mindre sparande idag (Avdeenko, et al., 2015). 

 



 17 

Beslutsreglers applicering och tillämpning (eng. applying decision rules) innebär att individen 

väljer en egenskap som ska vara den avgörande för beslutet; om individen sedan ställs inför ett 

val mellan olika varor som till exempel har samma pris men olika egenskaper, ska denne följa 

de beslutsregler som sattes upp i början och grunda sitt beslut utefter dessa (Weller, et al., 2015). 

För att lyckas med ett långsiktigt sparande måste individer ta bra beslut och hålla sig till den 

bestämda planen. En begränsad självkontroll och därmed svårighet att hålla fast vid 

beslutsregler, kan vara en bidragande faktor för att finansiella beslut inte följs under en längre 

tid vilket leder till minskat sparande (Laibson, et al., 1998). 

 

Konsistent riskuppfattning (eng. consistency in risk perception) mäter hur pass bra individer 

följer sannolikhetsgrader, det vill säga huruvida en individ ändrar sin uppfattning gällande 

sannolikhet beroende på om man värderar en händelse som en risk eller som en chans (Weller, 

et al., 2015). Ett exempel på konsistent riskuppfattning är om en individ värderar risken att vara 

med om en trafikolycka under nästa år till 10%, samtidigt som denne värderar chansen att vara 

olycksfri i trafiken under samma period till 90% (Bruine de Bruin, et al., 2007). Om värdering 

istället skulle ha fördelningen att det är 10% risk att vara med om en trafikolycka och 50% 

chans att inte vara med i någon olycka så har individen inte en konsistent riskuppfattning. 

  

Hänsyn till sunk costs (eng. resistance to sunk costs) är ett omdebatterat mått, som beskriver 

huruvida en individ låter tidigare kostnader påverka framtida beslut. Forskare har här fått 

inkonsistenta empiriska resultat till om det finns ett positivt eller ett negativt samband till 

beslutskompetensen (Bruine de Bruin, et al., 2007). Vissa resultat pekar på att det inte finns 

något samband alls och därmed har detta mått utelämnats ur ramen för beslutskompetens i nyare 

forskning, som den gjord av Weller, et al., (2015). 

  

Hänsyn till tidigare utfall (eng. path dependence), förklarar om en handling är oberoende av 

irrelevant information, det vill säga om tidigare utfall påverkar kommande beslut eller inte 

(David, 2000). Ett exempel av hänsyn till tidigare utfall är om en individ väljer att byta från 

krona till klave beroende på det förra kastets utgång vid en slantsingling. Detta mått har visat 

sig ha låg validitet och pålitlighet när det kommer till beslutsfattandet hos vuxna och har även 

det därför tagits bort som komponent i det totala måttet för kompetensen i beslutsfattandet 

(Bruine de Bruin, et al., 2007).    

 



 18 

2.3 Tidspreferenser och självkontroll 
 

Den neoklassiska modell som idag används för att mäta nyttan av val över olika tidsperioder 

kallas för den diskonterade nyttofunktionen. Skillnader i hur individer värderar nytta över olika 

tidsperioder är viktigt att förstå om vi ska förklara avvikelser av individers beteenden och 

beslutsfattande. Beteende över tid är viktigt att studera för att förstå de egenskaper som behövs 

för att spara rationellt på det sätt som Friedman (1957) och Modigliani & Brumberg (1954) 

beskriver i sina teorier. De utgör grunden för att uppfylla det andra implicita antagandet, det 

vill säga att individer har tillräckligt med viljekraft att kunna utföra den optimala 

nyttomaximeringen samt beräkna vilken den optimala fördelningen mellan konsumtion och 

sparande är under sin livstid.     

Beslutsfattande över tid resulterar ofta i situationer som innebär en kostnad i närtid och en nytta 

i framtiden (Wilkinson & Klaes, 2017, p. 295). Sparande har den här typen av alternativkostnad; 

för att lyckas måste individen skjuta upp konsumtion idag till ett senare tillfälle, vilket för 

många anses vara obehagligt. Valet kan uppfattas i en så kallad positiv framställning där en 

belöning i närtid, konsumtion idag, ställs mot en belöning längre bort i tiden – det vill säga 

sparandet i detta fall. Det långsiktiga alternativet anses oftast som det alternativ som kommer 

inbringa mest nytta i absoluta termer, så utbytet kan uttryckas som “lite nytta nu” mot “mycket 

nytta senare”. Valet i sig kan kopplas ihop med självdisciplin, där individer har lättare att 

motstå frestelse om en liten nytta ligger långt bort i tiden. Men om ett val kan göras för att 

erhålla en relativt liten nytta i närtid kan det anses vara mer lockande, trots att en större nytta 

kan erhållas i framtiden.   

Om individen istället uppfattar valet i en negativ framställning kommer det resultera i ett annat 

problem relaterat till självdisciplin - prokrastinering (Wilkinson & Klaes, 2017, p. 296). 

Individen väljer mellan en liten kostnad nu eller en större ackumulerad kostnad i framtiden. De 

flesta individer missberäknar dock storleken på framtida kostnader och skjuter därför upp dessa 

i ett principiellt val. Empiriska resultat visar att en individ som har en tendens att prokrastinera 

på detta sätt agerar annorlunda i finansiella frågor, gentemot en individ som inte visar den här 

typen av beteende (Brown & Previtero, 2015). De tenderar att börja spara till sin pension senare, 

spara mindre summa samt håller sig till standardvalet oavsett sparform. 

Det finns huvudsakligen två sätt att mäta diskonteringen på, den ena är exponentiell och har en 

konstant sjunkande diskonteringsfaktor över tid. Den andra kallas för den hyperboliska och är 
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partisk gentemot samtiden och har därför en högre diskonteringsfaktor för framtida ekonomiska 

händelser. 

 

I neoklassiska ekonomiska modeller används exponentiell diskontering när framtida nytta ska 

värderas (Wilkinson & Klaes, 2017, p. 31). Det innebär att oavsett tidsperiod kan beteende och 

beslutsfattande förutspås på grund av att preferenserna är konsekvent diskonterade över tid. 

Individer tenderar dock att ha svårare med att motstå belöningar på kort sikt och därmed 

använder de sig av en högre diskonteringsränta i början, medan de på lång sikt blir mer 

tålmodiga och diskonteringsräntan sänks avtagande desto längre in i framtiden belöningen sker. 

Det är detta som kallas för hyperbolisk diskontering och är mer överensstämmande med hur 

individers beteende fungerar i verkligheten. 

 

Alternativkostnaden för att vänta på belöning är större om den ligger närmare i tiden; men om 

samma belöning ligger längre fram i tiden, kommer alternativkostnaden för att vänta uppfattas 

som mindre (Frederick, et al., 2002). Med andra ord, individer har svårare att fördröja 

belöningar desto närmare i tiden de ligger. Om storleken på belöningen blir större ändras 

beteendet och individer blir villig att vänta längre. Fenomenet är känt som en partiskhet till 

samtiden (eng. present bias). Följden av den här typen av partiskhet är att tidspreferenser blir 

inkonsekventa. Hur mycket det påverkar beslutfattandet beror på individens självkännedom, 

det vill säga hur väl de vet att deras preferenser kommer att ändras med tiden (Wilkinson & 

Klaes, 2017, pp. 299-307). Modellen hjälper till att förklara de empiriska avvikelserna i den 

rationella nyttofunktionen och anses mer verklighetstrogen än exponentiell diskontering. Till 

exempel är det vanligare att acceptera 100 kr idag än 120 kr imorgon. Om valet istället står 

emellan 100 kr om ett år och 120 kr om ett år och en dag kommer de flesta välja det alternativ 

som inbringar 120 kr (Benhabib, et al., 2010). I figur 3 kan vi se hur den exponentiella 

diskonteringen förhåller sig till den hyperboliska och hur diskonteringsfaktorn och hur dessa 

förändras över tid. 
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Figur 3 - Hyperbolisk vs. Exponentiell diskontering 

 
 Bild hämtad från: http://chris-said.io/2018/02/04/hyperbolic-discounting/ [Hämtad 2019-04-17]  

 

2.5 Finansiell förståelse och demografiska aspekter 
 

Finansiell förståelse (eng. Financial Literacy) är en variabel som används för att förklara hur 

väl individer förstår finansiella koncept och utfall (Huston, 2010), måttet används också för att 

undersöka om det finns barriärer för ett effektivt finansiellt beteende. Måttet erhålls genom att 

individer får svara på frågor som är indelade i fyra områden där frågorna varierar i olika studier. 

