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Sammanfattning 
 
Denna uppsats studerar hur elever på en gymnasiefriskola i Falun, Sverige, värderar sina 
prestationer i ett kommande matematikprov som sedan jämförs med det verkliga betyget 
eleven presterade. Eleverna som deltog svarade även på frågor kopplade till ”risk-situationer” 
för att undersöka om det finns ett samband mellan hur eleverna värderar sina prestationer i 
sammanhanget och deras riskbeteende samt om eleverna agerar likt nationalekonomiska 
modeller förutsätter. I enighet med tidigare studier tenderade pojkarna i undersökningen 
övervärdera sina prestationer. Flickorna i studien varken över- eller undervärderade sina 
prestationer och ingen signifikant skillnad i värdering av ens prestation mellan könen kunde 
fastställas. Andelen pojkar som ansåg sig ta mer risk än genomsnittet i klassen var större än 
andelen flickor i frågan. Inget linjärt samband mellan värdering av prestation och riskbeteende 
eller någon skillnad i riskbeteende påträffades mellan könen.   

 
 
Abstract  
 
This paper is a study how students at a high school in Falun, Sweden, estimates their 
performance in an upcoming math test which is then compared with the actual grade the 
student performed. The students who participated also answered questions related to “risk 
situations” to examine whether there is a correlation between how students estimate their 
performance in the context and their risk behavior, and if the students act like economic 
models assume. In agreement with previous studies, the boys in the survey tended to be 
overconfident in their performance. The girls in the study were neither over- nor 
underconfident in her performance and no significant difference in the estimation of one's 
performance between the sexes could be proven. The proportion of boys who considered 
themselves to take greater risk than class average was greater than the proportion of girls in 
the question. No linear relationship between estimation of performance and risk behavior or 
differences in risk behavior could be found between the sexes. 
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1. Inledning och problem 

1.1 Introduktion  

 
Hur bra är vi på att jämföra våra färdigheter och förmågor med genomsnittet i en population 

och hur bra är vi på att värdera våra prestationer jämfört med verkligheten? 

Nationalekonomiska modeller och teorier är utformade med underliggande antagande om att 

människor är rationella, konsekventa, fullt informerade och nyttomaximerande (Eklund 

2010). Kritik har riktats mot dessa förenklingar om verkligheten av naturliga skäl. Bland 

annat av psykologen och Nobelpristagaren i ekonomi 2002, Daniel Kahneman, som menar att 

individer styrs av undermedveten psykologi (Kahneman 2013). 

  

1.1.1 Värdering av prestation 

 
”Overconfidence” är en företeelse hämtat från psykologin som bäst förklaras med att vi 

tenderar att övervärdera våra prestationer, ha en överdriven optimistisk uppfattning om 

framtiden och uppfatta oss själva som ”bättre än genomsnittet”. Investerare tror att de kan slå 

index från år till år genom att ”handplocka” aktier (Zaine 2010). Liknande förväntar sig en 

entreprenör att hans eller hennes nystartade företag ska gå bättre än andra nystartsprojekt 

(Camerer & Lovallo 1999). Företeelsen om att människor är overconfident är forskningen 

överens om. Bland annat kommer Svensson (1981) i sin undersökning fram till att individer är 

benägna att tro att de är bättre och säkrare bilförare än genomsnittet i urvalsgruppen. I 

Svenssons urvalsgrupp kände deltagarna till vilka som deltog i studien för att undvika 

fördomar om stereotyper. Han konstaterar även att genom att individen tror på sig själv leder 

det till ett större risktagande som är positivt korrelerat med att lyckas i arbetslivet. Samma 

slutsats konkluderar Niederle & Vesterlund (2007) som i sin studie konstaterar att män i större 

grad söker sig till tävlingssammanhang på grund av högre grad av overconfidence i just dessa 

sammanhang. Detta förklarar forskarna till studien som en av orsakerna till att fler män än 

kvinnor har höga positioner i näringslivet. Gneezy & Rustichini (2004) undersöker om det 

finns skillnader mellan hur pojkar och flickor förbättrar sina prestationer redan i ung ålder i 

tävlingssammanhang. De slår fast att pojkar förbättrar sina resultat, men kan inte se samma 

mönster hos flickor. Majoriteten av forskningen i ämnet ”overconfidence” kommer fram till 

att män tenderar att övervärdera sina prestationer i högre grad än vad kvinnor gör. I en studie 

utförd av Zaine (2010) studerar forskaren huruvida investerare i utvecklingsmarknader 

värderar sina framtida prestationer i förhållande till övriga marknaden avkastningsmässigt. 
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Zaine kom fram till att investerarna visade tydliga tecken på overconfidence, då många 

uppskattade att deras avkastning skulle överträffa övriga marknaden. Forskaren konstaterade 

även att kvinnor övervärderar sin investeringsprestation i lägre grad än män gör samt att män 

gör fler affärer än kvinnor. Även Barber & Odean (2001) undersöker skillnader i beteende hos 

män och kvinnor och finner att män är mer overconfident än kvinnor i 

investeringssammanhang. Denna företeelse leder till att män gör fler affärer än kvinnor och på 

så vis minskar sin avkastning mer är kvinnor gör. De flesta investerare skulle tjäna på att öka 

sin diversifiering eller rent av köpa indexfonder istället för att försöka slå marknaden genom 

att handplocka ett fåtal aktier. Ändå väljer både kvinnor och män att försöka slå marknaden 

genom aktieköp. Valet av aktier skiljer sig också åt där män tenderar att välja aktier med 

högre risk (Barber & Odean 2006). Att män gör fler affärer än kvinnor förklarar forskarna 

med en möjlig teori som grundar sig i att de gör det för ”spelet i sig”, inte för att maximera 

avkastning. Detta skulle tyda på att de som agerar på detta viset har högre nytta av att delta i 

spel (oavsett utfall) än att maximera avkastning, med antagandet om att vi människor är 

nyttomaximerande. De finner även sambandet att riskaptiten är positivt korrelerat med ung 

ålder hos investerare. Riskaptiten är även positivt korrelerat med förmögenhet, samt 

singelhushåll. Bengtsson et al. (2005) undersöker skillnader i hur manliga och kvinnliga 

studenter värderar sina studieprestationer. Deras konklusion är att manliga studenter tenderar 

att vara mer overconfident är kvinnliga studenter när det kommer till att sikta på det högre 

betyget (VG) på ett prov i mikroekonomi. Detta trots att de konstaterat att fler kvinnor än män 

skrivit godkänt på provet. Dahlbom et al (2010) & Jakobsson et al (2013) undersöker 

skillnader i hur pojkar och flickor värderar sina prestationer i kommande matematikprov som 

jämförs med det verkliga betyget eleven presterar. De kommer fram till att pojkar 

övervärderar sina prestationer samt att flickors agerande beror på om undersökningen görs i 

klasser med bara flickor eller klasser med blandade kön. I klasser med bara flickor tenderade 

flickorna att undervärdera sina prestationer medan i klasser med blandade kön så tenderade 

flickorna att övervärdera sina prestationer i sammanhanget.  

 

En motsägelse till att män skulle övervärdera sina prestationer i högre grad än kvinnor 

kommer Nekby et al. (2008) fram till i sin studie kring startplaceringar till Midnattsloppet. De 

kom fram till att i tävlingssituationer där kvinnor själva kan välja eller påverka sin startplats 

eller position är skillnaden i overconfidence mindre, och kan till och med vara så att kvinnor 

till högre grad är mer overconfident än män i dessa sammanhang. Linkande resultat kommer 

Hardies et al. (2013) fram till i sin studie. Anställda på revisionsbyråer som de undersöker 
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visar ingen skillnad mellan könen i graden av att övervärdera prestationer. I samma studie 

undersöker de samband mellan overconfidence och risktagande men de kunde inte konstatera 

något statistisk säkerställt samband utan att det är två oberoende psykologiska företeelser. 

1.1.2 Risk 

 
I tidigare undersökningar som studerar skillnader i riskbeteende mellan män och kvinnor 

kommer bland annat Byrnes et al (1999) fram till i en metaanalys av 150 studier att skillnader 

i beteende existerar mellan könen, men att de beror på sammanhang samt hur mätningarna 

gått till. I en studie av Barsky et al. (1997) undersöker forskarna viljan och toleransnivån till 

att ta risker med framtida inkomster hos individer samt hur deltagarna värderar konsumtion 

idag jämfört med konsumtion i framtiden. De kommer fram till att unga och äldre deltagare är 

de åldersgrupper som är beredda att utsätta sig för högst risk i sammanhanget. Forskarna 

finner även en spännande U-formad relation mellan antal år avklarade i skolan och 

riskbenägenhet med framtida inkomst. Individer med mer eller mindre än tolv år avklarade i 

skolan är mer riskbenägna än de med exakt tolv år avklarade i skolan. De finner även att män 

är mer toleranta till risk än kvinnor samt att etnicitet och religion är variabler som påverkar 

toleransnivån till att ta risk. Riskaversion innebär att individer vill bli kompenserade med en 

riskpremie för att utsätta sig för risk, och Croson & Gneezy (2009) konstaterar att kvinnor är 

mer riskaverta än män när det kommer till finansiella beslut. Samma slutsats drar Harshman 

& Paivo (1987) och motiverar det till kvinnor reagerar starkare på känslor och att rädslan att 

förlora pengar (loss aversion) är starkare hos kvinnor. Att kvinnor är mer riskaverta än män 

förklarar Lerner et al. (2003) beror delvis på grund av att kvinnor reagerar till större del med 

rädsla till förluster och oväntade negativa händelser medan män reagerar med ilska. Rädsla 

resulterar i sin tur till att öka graden av pessimism mot framtida positiva händelser 

(exempelvis en investering) medan ilska har motsatt effekt.   

 

Att män skulle vara mer riskbenägna och mindre riskaverta än kvinnor råder det dock ingen 

konsensus kring bland forskare. Bland annat har Säve-Söderbergh (2003) visat att i homogena 

grupper där inkomsteffekt och andra övriga variabler exkluderas så är det inga generella 

skillnader i riskbeteende mellan män och kvinnor. Dock så är de mest riskbenägna individerna 

till stor del män i Säve-Söderberghs studie. Även Schubert et al. (1999) skriver att inga 

generella skillnader i riskbeteende mellan könen kan dras. Daruvala (2007) kommer fram till i 

sin undersökning om riskfyllda ekonomiska beslut för sig själv och för andra att det inte fanns 

någon signifikant skillnad mellan könen. Daruvala kommer även fram till att majoriteten av 
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deltagarna förutspår att andra personer är mer riskneutrala än sig själva. Både de manliga och 

kvinnliga deltagarna ansåg att kvinnor är mer riskaverta än män. Risken finns att dessa 

fördomar om riskbeteende hos könsstereotyper leder till diskriminering av kvinnor på 

arbetsmarknaden och skapar ett ”glastak” för kvinnors löne- och karriärsutveckling (Albrecht 

et al. 2003).  En nära besläktad företeelse till risk aversion är begreppet ”loss aversion”. Loss 

aversion är en företeelse som innebär att individer reagerar starkare negativt till en förlust än 

de reagerar positivt till en vinst av samma nominella belopp. Det är bevisat bland annat hos 

investerare som behåller förloraraktier (som minskat i värde jämfört med inköpspris) längre 

än vinnaraktier (som ökat i värde jämfört med inköpspris) (Shefrin & Statman 1985). Detta 

trots att statistiskt fortsätter vinnaraktier gå bättre än förloraraktier och detta specifika 

fenomen kallas ”disposition effect” (Odean 1999). 

 

Sammanfattningsvis har tidigare studier undersökt fenomen ”värdering av prestation” och 

”riskbeteende” som separata företeelser förutom Hardies et al. (2013) som studerade 

eventuellt samband. Dock har ingen eller lite forskning behandlat det eventuella sambandet 

mellan värdering av prestation och riskbeteende i ung ålder och ett gap i forskningen existerar 

därmed. Uppsatsens syfte är därför att undersöka om det finns något samband mellan hur vi 

värderar prestationer och attityd till risk i ung ålder. Elever på gymnasienivå har inte hunnit ut 

på arbetsmarknaden och därmed inte hunnit ta del av och påverkats av arbetsmarknadens 

olika könsroller. Därför är det intressant att studera denna grupp om exempelvis fördomar hos 

könsstereotyper som existerar på arbetsmarknaden möjligtvis förekommer och formas redan i 

ung ålder. Eventuellt samband undersöks genom en kvantitativ studie där gymnasielever får 

värdera sin prestation på ett kommande matematikprov som sedan jämförs med elevens 

verkliga betyg samt svara på frågor kopplade till risk-situationer. Frågeställningar blir 

följaktligen:  

-Finns det ett samband mellan hur gymnasieelever värderar sina prestationer i ett 

matematikprov och deras attityd till risk?  