Hantering av pengar i form av diskontering, köpkraft och finansiella koncept är en del, frågor 

rörande lån av pengar, investeringar och försäkringar utgör de resterande tre. Desto högre 

resultat desto bättre finansiell förståelse antas individen ha och anses därmed vara bättre rustad 

för att ta finansiella beslut. Lusardi och Mitchel, (2007) menar att individer som är obekanta 

med grundläggande finansiella koncept har svårigheter med långsiktigt sparande och 

investeringsbeslut.  

 

När hänsyn tas till de demografiska aspekterna finns det tydliga skillnader mellan till exempel 

män och kvinnor när det kommer till sparande. Män sparar i genomsnitt 2 839 kr i månaden 

medan kvinnor i genomsnitt sparar 1 490 kr i månaden (Nordea, 2018), alltså 90,5% mer än 

vad kvinnor gör. Nordeas rapport visar trots detta att kvinnor uppvisar ett högre sparbeteende 
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än vad män gör. Även om män i praktiken sparar mer än kvinnor indikerar resultaten från 

Nordeas undersökning att män själva upplever att de sparar för lite inför till exempel pensionen, 

mot vad de egentligen borde göra. Eftersom sparandet är i absoluta termer skulle det kunna 

argumenteras att den stora skillnaden kommer från lönegapet mellan kvinnor och män i 

samhället. Enligt Medlingsinstitutet (2017) är dock den standardvägda löneskillnaden (där 

hänsyn för bland annat typ av arbete, utbildningsnivå, och arbetstid tagits), endast 4,3% totalt i 

landet, vilket tyder på att det finns en tydlig skillnad i sparbenägenhet mellan könen. 

 

Halpern (2000) menar att det verkar finnas biologiska skillnader i män och kvinnors hjärnor 

som påverkar det kognitiva beteendet könen emellan. Jantz (2014) förklarar det med att män 

använder mer av den så kallade grå materian i sin hjärna, som är informations- och 

handlingsinriktad. Kvinnor använder istället mer vit materia, den nätverkande substans som 

kopplar ihop den grå materian och styr hur bra personen i fråga har en övergripande blick av en 

situation. Denna skillnad kan vara en del av förklaringen till varför kvinnor är duktiga på att 

jobba med flera uppgifter samtidigt, medan män utmärker sig i mer detaljorienterade projekt. 

Vidare skriver Jantz att män tenderar att vara kortare i sin analys av saker innan de går till 

handling, för att sedan ta sig an nästa uppgift. Denna forskning tyder på att kvinnors 

sparbeteende täcker fler områden än enbart pension, medan män tenderar att rikta in sig på en 

uppgift och lösa denna till fullo, vilket skulle kunna vara pensionen när det kommer till 

sparande. 

 

Äldre individer tenderar att använda sig mer av partiskhet när beslut ska fattas, speciellt i de 

situationer som de anser vara betydelselösa eller uppfattas som obekanta (Peters, et al., 2007). 

Detsamma gäller om ny information ska tolkas och användas för ett beslut. Skillnaden i 

motivation till att aktivt ta beslut mellan äldre och yngre vuxna minskar om de äldre anser att 

valet kommer bidra till ett mer relevant och meningsfullt resultat. De äldre fokuserar mer på 

känslomässiga faktorer när beslut ska fattas än vad yngre individer gör. 

 

Ett negativt samband har hittats mellan ålder och beslutsfattande rörande två kategorier i 

beslutskompetensen, motstånd till framing och tillämpa beslutsregler (Bruine de Bruine, et al., 

2012). Resultatet visar också att riskmedvetenhet, självförtroende och hänsyn till sunk cost inte 

påverkas av ålder till lika stor del då erfarenhet verkade ha stor betydelse i den här typen av 

beslutsfattande. 
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3. Metod 

”It is common sense to take a method and try it. If it fails, admit it frankly and try another. 

But above all, try something.”  

– Franklin D. Roosevelt 4 

 

För att ta reda på om de kognitiva egenskaperna som mäts av kompetens i beslutfattande hjälper 

individen att lösa nödvändiga optimeringsproblem, som enligt de neoklassiska teorierna var 

väsentliga för ett rationellt sparande över tid, valde vi att analysera utifrån följande 

frågeställningar: 

 

• Vad är sambandet mellan kompetens i beslutsfattande och en individs sparbeteende? 

 

• Påverkar de individuella underkategorierna i beslutskompetensen, som resistens mot 

framställningen av ett scenario, självförtroende, konsistens i riskuppfattning och 

beslutsregler sparbeteendet? 

 

För att undersöka sambandet mellan privat sparbeteende och kompetens i beslutsfattande 

användes en kvantitativ metod. Samtliga regressioner gjordes i EViews och grundades på data 

som togs fram ur en studie utförd av JEDI-Lab den 11:e oktober 2017 vid Linköpings 

Universitet vilka bearbetades i Excel. Data från denna studie låg till grund för vår analys. 

Studien utgjordes av ett laboratorieexperiment som riktade sig till studenter (n=200) på 

Linköpings universitet, där deltagarnas preferenser och ställningstaganden i olika situationer 

undersöktes. Experiment utförda med hjälp av laboratorier används i stor utsträckning för att 

erhålla kausala samband i ämnen som psykologi och livsvetenskap (Falk & Heckman, 2009). 

Fördelarna med en sådan metod är att det går att kontrollera variationen, vilket är grundstenen 

inom empirisk forskning. Genom att kontrollera omständigheterna och miljön där individen 

som utför testet infinner sig kan det likställas för samtliga testpersoner vilket ökar sannolikheten 

att variationen som erhålls beror på individens besluttagande. 

 

 

                                                
4  Franklin D. Roosevelt, governor of New York, Looking Forward, chapter 2, p. 51 (1933) 
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3.1 Urval av data 

I studien tillfrågades män och kvinnor (51% kvinnor) via en enkätundersökning. Studien 

behandlade frågor inom beslutskompetens med kontrollvariabler så som tidspreferenser, 

finansiell förståelse, betalningsvanor och numerisk förmåga.  

Fördelningen av utbildningen gjordes enligt figur 4, där deltagarna ursprungligen var indelade 

in i tre kategorier. Vi valde att koda om dessa kategorier till två stycken, en för högutbildade 

med mer än 3 års universitetsutbildning (32%) och en för övriga (68%) som inkluderade alla 

med en gymnasieutbildning och de deltagare som påbörjat sin universitetsutbildning, men ännu 

inte tagit en examen. Anledningen till denna omvandling till två kategorier är att det är först 

efter tre års studier som en examen kan erhållas och en reell skillnad i utbildningsnivå finns.  