-Finns skillnader mellan hur pojkar och flickor värderar sina prestationer samt eventuella 

skillnader i riskbeteende mellan könen? 

 

1.2 Avgränsningar och disposition 

 
Uppsatsen är avgränsad till att endast gymnasielever som studerar det naturvetenskapliga 

programmet på en gymnasiefriskola i Falu kommun i Sverige svarade på enkäten. Uppsatsen 
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inleder med ett teoriavsnitt där de ekonomiska modeller och teorier som ska tillämpas 

förklaras. Vidare följer ett empiriavsnitt där det förklaras vilka beräkningar som utförs, samt 

förklaring av uppsatsens samtliga hypotestest. Svaren från enkäten sammanställs i kommande 

resultatdel enligt empirin för att avslutningsvis utmynna i ett diskussionsavsnitt där resultaten 

tolkas och diskuteras utifrån tidigare förklarad teori och tidigare studier.   
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2. Teori 

2.1 Riskaversion  

 
”Riskaversion” är en känd företeelse inom psykologi och nationalekonomi som innebär att 

individer vill bli kompenserade med en riskpremie för att utsätta sig för risk. En riskavert 

persons nyttofunktion är konkav mot origo och visar att personen har en avtagande 

marginalnytta (se figuren nedan). Det betyder att när variabeln på x-axeln (exempelvis 

inkomst) ökar med en enhet så är ökningen i nytta högre när vi befinner oss på en låg 

inkomstnivå än samma nominella förändring i inkomst vid en hög inkomstnivå.  

 

Figur 1. Nyttofunktion hos en riskavert individ. 

 

 

Grafen är en visualisering av en riskavert persons nyttofunktion vid fråga två i 

enkätundersökningen som förklaras i kommande empiri. Frågan var ställd så att personen fick 

välja på alternativen att antingen få 100 kronor garanterat eller delta i en slantsingling med 

chans att vinna 200 kronor vid vinst och ingenting vid förlust. Som grafen visar så har en 

riskavert person högre nytta (utility(u)) vid att få 100 kronor garanterat (u(100)) än att utsätta 

sig för spelet där väntevärdet beräknas till 100 kronor ((0,5*0+0,5*200)=100 kronor).  

 

u(100) > 0,5u(0)+0,5u(200) Hos en riskavert person 

 

Riskpremien som en riskavert person kräver för att utsätta sig för risk är olika stor beroende 

på hur riskavert personen i fråga är. Grafen nedan visar skillnaden mellan två riskaverta 

personers krav på kompensation (riskpremie) för att utsätta sig för lika mycket risk. 
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Kompensationen kan exempelvis vara ränta för en investering, där ”Person 2” i detta fall 

kräver en högre ränta (kompensation) än ”Person 1” gör för att utsätta sig för lika mycket risk. 

Person två är där av mer riskavert än person ett. 

 

Figur 2. Grad av kompensation hos två riskaverta individer. 

 

Kurvorna i grafen representerar två personers indifferenskurvor och som vi konstaterade 

tidigare så har riskaverta individer avtagande marginalnytta av risk. Det vill säga att ju högre 

risk de utsätter sig för, desto högre behöver kompensationen (riskpremien) vara.  

 

2.2 Risksökande 

 
Motsatsen till en riskavert person benämns ”risksökande”. Dennes nyttofunktion visar 

motsatsen, det vill säga att personen har en tilltagande marginalnytta vid en enhets ökning av 

exempelvis pengar. I samma fråga (nummer två) i enkäten visar en risksökande persons 

nyttofunktion att personen har högre nytta vid att utsätta sig för spel med ett väntevärde på 

100 kronor än att få en garanterad summa på 100 kronor. En risksökandes persons 

nyttofunktion är därmed konvex mot origo.  

 

u(100) < 0,5u(0)+0,5u(200) Hos en risksökande individ 
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2.3 Riskneutral 

 
En person vars nytta är likställd vid alternativet att anta spelet och att få en garanterad summa, 

när väntevärdet är likvärdigt benämns riskneutral. Den personen har varken tilltagande eller 

avtagande marginalnytta och kurvan är plan mot origo.  

 

u(100) = 0,5u(0)+0,5u(200) Hos en riskneutral individ 

 

2.4 Loss aversion 

 
Loss aversion en företeelse som innebär att individer reagerar starkare negativt till en förlust 

än vi reagerar positivt till en vinst av samma belopp. Vi försöker också motverka förluster till 

större grad än att försöka åstadkomma vinster. I investeringssammanhang har det 

uppmärksammats att investerare håller förloraraktier för lång tid och säljer vinnaraktier för 

tidigt (Shefrin & Statman 1985). Investerarna tenderar att jämföra nuvarande värde med 

värdet de köpte aktien för, trots att inköpspriset är en ”sunk cost”. Enligt ekonomisk teori är 

detta beteende irrationellt då det rationella är att endast se till framtida värden på exempelvis 

aktier och inköpspriset ska inte spela någon roll. Grafen nedan visar hur den negativa 

skillnaden i nytta är större vid förlust än den positiva nytto-förändringen vid vinst av samma 

nominella belopp. 

 

Figur 3. Skillnad i nyttoförändring vid vinst eller  förlust av samma nominella belopp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precis som hos en riskavert person innebär loss aversion att en individ har en avtagande 

marginalnytta. Effekten kan appliceras inom lönesättning där en löneminskning leder till en 
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klart större negativ effekt än den positiva effekt en löneökning av samma nominella belopp 

innebär. Fenomenet innebär även att individer tenderar att teckna försäkringar i onödigt stor 

utsträckning. Exempelvis vid köp av en telefon eller en dator så väljer många konsumenter att 

teckna en separat försäkring till produkten. Detta beteende är inte ekonomiskt rationellt 

försvarbart, men den negativa förändringen i nytta vid en borttappad telefon är individer 

beredda att betala ett högt pris för (Varian 2010). En ytterligare effekt av loss aversion 

innebär att individer värderar det de har till ett högre pris än det de inte har. I ett känt 

experiment inom detta område utfört av Tversky & Kahneman (1991) kom forskarna fram till 

att det var en stor spridning mellan köp- och säljpris på en vara som halva gruppen blivit 

tilldelad slumpmässigt där säljpriset översteg det ”verkliga värdet” av muggen och köp-priset 

var klart lägre.   
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3. Metod 
 
Sambandet mellan overconfidence och attityd till risk har studerats i tidigare forskning genom 

kvantitativa studier och metoder och så kommer även denna uppsats vara uppbyggd. 