 

Figur 4 - Fördelning av utbildningsnivå hos deltagarna 

 

I figur 5 återfinns data om deltagarnas inkomst för hela hushållet under en månad. Vi valde att 

konstruera tre kategorier, där låginkomsttagare är alla med en månatlig hushållsinkomst upp 

till 14 999 kr, medelinkomsttagare är de som tjänar mellan 15 000 – 34 999 kr. 

Höginkomsttagarna är den övre delen av stickprovet, alltså de deltagarna som hade en månatlig 

hushållsinkomst som översteg 35 000 kr. Deltagarnas ålder sträckte sig mellan 19 och 41 år, 

där snittåldern låg på 23,9 år med en standardavvikelse på endast 3,3 år.  
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Figur 5 - Fördelning av månatlig hushållsinkomst hos deltagarna 

 

 

3.2 Konstruktion av beroendevariabel 
Den finansiella beteendeskalan (eng. Financial Management Behavior Scale) är ett verktyg 

som är framtaget för att mäta finansiellt beteende (Xiao & Dew, 2011). Variabeln är indelad i 

fyra underkategorier, sparande/investeringar, kredithantering, kontanthantering och 

försäkringar. Måttet är framtaget från individers svar på upplevda beteenden, den största delen 

består av flervalsfrågor där individen ska fylla i en femgradig skala som indikerar hur det 

efterfrågade beteendet stämmer med sitt eget under de senaste sex månaderna. Exempel på 

frågor som finns med är; “jämför du priser när du handlar?”, “Betalar du dina räkningar i 

tid? ”och “Sparar du till din pension?”. Information om individens inkomst och skulder hämtas 

också in, men nu med en nio-gradig skala för att fånga in fler skillnader. 

 

För att mäta sparbeteende har vi utifrån undersökningen valt “FMBS sparande” som vår 

beroendevariabel, vilket är en underkategori till den finansiella beteendeskalan utvecklad av 

Xiao & Dew, (2011) och kan med relativ stor säkerhet predicera faktiska nivåer på deltagarnas 

skulder och sparande genom de beteenden som fastställs i undersökningen. Deltagarna fick 

frågor som är representerade i tabell (1) där svarsalternativen bestod av en femgradig skala, där 

svaren ska representera hur väl beteendet stämmer överens med individens finansiella beteende 

de senaste sex månaderna. Om deltagaren svarade en “etta” betyder det att deltagaren inte utfört 

beteendet alls de senaste sex månaderna. En ”femma” betyder att deltagaren utfört beteendet 
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varje månad under sexmånadersperioden. Ett högre resultat på den sammanvägda skalan antas 

indikera ett mer aktivt sparbeteende. 

 

Tabell 1 –Resultat på frågor om sparbeteende 

 

 

Medelvärdet på FMBS-sparande var 2,98 för hela urvalet, vilket indikerar ett mer aktivt 

sparbeteende hos den tillfrågade populationen utefter frågans utformning. Delfrågan som 

individer i undersökningen deltog mest i under sexmånadersperioden var ”Sparat pengar från 

varje månadslön”. Delfrågan som individer i undersökningen deltog minst i under 

sexmånadersperioden var ”Lagt undan pengar för privat pension”. 
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3.3 Val av förklaringsvariabler 
För att mäta beslutskompetensen hos populationen använde forskare vid Linköpings Universitet 

beteendekategorierna framtagna av Parker & Fischhoff (2005). Måttet består av en 

sammanslagning av underkategorierna: resistens mot framställningen av ett scenario, 

självförtroende, konsistens i riskuppfattning, beslutsregler, hänsyn till sunk costs och hänsyn 

till tidigare utfall. Ett högre mått indikerar en bättre kompetens i individens generella 

beslutsfattande. Hänsyn till tidigare utfall och hänsyn till sunk cost finns med i det totala 

beslutsfattandemåttet, men av samma skäl som nämndes ovan under teoriavsnittet om 

beslutskompetensen, lider dessa mått av låg validitet och därför gjorde vi även regressioner där 

dessa mått var borttagna.  

 

I första kategorin, resistens mot ett scenarios framställning, ställs deltagarna inför ett problem 

med två svarsalternativ. En skala från ett till sex ska fyllas i som bäst representerar individens 

preferenser. En etta på skalan representerar “skulle definitivt välja A” och sex representerar 

“skulle definitivt välja B”. Senare i undersökningen ställs samma frågor igen men nu med en 

annan frågeställning. Om du väljer en etta i båda frågeställningarna har du samma preferens 

oavsett hur frågan är ställd. En högre resistens indikerar att individens beslut inte påverkas av 

de beslutsfällor som måttet utvärderar utan gör ett så opåverkat val som möjligt. Exempelfrågor 

återfinns i appendix – frågeformulär 1. 

 

För att mäta överdrivet självförtroende och lågt självförtroende ställs deltagarna inför en rad 

påståenden. Först ska deltagarna svara om de tror påståendet är sant eller falsk, därefter fylla i 

en skala från 50% - 100% om hur säkra de är på sitt svar. Om deltagaren fyller i 50% indikerar 

det att svaret är en “ren gissning” medan 100% indikerar att deltagaren är “helt säker på sitt 

svar”. Desto högre tal på måttet av självförtroende innebär att individen inte innehar ett 

överdrivet eller bristande självförtroende. Exempelfrågor återfinns i appendix – frågeformulär 

2. 

 

För att mäta tillämpning av beslutsregler ges information om en fiktiv persons preferenser, 

sedan följer svarsalternativ där ett av svaren passar bäst in på den beskrivna individen. Ett högre 

värde innebär att en individ är bättre på att följa beslutsregler. Exempelfrågor återfinns i 

appendix – frågeformulär 3. 
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För att mäta konsistent riskuppfattning får deltagarna uppskatta sannolikheten för att olika 

händelser kommer att inträffa i framtiden, först under det kommande året och sedan de 

kommande fem åren. Skalan för svarsalternativ är från 0% som indikerar att deltagaren var helt 

säker på att händelsen inte kommer att ske och 100 % om deltagaren är helt säker på att 

händelsen kommer att ske. Ett högre värde innebär att en individ har en mer konsistent 

riskuppfattning. Exempelfrågor återfinns i appendix – frågeformulär 4. 

  

För att mäta självkontroll används fem frågor som är tagna från en skala utvecklad av Tangney, 

et al., (2004). Deltagarna får välja på en femgradig skala där ett indikerar “Inte alls likt mig” 

och där fem indikerar “Helt likt mig”. Ett högre värde innebär därmed att individen har en bättre 

självkontroll. Exempelfrågor återfinns i appendix – frågeformulär 5. 

 

För att mäta prokrastinering används frågor som undersöker hur individer beter sig relaterat till 

tid. Deltagarna fick välja på en femgradig skala (Steel, 2010), där ett indikerar “Mycket sällan 

eller stämmer inte alls i mitt fall ”och där fem indikerar “Mycket ofta eller stämmer helt i mitt 

fall”. Ett högre värde innebär att individen visar fler tecken på prokrastinering. Exempelfrågor 

återfinns i appendix – frågeformulär 6. 

 

Finansiell förståelse (Lusardi & Mitchel, 2007) mättes med hjälp av kunskapsbaserade frågor 

inom finansiella områden, samt frågor där deltagarna bedömer hur väl de själva uppfattade sin 

finansiella förståelse. Frågorna behandlar ekonomiska ämnen som ränta, inflation, 

diversifiering och korrelationen mellan ränta och priset på obligationer. Alla frågorna under 

denna kategori är av flervalskaraktär och har använts i tidigare studier som gjorts, till exempel 

den av Lusardi, et al., (2012). Ett högre värde innebär att individen innehar en högre finansiell 

läsförståelse. Exempelfrågor återfinns i appendix – frågeformulär 7. 