Primärdata har samlats in genom en enkätundersökning som blir underlag för uppsatsens 

innehåll och resultat. I undersökningen ombads 50 gymnasieelever delta att svara på en enkät 

innehållande 21 frågor, varpå 49 av de tillfrågade lämnade in enkäten. Bortfallet på en person 

berodde på att denne inte var svensktalande och enkäten var skriven på svenska. Eleverna som 

deltog i studien går i första och andra året på det naturvetenskapliga programmet på en 

gymnasiefriskola i Falun, Sverige. Alla elever skrev prov i matematik och svarade på enkäten 

med mindre än en timmes mellanrum mellan enkät och prov. De var alla informerade om att 

de deltog i en studie som handlar om attityd till risk. De fick inte veta någonting om att 

jämförelsen mellan könen skulle vara en stor del av undersökningen. Dock fick de som första 

fråga på enkäten fylla i ”pojke eller flicka”. De var uppdelade i två grupper och skrev vid två 

olika provtillfällen. Båda grupperna fick samma information innan de fyllde i enkäten, de 

hade lika lång svarstid och enkäten såg likadan ut (se Appendix 1). När eleverna fyllde i 

enkäten satt de så att de inte kunde se varandras svar. När de var klara med frågorna ombads 

de vända sin enkät upp och ned och invänta tills alla blev klara för att inte störa varandra. De 

blev informerade att om de hade frågor under svarstiden fick de räcka upp handen för att få 

hjälp vid oklarheter. Totalt deltog 49 elever varav 17 pojkar och 32 flickor.  

 

Enkäten var uppbyggd så att 16 av frågorna var kopplade till risk, tre frågor testade elevernas 

kunskapsnivå, en fråga om socioekonomisk bakgrund samt en fråga där eleverna fick skatta 

sitt förväntade provresultat på det kommande matematikprovet som skrevs samma dag. 

Frågorna i enkäten kopplade till risk innehöll situationer där eleven fattar ett beslut där 

utfallen har olika hög grad av risk. Tio av dessa frågor fick eleven svara på en skala 1-9 där 

1=låg risk och 9=hög risk. Genom att de svarade på en skala kunde totalen summeras och på 

så vis rangordna elevernas attityd till risk. Tre av frågorna där eleven fick svara på en skala ett 

till nio fick eleven skatta sitt eget riskbeteende jämfört med genomsnittet i klassen, 

genomsnittet för flickor i klassen samt genomsnittet för pojkar i klassen. Fyra av frågorna i 

enkäten kopplade till risk innehöll två olika svarsalternativ där eleven fick välja på en 

garanterad summa pengar (lite lägre) eller att singla slant med chans att vinna en större 

summa pengar vid vinst eller ingenting vid förlust. Genom svaren på de frågorna kan 

undersökningar utföras huruvida personen tenderar att vara riskavert, risk-sökande eller 
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neutralt inställd till risk. Svaren kan även indikera hur eleven ställer sig till spel överlag samt 

om eleven om eleven räds förluster. På frågan om socioekonomisk bakgrund fick eleven svara 

på sina föräldrars utbildningsnivå. Syftet med denna fråga var att kunna jämföra om elever 

med högre socioekonomisk bakgrund tenderar att ta mer eller mindre risk och om även detta 

kan vara kopplat till hur eleven värderar sina prestationer. Fokus i uppsatsen kommer ligga på 

värdering av prestation och riskbeteende.  

 

Innan eleverna fick ta del av uppsatsen skickades enkäten till en ”fokusgrupp” innehållande 

två personer som precis tagit studenten från gymnasiet och en person som nyligen är 

examinerad civilekonom. Syftet med detta var för att testa frågornas relevans för studiens 

syfte samt undersöka enkätfrågornas nivå för urvalsgruppen (gymnasieelever). Brister utifrån 

fokusgruppens respons korrigerades för att få en bra enkät.   

 

Frågorna angående om eleven föredrar en garanterad summa pengar eller delta i en 

slantsingling ställdes med främsta syfte för att undersöka huruvida eleven tenderar att vara 

riskavert, -sökande eller -neutral. Dock är frågan formulerad så att effekten av loss aversion 

kan spela en stor roll. Daruvala (2007) formulerar istället frågan som ”vid vilket värde anser 

du att de båda alternativen är lika bra?” för att minska effekten av loss aversion vilket hade 

varit ett bättre sätt att formulera frågan.  

 

En ytterligare brist i undersökningen var att eleverna fick som första fråga i enkäten svara på 

om de är ”pojke eller flicka” och på så vis göra dem medvetna om att undersökningen kan 

göra jämförelser mellan könen. Enligt Boschini et al. (2009) kan detta påverka den som svarar 

på enkäten, som undermedvetet svarar enligt stereotypen för pojkar respektive flickor och på 

så vis ge ett missvisande svar. Detta kan ha påverkat validiteten i undersökningen.  
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4. Empiri och hypotestest 

4.1 Värdering av prestation 

 
Svaren i enkäten sammanställdes för att kunna användas i beräkningarna, där elevernas betyg 

omvandlades från bokstavsskala till en sifferskala där: 

A=5, B=4, C=3, D=2, E=1, F=0 

För att undersöka hur eleven värderar sina prestationer fick eleven svara vilket betyg denne 

förväntade sig prestera på matteprovet eleverna skrev samma dag de svarade på enkäten. 

Betyget som eleven förväntade sig jämfördes med det verkliga betyg som eleven skrev på 

provet. Elever som förväntade sig samma betyg som de presterade värderade sin prestation 

korrekt med verkligheten och är varken over- eller underconfident i sammanhanget. 

Förändring i betyg blev för dessa elever noll och beräknades som ”a-b=x” (där a=förväntat 

betyg och b=verkligt betyg). Exempelvis en elev som förväntade sig att skriva D(2) på provet 

och fick ett D(2) som verkligt betyg beräknas som (2-2=0). En elev som fick sämre resultat än 

den hade förväntat sig (overconfident) får ett positivt x-värde och en person som fick bättre 

resultat än förväntat får en negativ x-värde (underconfident). De värden som beräknas är 

enligt rutan nedan och beräknas för gruppen som helhet och för pojkar och flickor var för sig.  