 

För att mäta hur deltagarna diskonterar belöningar över olika tidsperioder fick de svara på två 

frågor och uppgiften var att överväga två alternativ. Första frågan hade en tidsperiod på ett år 

och var formulerad som; “Överväg följande alternativ: A - Du får 1 000 kronor idag” eller “B- 

Du får X kronor om ett år”, hur mycket måste X minst vara för att du ska välja alternativ B?”. 

Nästa fråga var upplagd på samma sätt, men istället var tidsperioden tio år, det vill säga 

deltagaren fick då istället diskontera över en längre period och svara hur mycket alternativ B 

skulle behöva vara för att det skulle vara lika mycket värt som alternativ A. Metoden är 
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utvecklad av Wang et al. (2011), för att ta fram de svarsalternativen där deltagarna anser sig 

indifferenta gentemot belöningarna. Följande ekvationer framställs: 

 

 

Den vänstra sidan på varje ekvation är omedelbar belöning, den högra sidan representerar 

diskonterad framtida belöning. Från ekvationerna kan följande parametrar räknas ut: 

 

 

 

Den kortsiktiga diskonteringsräntan representeras av 𝛽 och den långsiktiga 

diskonteringsräntan representeras av 𝛿.  

 

3.4 Analysstrategi 
Vi valde att göra flera regressioner, vi började med att endast analysera förhållandet mellan 

sparbeteende och hela måttet för kompetens i beslutsfattande. Den generella formen för OLS-

regression (1) är: 

 
 

Vidare ville vi undersöka om de valda underkategorierna: resistens mot ett scenarios 

framställning, självförtroende, tillämpning av beslutsregler och konsistent riskuppfattning har 

ett förhållande till sparbeteende utan kontrollvariabler. Den generella formen för OLS-

regression (2) är: 

 
 

Samtliga mått delades sedan upp efter medianen, där en ”Hög” och en “Låg” del skapades. 

Anledningen till uppdelningen var att vi ville undersöka om det fanns några statistiskt 
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signifikanta skillnader för om deltagarna tillhörde den övre eller den undre delen av stickprovet 

i de olika underkategorierna. Med andra ord om deltagaren bedöms ha en relativt god eller dålig 

förmåga att till exempel följa beslutsregler. En dummyvariabel konstruerades som tog värdet 1 

om deltagaren tillhörde den övre delen av stickprovet och värdet 0 i annat fall.  

 

Den generella formen för OLS-regressioner (3–7) är: 

 

 
 

Vi utförde sedan regression (8) där måttet “DMC-index”; vilket är det viktade genomsnittet av 

alla underkategorier för beslutskompetensen, analyserades med kontrollvariabler. Vi 

kontrollerade urvalet med variabler som har en bevisad effekt på sparande. Vi använde oss utav 

självkontroll, prokrastinering, finansiell förståelse, tidspreferenser, kvinna, inkomst och 

utbildning. Den generella formen för OLS-regression (8) är: 

 

 (8) 

 

Slutligen i OLS-regressionerna (9–12) bröts beroendevariabeln ”DMC-index” ned i sina 

ursprungliga komponenter, där vi undersökte om och hur mycket de i sig själva påverkade 

sparandet tillsammans med kontrollvariablerna. Vi gjorde fyra regressioner där vi använde 
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endast en av beslutskompetensens underkategorier för att se om den var signifikant för sig själv. 

Vi kontrollerade med samma variabler som i regression (8), vilka sammanfattas med g, för en 

mer överskådlig blick av regressionen. Varje underkategoris ekvation är sammanställd nedan, 

där ekvationens nummer är angett och motsvarar samma nummer i tabell 12. 

 

 
 

Alla regressioner gjordes med robusta standardfel, då det fanns avvikande observationer (eng. 

outliers) i stickprovet både för de demografiska variablerna och svaren på de övriga frågorna. 

Anledningen till att vi använde robusta standardfel var dessa avvikande observationer och på 

grund av risken för heteroskedasticitet.  

 

I tabell 2 återges en förklaring av de variabler som användes i de olika regressionerna. Den 

vänstra spalten innehåller den förkortning som återfinns i alla regressioner och den högra 

spalten innehåller förklaringen till vad varje förkortning representerar. 
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Tabell 2 - Förklaring av variablernas förkortning, så som de används i regressionsekvationerna 
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4. Resultat 

“I have enough money to last me the rest of my life, unless I buy something.” 

- Jackie Mason 5 

 

I det stickprov som användes (n=200) var medelvärdet på sparbeteende 2,98 där minsta värdet 

var 1 och högsta var 5. Medelåldern för stickprovet var 23,6 år och 51% utgjordes av kvinnor. 

Medelvärdet för DMC-indexet var 0, där högsta resultatet var 1,317 och lägsta var −1,553. 

Deskriptiv statistik för samtliga variabler finns i tabell 3.   

 

 

Tabell 3 – Deskriptiv statistik för sparbeteende, beslutskompetens och dess underkategorier 

FMB_Sparande är variabeln för sparbeteende. DMC_index är det viktade genomsnittet för beslutskompetens. RES_FRA är 

resistensen mot ett scenarios framställning, UOC är variabeln för självförtroende. DECR är beslutsregler och CONS är 

konsistensen i riskuppfattning. 

Måttet för självkontroll hade ett medelvärde på 3,077 där det högsta värdet var 4,77 och det 

lägsta 1,11. Det betyder i generella termer att stickprovet ansåg sig inneha en självkontroll som 

var bättre än genomsnittet på skalan vilket är 2,5. Medelvärdet för prokrastinering för 

individerna var 2,486 med högsta värdet 4,8 och där det lägsta värdet var 1. Det betyder i 

generella termer att stickprovet ansåg sig utföra mindre prokrastinering än genomsnittet på 

skalan vilket var 2,5. Medelvärdet för finansiell förståelse var 0,601, vilket i snitt betyder att 

deltagarna hade 60,1% andel rätt svar, standardavvikelsen var 0,251. 

                                                

5 Jackie Mason (1934-) Comedian act 
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Tabell 4 - Deskriptiv statistik för kontrollvariabler 

 
 

 

Korrelationen mellan beslutskompetensen och sparbeteendet visas i tabell 5. Vi fann att 

självförtroende var den enda variabeln i beslutskompetensen med en positiv korrelation mot 

sparande medan resten av underkategorierna visar en negativ korrelation. Störst negativ 

korrelation till sparbeteende var om deltagaren följde beslutsregler eller inte. Utifrån tabellen 

kan utläsas att korrelationer mellan sparbeteende (FMB_Sparande), indexet och 

underkategorierna var väldigt låga. Den höga korrelationen mellan index och underkategorierna 

förklaras av att indexet är uppbyggt av dessa underkategorier. 
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Tabell 5 - Korrelationsmatris för sparbeteende, beslutskompetens och dess underkategorier  

 

FMB_Sparande är variabeln för sparbeteende. DMC_index är det viktade genomsnittet för beslutskompetens. RES_FRA är 

resistensen mot ett scenarios framställning, UOC är variabeln för självförtroende. DECR är beslutsregler och CONS är 

konsistensen i riskuppfattning. 

 

I tabell 6 visas regression (1) där förhållandet mellan sparbeteende och hela måttet för 

kompetens i beslutsfattande undersöktes. Resultatet visar ett negativt samband mellan 

sparbeteende och kompetens i beslutsfattande, det vill säga att sparbeteendet minskar när 

beslutsfattandekompetesen ökar. Resultatet är inte statistiskt signifikant, så ingen inferens om 

förhållandet mellan variablerna kan antas med statistisk säkerhet. 

 

Tabell 6 – Resultat av regression för index i beslutskompetens och sparbeteende 

 

𝐷𝑀𝐶+,-./ återspeglar det viktade genomsnittet för måttet på beslutskompetensen som helhet. 



 35 

 

I tabell 7 visas regression (2) där förhållandet mellan sparbeteende och de valda 

underkategorierna i beslutskompetens undersöktes. Resultatet visar ett negativt samband 

mellan sparbeteende och resistens mot ett scenarios framställning, det vill säga att desto mindre 

känslig individen är för semantiken i valet eller valmetoden, desto lägre är det uppvisade 

sparbeteendet. Ingen statistisk signifikans hittades för resistens mot ett scenarios framställning. 

Självförtroende visar ett positivt förhållande till sparbeteende, det innebär att individer som inte 

innehar ett överdrivet eller bristande självförtroende visar ett aktivare sparbeteende. Resultatet 

är inte statistisk signifikant så ingen inferens om förhållandet mellan variablerna kan antas med 

statistisk säkerhet. Variabeln beslutsregler uppvisar med 10% signifikans ett negativt 

förhållande till sparbeteende. Det vill säga att en individ som är bättre på att följa beslutsregler 

uppvisar ett mindre aktivt sparbeteende. Konsistent riskuppfattning har ett positivt förhållande 

till sparbeteende, det vill säga att en individ har en mer konsistent riskuppfattning uppvisar ett 

aktivare sparbeteende. Resultatet är inte statistiskt signifikant, så ingen inferens om förhållandet 

mellan variablerna kan antas med statistisk säkerhet.  

 

Tabell 7 – Resultat av regression för beslutskompetensens underkategorier och sparbeteende 
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I tabell 8–12 visas de regressioner som undersöker förhållandet mellan sparbeteende och 

variablerna för kompetens i beslutsfattande samt de valda underkategorierna delade på 

medianen. Ett värde under medianen; det vill säga om dummyvariabeln antar värdet 0, ska 

tolkas i direkt motsatt riktning som vad variabeln i regressionen visar. 

I tabell 8 visas regression (3) där det uppdelade måttet för kompetens i beslutfattande 

undersöktes. Ett högt värde på måttet för kompetens i beslutsfattande uppvisar ett negativt 

förhållande till uppvisat sparbeteende. Det vill säga att om individens beslut inte påverkas av 

de beslutsfällor som mäts utan gör ett så opåverkat val som möjligt kommer det uppvisade 

sparbeteendet att minska. Resultatet för en hög kompetens i beslutsfattande är inte statistiskt 

signifikant, så ingen statistisk inferens om förhållandet mellan variablerna kan antas.  

 

Tabell 8 - Resultat av regression för ett högt värde på index för beslutskompetens och sparbeteende 

 

𝐷𝑀𝐶0ö2 -  återspeglar de deltagare i studien som hamnade över medianen i måttet för index i beslutskompetens 

 

I tabell 9 visas regression (4) där det uppdelade måttet för resistens mot ett scenarios 

framställning undersöktes. Resultatet visar att ett högt värde på individens mått av resistens mot 

ett scenarios framställning påvisar ett mindre aktivt sparbeteende. Resultatet är inte statistiskt 

signifikant, så ingen inferens om förhållandet mellan variablerna kan antas med statistisk 

säkerhet.   
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Tabell 9 - Resultat av regression för ett högt värde på resistens mot ett scenarios framställning och 

sparbeteende 

 

Förklaringsvariabeln ”Resistens mot ett scenarios framställning – Hög”, återspeglar de deltagare i studien som 
hamnade över medianen i måttet för resistensen mot ett scenarios framställning 

 

I tabell 10 visas regression (5) där det uppdelade måttet för självförtroende undersöktes. 

Resultatet visar att ett högt värde på individens självförtroende påvisar ett mer aktivt 

sparbeteende. Resultatet är inte statistiskt signifikant så ingen inferens om förhållandet mellan 

variablerna kan antas med statistisk säkerhet.  

Tabell 10 – Resultat av regression för ett högt värde på självförtroende och sparbeteende 

 

Förklaringsvariabeln ”Självförtroende – Hög”, återspeglar de deltagare i studien som hamnade över medianen 
i måttet för resistensen mot ett scenarios framställning 



 38 

I tabell 11 visas regression (6) där det uppdelade måttet för hur väl en individ följer beslutsregler 

undersöktes. Ett högt värde på måttet för hur väl individer följer beslutsregler uppvisar ett 

negativt förhållande till uppvisat sparbeteende. Det vill säga att om individens är bättre på att 

följa beslutsregler kommer det uppvisade sparbeteendet att minska. Resultatet är statistiskt 

signifikant på 5%, så en inferens om förhållandet mellan variablerna kan antas med statistisk 

säkerhet. 

 

Tabell 11 - Resultat av regression för ett högt värde på beslutsregler och sparbeteende 

 

Förklaringsvariabeln ”Beslutsregler – Hög”, återspeglar de deltagare i studien som hamnade över medianen i 
måttet för resistensen mot ett scenarios framställning 

  

I tabell 12 visas regression (7) där det uppdelade måttet för hur konsistent en individ värderar 

risk över tid undersöktes. Resultatet visar att ett högt värde på individens riskuppfattning över 

tid så påvisas ett mindre aktivt sparbeteende.  Resultatet är inte statistiskt signifikant så ingen 

inferens om förhållandet mellan variablerna kan antas med statistisk säkerhet. 
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Tabell 12 - Resultat av regression för ett högt värde på konsistent riskuppfattning och sparbeteende 

 

Förklaringsvariabeln ”Konsistent riskuppfattning – Hög”, återspeglar de deltagare i studien som hamnade över 
medianen i måttet för resistensen mot ett scenarios framställning 

   

I tabell 13 på nästa sida visas samtliga regressioner där kompetens i beslutsfattande och de 

valda underkategorierna till måttet undersöktes tillsammans med de kontrollvariabler som har 

bevisad effekt på sparbeteende. 

I regression (8) undersöktes förhållandet mellan sparbeteende och hela måttet för 

beslutsfattande med samtliga kontrollvariabler, resultaten visar att kompetens i beslutsfattande 

har ett negativt förhållande gentemot sparbeteende. Det vill säga att sparbeteendet minskar när 

beslutskompetensen ökar. Resultatet är inte statistiskt signifikant så ingen inferens om 

förhållandet mellan variablerna kan antas med statistisk säkerhet. 

I regression (9) undersöks förhållandet mellan sparbeteende och resistens mot ett scenarios 

framställning tillsammans med samtliga kontrollvariabler. Resultaten visar ett negativt 

förhållande mellan sparbeteende och resistens mot ett scenarios framställning. Desto mindre 

känslig individen är för semantiken i valet eller valmetoden desto lägre är det uppvisade 

sparbeteende. Resultatet är inte statistiskt signifikant så ingen inferens om förhållandet mellan 

variablerna kan antas med statistisk säkerhet. 
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Tabell 13 - Resultat av regressioner 8 - 12 

 

FMBS är utfallsvariabeln som mäter individernas sparbeteende. DMC-index är viktade genomsnittet i beslutskompetensen. 