Medelvärde: �̅ = (∑�)/n 

Standardavvikelse: � = �(∑(x − �̅)�) ∕ (n − 1) 
(Där x=a-b (graden av over-/underconfidence) och n=antal observationer) 

Genom ett dubbelsidigt t-test med dessa nyckeltal undersöks hur väl eleverna estimerar sin 

prestation i jämförelse med verkligheten. För att kunna dra slutsatser om resultaten används 

ett hypotestest där:  

Nollhypotesen: H0: �=0 (ej over-/underconfident) 

Mothypotesen: Ha: μ ≠0 (over-/underconfident) 

Vi beräknar ett 95-procentigt konfidensintervall för respektive kön samt för hela gruppen. Om 

intervallet innehåller två positiva eller två negativa tal samt om beräknat p-värde<0,05 

förkastas H0. Att förkasta H0 innebär att det finns stöd för att gruppen eller att respektive kön 

tenderar att vara over- eller underconfident. Om intervaller innehåller ett negativt och ett 

positivt tal och om beräknat p-värde>0,05 kan vi inte få stöd till att förkasta nollhypotesen. 

För att undersöka om det är någon skillnad mellan könen används ett t-test för medelvärde i 

två populationer: 
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t=
(�̅���̅�)��
������������

  

(där �̅�, ��, ��=Pojkar och �̅�, ��, ��=Flickor) 

Antal frihetsgrader (df) för ett dubbelsidigt t-test beräknas som: df=(��+��)-2. 

Hypotestestet i detta fall blir följaktligen: 

Nollhypotesen: H0: ��=��  

Mothypotesen: Ha: �� ≠ ��  

Nollhypotesen i denna beräkning säger att det inte är någon skillnad huruvida pojkar och 

flickor estimerar sina prestationer i ett matematikprov i jämförelse med hur de i verkligheten 

presterar. Vi förkastar nollhypotesen om p<0,05 och eller om beräknat t>(t-värde enligt t-

fördelning på 0,05 signifikansnivå för dubbelsidigt test).  

Om en person har stor avvikelse mellan förväntat och verkligt betyg har detta stor påverkan 

på gruppens totala resultat enligt beräkningarna ovan då urvalet är litet. För att minska 

skillnaderna undersöks även om samma eventuella resultat visar sig om vi endast tittar på om 

personen är overconfident eller inte och jämför mellan pojkar och flickor. Beräkning sker 

genom att räkna ut hur stor andel av pojkarna/flickorna som var overconfident och 

underconfident, och jämföra om det är någon skillnad om det är större andel pojkar som är 

overconfident än andelen pojkar som är underconfident och samma för flickor. Hypotestestet 

för denna beräkning:  

Nollhypotesen: Lika stor andel av vardera kön är over-/underconfident.  

Mothypotesen: Det är inte lika stor andel av vardera kön som är over-/underconfident 

Även detta beräknas genom ett t-test och vi förkastar eller har stöd för nollhypotesen under 

samma premisser som förklarades ovan. 

 

4.2 Risk  

 
För att beräkna riskbenägenheten hos de deltagande i undersökningen summerades svaren i 

frågorna: 2,3,4,6,7,9,11,13,14,16,17. På frågorna 4,6,7,11,13,16 och 17 fick eleven svara på 

en skala 1-9 där 1=liten risk och 9=stor risk (”skalapoäng”). På frågorna 2, 3,9 och 14 fick 

eleven välja på en garanterad summa pengar eller delta i en slantsingling med olika stor 

väntevärde i de olika frågorna. Graden av risk värderades efter väntevärdet i frågan och om 

eleven valde att singla slant fick eleven ”riskpoäng”. Dessa riskpoäng var olika höga vid de 
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olika frågorna. I fråga 2 fick eleven välja mellan en garanterad summa om 100 kronor eller att 

delta i en slantsingling med chans att vinna 200 kronor. De deltagare som valde alternativet 

att singla slant i denna fråga fick 4 riskpoäng och de som valde en garanterad summa fick 0 

riskpoäng. Likande fördelning av riskpoäng fördelades i frågorna 3,9 och 14 (se Appendix 2). 

Den totala riskpoängen summerades med skalapoängen i frågorna ovan. En hög aggregerad 

risksumma indikerar att svarspersonen är mer riskbenägen är en person med låg risksumma 

inom de områden som frågorna berör. 

Medelvärde och standardavvikelse för pojkar respektive flickor beräknas var för sig och 

jämförs med hjälp av ett hypotestest: 

H0: ��=�� 

Ha: �� ≠ �� 

Där nollhypotesen säger att det inte är någon skillnad i aggregerad riskpoäng mellan könen 

och vi förkastar denna nollhypotes om beräknat t-värde överstiger t-värde enligt t-fördelning 

(df=(��+��)-2) på 5- och 1- procentsnivån samt om beräknat p-värde<0,05. Eleverna fick 

även svara på en fråga där de fick uppskatta hur mycket risk de tar i jämförelse med 

genomsnittet i klassen. De svarade även här på en skala 1-9 (där 1=klart mindre risk än 

genomsnittet i klassen och 9=klart mer risk än genomsnittet i klassen). Även på denna fråga 

går det att räkna på två sätt. Första sättet genom att beräkna om eleven anser sig ta mer risk än 

genomsnittet i klassen eller inte. Det innebär att om två elever svarat 3 respektive 4 på frågan 

(där 5=lika mycket risk som genomsnittet i klassen) så blir de båda dessa kategoriserade som 

”mindre risk än genomsnittet” i uträkningen där andelarna jämförs. Andra sättet är att beräkna 

hur mycket mer/mindre än genomsnittet. Exempelvis om en elev svarar 8 på denna fråga, 

beräknas skillnaden (8-5=3) och medelvärde och standardavvikelse kan beräknas för gruppen 

och för pojkar respektive flickor var för sig. Positiva värden indikerar att eleven anser sig ta 

mer risk och negativa värden indikerar mindre risk.  