Beta är den individuella kortsiktiga diskonteringsräntan och Delta är den individuella långsiktiga diskonteringsräntan. Kvinna 

är en binär variabel som antar värdet 1 om individen var kvinna och 0 i annat fall. Höginkomst är den del av deltagarna som 

hade mer än 35 000 kr i månatlig hushållsinkomst. Medelinkomst representerar de deltagare med en månatlig hushållsinkomst 

mellan 15 000 – 34 999 kr. Låginkomstagande hushåll (>15 000 kr) var en defaultvariabel som gällde om deltagaren inte 

tillhörde övriga inkomstnivåer. 
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I regression (10) undersöks förhållandet mellan sparbeteende och självförtroende tillsammans 

med samtliga kontrollvariabler. Resultaten visar att självförtroende har ett positivt förhållande 

till sparbeteende. Individer som inte innehar ett överdrivet eller bristande självförtroende 

kommer enligt undersökningen att uppvisa ett mer aktivt sparbeteende. Resultatet är inte 

statistiskt signifikant så ingen inferens om förhållandet mellan variablerna kan antas med 

statistisk säkerhet. 

I regression (11) undersöks förhållandet mellan sparbeteende och hur en individ följer 

beslutsregler tillsammans med samtliga kontrollvariabler. Resultaten visar ett negativt 

förhållande för hur väl en individ följer beslutsregler och uppvisat sparbeteende. Det vill säga 

att om individen är bättre på att följa beslutsregler kommer ett minskat sparbeteende visas.   

Resultatet är statistiskt signifikant på 5% nivån så en statistisk inferens kan då antas om att hur 

en individ följer beslutsregler har en negativ förhållande gentemot sparbeteende.  

I regression (12) undersöks förhållandet mellan sparbeteende och hur konsistent en individ 

bedömer risk. Resultaten visar ett positivt samband, det vill säga att en individ som är bättre på 

att konsistent bedöma risk kommer uppvisa ett aktivare sparbeteende. Resultatet är inte 

statistisk signifikant så ingen inferens om förhållandet mellan variablerna kan antas med 

statistisk säkerhet.    

De kontrollvariabler som visar sig inneha ett konsistent förhållande gentemot sparbeteende var 

självkontroll, kortsiktig diskontering och kön. Självkontroll visar sig var den variabeln som 

med störst statistisk signifikans predicerar sparbeteende i samtliga regressioner. Resultatet är 

statistiskt signifikant på 5% nivån i fyra av fem regressioner så en inferens kan då antas om att 

självkontroll har en positivt förhållande gentemot sparande. Kortsiktig diskontering visar ett 

positivt förhållande gentemot sparbeteende. Måttet var statistiskt signifikant på 10% nivån i tre 

av fem regressioner, samt statistiskt signifikant på 5% nivå i regression (11). Variabeln kvinna 

visar ett positivt förhållande till sparbeteende och var statistiskt signifikant på 5% nivån i 

regressionerna (10) och (12), samt statistiskt signifikant på 10% nivån i resterande regressioner.  

Prokrastinering visar inga statistiskt signifikanta resultat i undersökningen, förhållandet är dock 

konsistent. Det vill säga att ett högre värde på prokrastinering skalan innebär att individen 

uppvisar ett mindre aktivt sparbeteende. Resultatet är inte statistiskt signifikant så ingen 

inferens om förhållandet mellan variablerna kan antas med statistisk säkerhet.   
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Finansiell förståelse visar i fyra av fem regressioner (8–10,12) inga statistiskt signifikanta 

förhållande gentemot uppvisat sparbeteende, förhållandet är dock konsistent. Det vill säga att 

individer som innehar en högre finansiell förståelse uppvisar ett mer aktivt sparbeteende. I 

regression (11) är resultatet signifikant på 10% nivån.  

Ålder, inkomst och utbildning visar ett positivt förhållande gentemot sparbeteende, där 

höginkomsttagare uppvisar ett mer aktivt sparbeteende med 10% statistisk signifikans i fyra av 

fem regressioner. Medelinkomst och utbildningsnivå påvisar ett positivt förhållande, men inget 

statistiskt signifikant resultat antogs. Därför kan ingen inferens om förhållandet mellan 

variablerna kan antas med statistisk säkerhet. 
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5. Diskussion 
 

“I wish I were dumber so I could be more certain about my opinions. It looks fun.”  

– Scott Adams 6 

 

Har beslutskompetens någon inverkan på en individs sparbeteende? Det var frågan vi ställde 

oss när vi vid studiens början insåg hur irrationellt individer beter sig när det gäller sparande. 

Enligt undersökningen som utfördes av Svensk Försäkring (2019) svarade merparten av 

Sveriges befolkning att de upplevde att de sparade för lite samt att de kände oro inför sin 

finansiella framtid. Trots detta så visade det sig att färre och färre väljer att aktivt öka sitt 

pensionssparande utöver det allmänna pensionssparandet. Den hypotes vi hade var att bristen i 

sparandet låg hos individens beslutskompetens och att en bättre beslutskompetens skulle hjälpa 

individer med det första implicita antagandet i de neoklassiska modellerna. Det vill säga att 

individer som besitter den kognitiva egenskapen att kunna lösa nödvändiga 

optimeringsproblem kommer att visa det genom ett mer aktivt sparbeteende.  

 

Vi valde att kvantitativt undersöka och analysera hur och om sparbeteende påverkas av 

beslutskompetens i sin helhet samt dess underkategorier, då vi ansåg att ett sådant 

tillvägagångssätt var bäst passande för uppgiften.  Resultatet av undersökningen visar dock att 

både beslutskompetensen i sin helhet och alla dess underkategorier utom applicering av 

beslutsregler inte hade någon tillfredsställande förklaringsgrad när det gäller sparande. Om en 

individ applicerar och följer beslutsregler visar en negativ påverkan på sparande, vilket behöver 

undersökas närmare för att fastställa signifikansen av upptäckten. Måttet för resistens mot ett 

scenarios framställning har ett negativt förhållande till sparbeteende i de regressioner som 

utfördes. Vi ser även att individerna i undersökningen har ett högre sparbeteende när de 

fokuserar på hur de ska spara, alltså när framställningen till valet om att spara är icke-specifikt, 

det vill säga ”Sparat pengar från varje månadslön”. Den specifika frågan om ”Lagt undan 

pengar för privat pension” visar ett mycket mindre aktivt deltagande, vilket kan indikera att 

deltagarna i undersökningen inte fokusera på varför sparande är viktigt.              

 

                                                
6 Scott Adams Twitter 22:52 - 3 feb. 2015 
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Individer som inte innehar ett överdrivet eller bristande självförtroende visar sig ha ett 

konsistent positivt förhållande till ett aktivare sparbeteende enligt de utförda regressionerna. 

Det är konsistent med forskningen utförd av (Avdeenko, et al., 2015), där bland annat en kraftig 

överskattning om sin framtida sparförmåga kan leda till mindre sparande idag.   

 

Ju bättre individer är på att följa beslutsregler, desto mindre uppvisat sparbeteende. Det visas 

både i uppdelningen av variabeln i en hög och låg del samt i regressionen med samtliga 

kontrollvariabler. Resultatet är överraskande vid den första anblicken och leder till mer frågor 

än svar. Med tanke på hur individerna i undersökningen uppfattar sparande, det vill säga mer 

inställda på hur inställt för varför, så har vi anledningen att tro att långsiktiga beslutsregler 

kring sparande saknas vilket leder till bristande sparbeteende.       

 

En konsistent riskuppfattning visar sig ha ett varierande förhållande till sparbeteende. 

Resultaten är som förväntade, det vill säga att en individ som uppfattar risk mer konsistent 

kommer anpassa sitt beteende beroende på om individen värderar en händelse som en risk eller 

som en chans.  

 

Ett beslut taget med de kognitiva egenskaper som innefattas av beslutskompetens, bör resultera 

i ett beteende där individen maximerar sin framtida nytta, där vi antog att sparande var viktigt 

för individen. Med undersökningen som bakgrund är det antagandet tvivelaktigt för det urval 

som undersöktes. Vad vi såg var att individens självkontroll, kön och kortsiktiga diskontering 

ihop med beslutsregler var de faktorer som visade ett stabilt förhållande när det kom till 

sparbeteende.     

 

Vad som är viktigt att ha i åtanke vid tolkningen och analysen av resultaten är att demografin 

på stickprovet är en ung population (23,6 år i relation till Sverigemedel på 41,2 år) med en låg 

månadsinkomst för hushållet i relation till landets befolkning som helhet (85 % av stickprovet 

låg under medellönen i Sverige som 2017 var 33 700 kr SCB). Det skulle alltså kunna betyda 

att variabler som ålder och inkomst skulle kunna ha en högre signifikans om stickprovet bättre 

representerade befolkningen i Sverige som helhet. Att benägenheten till att spara är lägre i unga 

åldrar är naturligt, som syns i bland annat Nordeas enkätundersökning (2018), där 64 % av 

ungdomarna mellan 18 – 25 inte pensionssparar. Då snittåldern i vårt underlag faller inom detta 

intervall med en standardavvikelse på endast 3,3 år, kan det ha påverkat signifikansen för 

variablerna som i sin tur kan ha bidragit till resultatet i vår undersökning. En intressant punkt 
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är att kön visade sig vara signifikant i alla regressioner och med låga koefficienter, vilket styrker 

Nordeas undersökning om att kvinnor i genomsnitt visar ett högre sparbeteende än män. Måttet 

finansiell läsförståelse visar inga tillfredsställande resultat, vilket kan bero på det låga 

sparbeteendet som visas i undersökningen eller att för det inte behövs finansiell läskunnighet 

för att spara långsiktigt på det sätt som vi mäter sparbeteende.       

 

Beslutskompetensen som den är utformad tar för givet att beslutsprocesser ser likadana ut, 

oberoende av inom vilket område beslutet tas. För att möta behovet av att beslutsprocesser 

fungerar på olika sätt beroende på inom vilket område beslutet tas, har en domänspecifik 

riskmodell (eng. Domain Specific Risk Taking - DOSPERT) utvecklats av Weber, et al (2002), 

som delade in beslutsfattandet utifrån risk och avkastning i 6 olika domäner: 

1. Social (ex. be om löneökning av sin chef) 

2. Rekreation (ex. fallskärmshoppning) 

3. Finansiella beslut (ex. investeringar i aktier/fonder) 

4. Hasardspel (ex. satsa en del av inkomsten på poker, kapplöpning) 

5. Hälsa/Säkerhet (ex. bli för berusad på en fest) 

6. Etik (ex. fuska med skatten)  

Vi anser precis som Weber, et al. att riskbeteende och dess efterföljande handling är 

domänspecifikt och inte utgörs av ett universellt samband. Här finns mycket forskning kvar att 

göra för att hitta dessa tydliga samband mellan domäner och de drivande beslutsprocesserna, 

vilket är en av anledningar till att vi anser att vidare forskning bör analysera sparande som en 

egen domän, så att mer konkreta samband mellan beslutsfattande och sparbeteende kan 

identifieras.       

   

Det optimala sparandet har länge varit en fråga som involverat många ekonomer och resultaten 

är inte konsistenta. Vad är ett optimalt sparande? Det neoklassiska tillvägagångsättet innebär 

att individen själv kommer att maximera sin egennytta under sin livstid. Det är ett rationellt sätt 

att tänka på besparingar och det känns intuitivt rätt när problemet formuleras teoretiskt. 

Problemen uppstår dock när mer praktiska moment ska tas med i beräkningarna. Hur kommer 

individens framtid se ut? Vad kommer individen erhålla för inkomst i framtiden? Kommer 

individen vara arbetslös eller få löneförhöjning? Det är frågor som dessa som individen måste 

kunna besvara för att utföra ett rationellt sparbeteende under sin livstid. Det 

beteendeekonomiska tillvägagångssättet innebär att individer kommer att spara på grund av de 



 46 

utilitaristiska, uttrycksfulla och känslomässiga fördelarna av det erhållna välståndet. De är ett 

mer individualiserat sätt att tänka på besparingar och det känns intuitivt rätt ur ett praktiskt 

perspektiv. Problemen uppstår nu istället på grund av de val som individer utför påverkas av 

dragkrafter som är svåra att mäta och upptäcka, både för individen själv och för en tredje part. 

Självkontroll, prokrastinering och hur individer väljer att uppfatta olika val är exempel på det 

som kan påverka en individs sparbeteende. 

 

Det optimala sparandet anser vi är ett fiktivt begrepp ska ses som en ledstjärna istället för ett 

uppnåeligt mål. Det finns ett oändligt antal olika sätt för en individ att spara ”optimalt” och är 

starkt beroende av individens egna preferenser, men att en individ spenderar de sista åren av 

sitt liv som fattigpensionär tycker vi är fel. Därför anser vi att den negativa trend i det aktiva 

sparbeteendet, visualiserade i figur 2 i den undersökning som Svensk Försäkring presenterar 

med siffror hämtade från Statistiska centralbyrån, vara alarmerade för framtiden. Varför just 

pensionsåldern diskuteras här är just för att det är då din erhållna förvärvsinkomst avtar och ditt 

tidigare beteende kommer resultera i hur du kan spendera i framtiden. Är det ett problem att 

långsiktigt sparande ofta kopplas ihop med pensionssparande? Enligt undersökningen av 

sparbeteende i den använda variabeln FMBS-sparande ser vi att desto längre in i framtiden det 

efterfrågade sparbeteendet är riktat desto mindre sparbeteende utförs. Vi uppfattar det som ett 

beteende präglat av prokrastinering, vilket då kan bero på just individens uppsatta mål, för 

oavsett om du ska spara till din pension, ett långsiktigt mål eller varje månad krävs det att 

individen agerar i nuet. En faktor som vi tror kan ha en stor påverkan på hur aktivt den svenska 

befolkningen väljer att spara är tilltron till det statliga pensionssystemet, där en tilltro till att 

den allmänna pensionen ska vara tillräcklig, vilket vi i början av studien såg att den inte är med 

andelen fattigpensionärer som finns i landet. Dessvärre fanns inte data för detta antagande med 

i undersökningen som resultatet grundades på och insamling av sådan data skulle vara ett för 

stort arbete för omfattningen av denna studie. Detta är dock något som vi ser som en utveckling 

av resultatet från denna studie och möjlighet till vidare forskning inom området. 

  

För att uppfylla syftet användes underlag från en studie utförd av JEDI-Lab vid Linköpings 

Universitet, studien utgjordes av en enkätundersökning som riktade sig till studenter på 

Linköpings universitet där deltagarnas preferenser och ställningstaganden i olika situationer 

undersöktes. För att detta resultat skulle ha extern validitet ska det direkt kunna appliceras i en 

storskalig generell politisk eller fysisk miljö. Det finns skäl att ifrågasätta den externa 

validiteten av JEDI-Labs undersökning då deltagarna i studien är yngre än den svenska 
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populationen, tjänar mindre samt att alla deltagare är studenter, vilket innebär att resultatet inte 

kan antas gälla den svenska genomsnittsindividen. Ett Quasi-experiment (naturligt experiment), 

vilket har egenskapen av att vara ett slumpmässigt urval som om det vore konstruerat som ett 

slumpmässigt stickprov - utan att vara det, med faktiska beteenden kunde ha inbringat mer 

verklighetstrogna data, detta skulle dock öka komplexiteten av utförandet och vara mer 

resurskrävande i både arbetskraft och, pengar. 