Hypotestesten blir följaktligen: 

H0: �̂�=�̂� och ��=�� 

Ha: �̂� ≠ �̂� och �� ≠ ��  

Formeln som används för att beräkna eventuell skillnad mellan andelen pojkar och flickor 

som anser sig ta mer risk än genomsnittet är: 

t=
(� ��� �)��

!� (��� )( ���� ���)
   

Där �̂ =((�̂� × ��) +	(�̂� × ��)/(��+��)) 
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Vi förkastar eller finner stöd för nollhypotesen under samma premisser som när vi beräknade 

over-/underconfidence. Vid eventuella olika resultat för pojkar respektive flickor vill vi även 

här undersöka om de eventuella skillnaderna är signifikanta. Det gör vi genom att beräkna ett 

t-test och p-värde enligt ovan. Eleverna fick även svara på om de anser sig ta mer eller mindre 

risk än genomsnittet för respektive kön med syfte att undersöka huruvida eleverna tenderar att 

ha fördomar om riskbeteende hos könsstereotyper. 

 

Intressant är också att jämföra eventuella skillnader specifika frågor från enkäten i 

riskbeteende mellan könen. Den aggregerade ”risksumman” som beskrevs tidigare ger oss en 

helhetsbild över individens riskbeteende, men en del av frågorna är mer relevanta och mer 

intressanta att undersöka än andra. Exempelvis om eleven anser att det är stor eller liten 

sannolikhet att i framtiden börja spara i aktier är en fråga som bör studeras enskilt då många 

tidigare studier behandlar finansiella beslut. På frågan svarade eleven på en skala 1-9 (Där 

1=Det är liten sannolikhet att jag kommer börja spara i aktier och 9=Det är stor sannolikhet att 

jag kommer börja spara i aktier). Här kan ett medelvärde beräknas för pojkar och flickor var 

för sig för att sedan jämföra med ett t-test och p-värde om det är någon signifikant skillnad 

mellan könen. Hypotestestet blir följaktligen: 

H0: ��=�� 

Ha: �� ≠ �� 

Där nollhypotesen i detta fall säger att medelvärdet för pojkar och flickor är lika stort och 

förkastas under samma premisser som tidigare.  

 

4.3 Loss aversion 

 
På fråga nio i enkäten fick eleverna svara på om de föredrar en garanterad summa om 100 

kronor eller delta i en slantsingling med chans att vinna 220 kronor vid vinst och ingenting 

vid förlust. Denna fråga kan ge svar på frågor om hur eleven ser på spel överlag, om eleven 

räds förluster eller triggas av att vinna samt om eleven agerar rationellt och konsekvent. Vid 

ett oändligt antal slantsinglingar med 50% chans att vinna 220 kronor och 50% risk att gå 

ifrån med ingenting resulterar i ett väntevärde på 110 kronor vilket överstiger de garanterade 

100 kronorna. Rationellt beteende skulle innebära att fler pojkar och flickor kommer att välja 

att anta slantsingling i fråga nio än i fråga två och 14 då väntevärdet i fråga nio är högre än i 

de båda andra frågorna. För att jämföra om det är någon skillnad mellan hur pojkar och flickor 

svarar på fråga nio utförs ett hypotestest: 
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H0: �̂�=�̂� 

Ha: �̂� ≠ �̂� 

Nollhypotesen säger här att det inte är någon skillnad i andelen pojkar och flickor som väljer 

en garanterad summa pengar över att delta i en slantsingling enligt alternativen i fråga nio. 

Frihetsgraderna beräknas som tidigare: df=(��+��)-2 och vi förkastar nollhypotesen om 

p<0,05 eller om beräknat t>(t-värde enligt t-fördelning på 0,05 signifikansnivå för 

dubbelsidigt test). Denna fråga enskilt ger ej svar huruvida eleverna tenderar att vara ”loss 

averta” eller inte men det kan ändå ge en fingervisning om de tenderar att vilja motverka 

förluster eller stäva efter att vinna.  

 

Genom beräkningen av graden av over-/underconfidence, riskbenägenhet och loss aversion 

kan beräkningar utföras för att undersöka ett eventuellt samband mellan hur eleverna i 

undersökningen värderar sina prestationer och deras attityd till risk. Detta görs genom att 

beräkna med ekonometriska modeller där graden av over-/underconfidence som beroende 

variabel och riskbenägenhet som förklarande/oberoende variabel. Om beräknad 

korrelationskoefficient, R befinner sig i intervallet 0,7<R<1 eller -1<R<-0,7 så indikerar detta 

ett linjärt samband och ju närmare R går mot ±1, ju starkare är detta samband. Om R befinner 

sig i intervallet -0,7<R<0,7 så finns det inget starkt eller inget linjärt samband. Dock kan det 

finnas ett icke-linjärt samband, exempelvis ett U-format eller S-format samband mellan 

variablerna. Hur starkt detta eventuella linjära samband är förklaras av 

determinationskoefficienten, R2. Den förklarar hur stor del av variationen i Y-variabeln 

(beroende) som förklaras av variationerna i X-variabeln (oberoende). (Gujarati & Porter 

2009)  
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5. Resultat 
 

Eleverna som deltog i studien går i två olika klasser på samma skola i Falun och anses därför 

vara ett bekvämlighetsurval. Urvalet har behandlats som ett stickprov och avser att 

representera alla gymnasieelever i Sverige, därmed har värden ur t-fördelningen använts i 

beräkningarna. 

5.1 Värdering av prestation 

 
Som tidigare beskrivet så fick eleverna som deltog i undersökningen uppskatta det betyg de 

förväntade sig prestera på det matteprov som de skrev samma dag som de svarade på enkäten. 

Det uppskattade betyg jämfördes med det verkliga betyg som eleven presterade för att 

undersöka hur väl deltagarna värderade sina prestationer. 50 elever ombads delta i studien och 

totalt svarade 49 elever (n=49) i undersökningen. Av de 49 eleverna var 32 tjejer (65,3%) och 

17 pojkar (34,7%). I Tabell 1 nedan undersöks pojkarnas respektive flickornas genomsnittliga 

differens mellan förväntat och verkligt betyg genom att beräkna medelvärde och 

standardavvikelse. 

 

Tabell 1. Medelvärdesdifferens mellan förväntat och verkligt betyg.   

 n  �̅ (s)  95%-konfidensintervall p-värde  

Pojkar  17  0,706 (1,0467)  (0.170, 1.242)  p=0,013 

Flickor  32  0,25 (0,9837)  (-0.105, 0.605) p=0,16 

Alla   49  0,408 (1,0189)  (0.114, 0.702)  p=0,007 

Standardavvikelsen är inom parentesen (s). Positiva värden indikerar övervärdering av prestation och negativa 
värden indikerar undervärdering av prestation.  
 