 

Studien var designad så att en individ ska svara på frågor där de själva utvärderar sitt eget 

beteende och kompetens inom relevanta områden, vi är medvetna om att en sådan metod kan 

innebära flera problem, till exempel förväntnings-bias (eng. Observer-expectancy effect), där 

forskarna undermedvetet påverkar deltagarnas svar i den typen av undersökningar. En 

diskussion kring den interna validiteten har utförts och där anser vi att det skulle påverkat 

deltagarna ifall de haft en reell riskfaktor när de svarade på frågorna. Svaren för till exempel 

tidspreferenser, resistens mot ett scenarios framställning, tillämpning av beslutsregler och 

konsistens i riskuppfattning skulle sett väldigt annorlunda ut om deltagarna hade haft en reell 

personlig insats i frågan.  

 

Vi misstänkte utelämnade variabler (eng. Omitted Variable Bias - OVB), vilket är en faktor som 

är en determinant av beroendevariabeln och som korrelerar med minst en av 

förklaringsvariablerna. De variabler som kan ha utelämnats ur vår regression kan till exempel 

vara ångesten över sin rådande och framtida finansiella situation, som skulle kunna korrelera 

med beslutskompetens och dess underkategorier, till exempel tron på sin egen förmåga samt 

påverkat sparbeteende. Graden av tilltro till det sociala skyddsnätet är en annan utelämnad 

variabel, som potentiellt kan ha korrelerat med utbildning och prokrastinering samt påverkat 

sparbeteende. Räknefärdighet (eng. Numeracy) hos individer är bevisat korrelerat med bland 

annat finansiell förståelse samt påverka sparbeteende och skulle därför ge upphov till OVB. 

 

Att försöka mäta beslutsfattandebeteende är problematiskt då fel mätmetod kan leda till 

felaktiga variabler (eng. Error-in-Variable-Bias). Detta mätfel uppstår om resultaten från 

undersökningen förts in felaktigt, individen som deltagit i undersökningen inte kommer ihåg 

det korrekta svaret utan istället gör en bästa gissning eller om deltagaren helt enkelt avsiktligen 

svarat fel. Dessutom kan frågorna i undersökningen vara ställda på ett sätt som gör dem 

tvetydiga. Det finns skäl att tro att ett antal error in variable biases finns i underlaget som 

användes. Däribland har vi observerat svar under kategorin “tidspreferenser” som inte är 
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trovärdiga, då syftar vi främst på frågan om vilken summa som en deltagare skulle kunna tänka 

sig få för att vänta 10 år istället för att erhålla 1 000 kr idag. där en deltagare har svarat 10 kr 

medan en annan svarade 4 000 000 kr. Det verkar med andra ord funnits individer som 

avsiktligen svarat fel och därmed finns det error-in-variable-biases, när en individ kan tänka sig 

att vänta 10 år för att få en summa som är en hundradel av vad denne kunde fått idag.  

 

Variabler med samband som påverkar varandra, det vill säga “X påverkar Y och Y påverkar X” 

kan ge upphov till simultanpåverkan mellan variablerna (eng. simultaneous causality bias). Vid 

närmare eftertanke misstänker vi att sparande kan vara en sådan variabel, då det redan sparade 

kapitalet kan påverka framtida beteende, det vill säga att beslut som rör sparande inte tas från 

samma utgångspunkt utan att individer ständigt uppdaterar sin baslinje för beslut relaterat till 

sparande. Det kan resultera i skillnader rörande sparbeteende för olika tidpunkter trots att 

förklaringsvariablerna fortfarande är desamma.        

 

Vi har implicit antagit att ett högre genomsnitt på skalan FMBS-sparande resulterar i ett mer 

aktivt sparbeteende. Det kan vara problematiskt, eftersom det finns fler sparbeteenden som inte 

täcks in av de fem frågor som variabeln grundar sig på. Det innebär att vi går miste om viktig 

information när vi utför vår analys. En variabel som beskriver sparbeteende på ett mer avancerat 

sätt kunde förbättrat studiens resultat, men eftersom möjligheten till ett alternativt mått för 

sparande inte fanns så kunde inga förändringar utföras. Trots kritiken är det ett välutvecklat 

mått som bygger på gedigen forskning kan med konsistenta resultat förutspå sparande och 

finansiella beteenden. 

 

Måttet för beslutskompetens är relativt nytt och egenskaperna som det medför är inte grundligt 

undersökta. Det gör studien mer intressant men också mer svårtolkad i form av vilket beteende 

måttet verkligen beskriver. Komponenter av måttet, det vill säga hänsyn till sunk costs och 

hänsyn till tidigare utfall, har erhållit stark kritik och uteslutits från inkludering i flertalet senare 

undersökningar på grund av inkonsistenta empiriska resultat vilket försvagar måttet som helhet.  
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6. Slutsats 
 

“If all the economists were laid end to end, they’d never reach a conclusion 

- George Bernard Shaw 7 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka och analysera vad beslutskompetensen hos 

individer hade för påverkan på en individs sparande utifrån ett beteendeekonomiskt perspektiv. 

För att besvara detta utgick vi från frågeställningarna om en individs beslutskompetens och dess 

underkategorier hade något samband till ett aktivt privat sparbeteende. 

Resultaten från undersökningen visar att beslutskompetens inte har en statistisk bevisad 

påverkan på det sparbeteende vi använde oss utav i undersökningen. Vi fann ett positivt 

samband, mellan självförtroende och sparbeteende – dock var detta ej ett statistiskt signifikant 

resultat. Ett flertal negativa samband kopplade till sparbeteende hittades mellan 

beslutskompetens och resterande underkategorier, men signifikansen var inte tillräckligt stor 

för att med säkerhet kunna dra slutsatser om upptäckten. De variabler som visade sig ha en 

påverkan på sparbeteende var självkontroll, kön och individuell kortsiktig diskontering. Vad vi 

kan se från vår undersökning är att individer som är uppmärksamma på sitt eget beteende och 

kan kontrollera sig själva gentemot kortsiktiga frestelser uppvisar ett högre sparbeteende 

oavsett beslutskompetens.  

Slutsatsen vi drar från våra resultat är att de neoklassiska modellerna fortfarande kan vara 

användbara ur ett makroekonomiskt perspektiv för att ge en uppskattning på hur totalt sparande 

bör vara sammansatt över tid. Däremot är sparbeteende; det vill säga om en individ är aktiv 

genom att spara i fonder eller aktier eller passiv genom att bara förlita sig på pensionssystemet, 

betydligt mer komplext i verkligheten och för att förstå hur individer väljer att spara krävs en 

djupare förståelse om bland annat deras egna preferenser.  

  

                                                
7 The Saturday Review of Literature (1933) 
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Appendix 
“The cure for boredom is curiosity. There is no cure for curiosity.”  

– Dorothy Parker 9 

 

Frågeformulär 1 - Exempelfråga om resistens mot framställningen av ett scenario 

  

                                                
9 1997 April 30, Usenet discussion message, Newsgroup 
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Frågeformulär 2 - Exempelfrågor om självförtroende 
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Frågeformulär 3 - Exempelfråga om beslutsregler 
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Frågeformulär 4 - Exempelfråga om konsistent riskuppfattning
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Frågeformulär 5 - Exempelfrågor om självkontroll 
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Frågeformulär 6 - Exempelfrågor om prokrastinering 
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Frågeformulär 7 - Exempelfrågor om finansiell förståelse 
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