Som Tabell 1 ovan visar förväntade sig hela gruppen att de skulle prestera bättre än vad de 

egentligen gjorde. Medelvärdet av förväntat betyg översteg det genomsnittliga verkliga värdet 

med nästan ett halvt betygssteg. Eftersom att både det övre och undre värdet i 

konfidensintervallet är större än noll så är det statistiskt signifikant att gruppen var 

overconfident i denna situation när det gäller förväntad prestation på ett matematikprov. 

Samma resultat uppstod vid beräknat p-värde vilket gör att nollhypotesen kan förkastas på 5-

procentsnivån för hela gruppen då 0,007<0,05. Att förkasta nollhypotesen innebär att det 

finns stöd för att gruppens medelavvikelse mellan förväntat och verkligt betyg översteg noll. 

När pojkar och flickor jämförs var för sig tenderar pojkarna att övervärdera sin prestation. 
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Därför kan nollhypotesen förkastas på 5-procentsnivån för pojkarna då konfidensintervallet 

innehåller två positiva värden samt p-värdet<0,05. Nollhypotesen var i detta fall att pojkarna 

varken var over- eller underconfident. Dock syns inte samma resultat för flickorna där 

konfidensintervallet innehåller ett negativt och ett positivt värde samt p-värde som överstiger 

0,05. Nollhypotesen kan därmed inte förkastas för flickorna där H0: �=0 (ej over-

/underconfident). 

 

För att beräkna om någon signifikant skillnad mellan könen existerar används ett t-test: 

t=
(�,706��,25)��
!�,047��, �-,984�0�

 =1,48  

Frihetsgrader: df=(17+32)-2=47 

Detta innebär att det inte är någon signifikant skillnad mellan hur pojkar och flickor värderar 

sina prestationer i jämförelse med verkligt betyg på 5-procentsnivån då 1,48<2,02. Hade 

beräknat t-värde varit större än 2,02 hade skillnad på 5-procentsnivån kunnat fastslås. Samma 

resultat visar beräknat p-värde (0,148)>0,05 så vi kan inte förkasta nollhypotesen. Att 

nollhypotesen inte kan förkastas betyder i detta fall att det inte är någon signifikant skillnad 

mellan könen i detta sammanhang.  

 

Vid jämförelse i skillnad mellan hur pojkar och flickor förväntar sig prestera betygsmässigt 

konstaterades inte heller någon signifikant skillnad mellan könen. Pojkarnas medelvärde i 

förväntat betyg=3,29 vilket betyder att genomsnittet av pojkarna förväntade sig ett betyg 

mellan B(4) och C(3). Flickornas förväntade medelvärde i betyg=2,56, alltså mellan 

betygsstegen C(3) och D(2). Någon signifikant skillnad mellan dessa värden på 5-

procentsnivån (t=1.84, p=0.08) kan inte konkluderas. Vid jämförelse av det verkliga betyget 

som pojkarna respektive flickorna presterade är skillnaden ännu mindre (t=0.51, p=0.62). 

Pojkarnas verkliga medelvärdesbetyg=2,59 och flickornas verkliga medelvärdesbetyg=2,31. 

Anmärkningsvärt var att andelen pojkar som förväntade sig högsta betyget var 29% medan 

andelen flickor som förväntade sig högsta betyget var endast 3%, vilken är signifikant 

skillnad (t=2,74) mellan könen på både 5- och 1-procentsnivån.  

 

Tabell 2 (nedan) bortser från storleken i avvikelsen mellan förväntat och verkligt betyg. 

Tabellen visar endast om svarspersonen var over- eller underconfident (förväntade sig högre 

eller lägre betyg än verklig prestation). 47% av pojkarna estimerade att de skulle skriva ett 
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högre betyg på provet än vad de i verkligheten gjorde och endast 6% av pojkarna skrev bättre 

än de värderade sin prestation till. Jämförs andelarna så är det en signifikant skillnad på 5-

procentsnivån och därför kan det fastslås att det var en större andel pojkar som var 

overconfident än andelen pojkar som var underconfident i detta sammanhang. Vid samma 

jämförelse bland flickorna som deltog i undersökningen så hade 44% av flickorna en övertro 

till sin prestation och 19% åstadkom ett bättre betyg än förväntat. Även detta är en signifikant 

skillnad på 5-procentsnivån och en större andel flickor övervärderade sin prestation än 

andelen flickor som undervärderade sin prestation. Ingen signifikant skillnad mellan andelen 

pojkar och flickor som övervärderade sin prestation (t=0,20) kunde urskiljas.  

 

Tabell 2. Skillnad i andelen over-/underconfident.  

  n  �̂ (overconfident) �̂ (underconfident) t-test  

Pojkar   17  47%   6%   t=2,66 

Flickor   32  44%   19%   t=2,16 

 

5.2 Risk  

 
Den aggregerade riskpoängen som beräknas enligt empirin där en hög risk poäng innebär att 

svarspersonen tar högre risk än en person som har en låg aggregerad riskpoäng. Beräkning av 

pojkarnas och flickornas aggregerade riskmedelvärde resulterade i pojkarnas 

medelvärde=44,41 och flickornas medelvärde=42,22. Jämförs dessa värden med ett t-test 

visar det sig att det inte är någon signifikant skillnad mellan könen (t=0,82). Nollhypotesen 

kan därför inte förkastas där H0: ��=��. Att nollhypotesen inte kan förkastas innebär att det 

inte finns statistiskt stöd till att påstå att det är skillnad mellan könen vad gäller riskbeteende.  

 

Som tidigare förklarats fick eleverna svara på om de anser sig ta mer, lika eller mindre risk än 

genomsnittet i klassen. Detta beräknas dels genom att räkna ut om eleven anser sig ta mer, 

lika eller mindre risk samt hur stor eventuell skillnad från medel (5) som förklarades i 

empirin. I Tabell 3 nedan beräknas först andelen av respektive kön som anser sig ta mer eller 

mindre risk än genomsnittet för klassen. 
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Tabell 3. Andel som anser sig ta mer eller mindre risk än genomsnittet i klassen. 

  n  �̂ (mer)  �̂ (mindre)  t-test  

Pojkar   17  59%   24%   t=2,45 

Flickor   30  27%   33%   t=0,51 

 

Resultatet visade att 59% av pojkarna ansåg sig ta mer risk än genomsnittet i klassen och 

motsvarande andel för flickorna var 27%. Beräknat t-värde (2,17) för skillnad i proportioner 

mellan könen överstiger 2,02 (df=17+30-2=45) och ger stöd för att förkasta nollhypotesen på 

5-procentsnivån. Att förkasta nollhypotesen i detta fall innebär att det konstaterats att en 

större andel pojkar anser sig ta mer risk än genomsnittet i klassen än andelen flickor som 

anser sig ta mer risk. Som Tabell 3 visar, så anser en signifikant större andel av pojkarna att 

de tar mer risk än andelen pojkar som anser sig ta mindre risk än genomsnittet i klassen 

(t=2,45). Jämförs andelen flickor som anser sig ta mer eller mindre risk än genomsnittet i 

klassen kan ingen signifikant skillnad (t=0,51) på 5-procentsnivån fastslås.  

 

Vid jämförelse av storleken på avvikelsen från genomsnittet (5=genomsnittet) i risktagande 

kunde inga signifikanta resultat konstateras. 

Tabell 4. Medelavvikelse från genomsnittet i klassen. 

 n  �̅ (s)  95%-konfidensintervall p-värde 

Pojkar  17  0,47 (2.00)  (-0.56, 1.50)  p=0,34 

Flickor  30  -0,13 (1.61)  (-0.74, 0.47)  p=0,65 

Standardavvikelsen är inom parentesen (s) 

 

Pojkarnas 95-procentiga konfidensintervall innehåller ett negativt och ett positivt värde vilket 

betyder differensmedelvärdet från genomsnittet inte överstiger noll för pojkarna. Samma 

slutsats kan konstateras för flickorna, vars intervall även det befinner sig på olika sidor om 

nollan. Hade båda siffrorna varit på samma sida om nollan hade det kunnat konstateras att de 

anser sig ta mer eller mindre risk än genomsnittet i klassen. Både pojkarnas och flickornas p-

värde överstiger 0,05 som betyder att differensmedelavvikelsen inte skiljer sig signifikant från 

noll. Ingen signifikant skillnad kan konstateras mellan könen i förväntad medelavvikelse från 

genomsnittet (t=1.06, p=0,30). 

 

Eleverna fick även svara på om de anser sig ta mer, lika eller mindre risk än genomsnittet i 

klassen för flickor respektive pojkar i klassen som visas i Tabell 4 och 5 nedan. 
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Tabell 5. Andel som anser sig ta mer eller mindre risk än genomsnittet för flickor klassen. 

  n  �̂ (mer)  �̂ (mindre)  t-test  

Alla   49  51%   20%   t=3,20 

    

Tabell fyra visar att det är en signifikant större andel av hela gruppen som anser sig ta mer 

risk än genomsnittet för flickor i klassen än andelen som anser sig ta mindre. Dock kan 

samma resultat inte konkluderas vad gäller gruppens uppfattning om sitt risktagande jämfört 

med genomsnittet för pojkar i klassen som visas nedan i Tabell 5.  

 

Tabell 6. Andel som anser sig ta mer eller mindre risk än genomsnittet för pojkar klassen. 

  n  �̂ (mer)  �̂ (mindre)  t-test  

Alla   49  47%   33%   t=1,41 

 

Utifrån resultaten i Tabell 4 finns stöd (t-värde=3,20) för att förkasta nollhypotesen, där 

nollhypotesen (H0) säger: lika stor andel anser sig ta mer risk som andelen som anser sig ta 

mindre risk än genomsnittet i klassen för flickor i klassen. Dock kan nollhypotesen inte 

förkastas utifrån resultatet i Figur 5 (t-värde=1,41) där H0: lika stor andel anser sig ta mer risk 

som andelen som anser sig ta mindre risk än genomsnittet i klassen för pojkar i klassen. 

 

I fråga sex i enkäten fick eleverna svara på om det är sannolikt att i framtiden börjar spara i 

aktier. Även denna fråga besvarades på skala 1-9 där 1=liten sannolikhet och 9=stor 

sannolikhet. Medelvärdet för flickorna som svarade på enkäten uppkom till 5,44 med ett 95-

procentigt konfidentintervall (4.59, 6.28). Dessa värden i jämförelse med pojkarnas 

medelvärde (4,85) och 95-procentiga konfidensintervall (3.70, 6.00) ger inga signifikanta 

skillnader i beteende mellan könen (t=0.86, p=0,40) i denna specifika fråga. Nollhypotesen 

kan därför inte förkastas. Att nollhypotesen inte kan förkastas innebär att det inte finns stöd 

till att påstå att det finns skillnader mellan könen i denna specifika fråga. Även jämförelse av 

andelen pojkar och flickor som förväntar sig att de börjar spara i aktier i framtiden (de som 

svarade 5-9 på fråga sex) visas inte någon signifikant skillnad mellan könen (t-värde=0,469) 

där andelen flickor var 65,6% och andelen pojkar var 58,8%. 
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5.3 Loss aversion 

 
På fråga nio i enkäten fick eleverna svara på om de föredrar en garanterad summa om 100 

kronor eller delta i en slantsingling med chans att vinna 220 kronor vid vinst och ingenting 

vid förlust. Resultatet i frågan visade sig att 81% av flickorna hellre valde att få en garanterad 

summa pengar medan endast 29% av pojkarna valde det säkra alternativet.  

 

Tabell 7. Andel som valde det säkra alternativet. 

 n  �̅   95%-konfidensintervall p-värde 

Pojkar  17  0,29   (0.06, 0.52)  t=1,73 

Flickor  32  0,81   (0.66, 0.95)  t=3,51 

Konfidensintervallet motsvarar andelen som valde det säkra alternativet hellre än slantsingling. 

 

Beräkning av 95-procentiga konfidensintervall resulterar i att intervallet för flickor innehåller 

två tal som överstiger 0,5 (50%) samt t-värde=3,51 vilket betyder att det kan konstateras att 

majoriteten av flickorna valde det säkra alternativet i denna fråga på 5-procentsnivån. Samma 

resultat kan inte konstateras för pojkarna då konfidensintervallet blir stort med värden på båda 

sidor om 0,5 (50%) samt ett t-värde=1,73. Med hjälp av ett hypotestest kan det beräknas om 

det är någon skillnad i beteende i denna fråga mellan pojkar och flickor. Beräkningar visar att 

nollhypotesen kan förkastas (där nollhypotesen (H0)=ingen skillnad mellan könen) för att ge 

stöd till att flickorna valde det säkra alternativet hellre än att singla slant i större grad är 

pojkarna. Beräknat t-värde (3,55) för skillnaden mellan könen i beräknade proportioner 

överstiger både 2,02 och 2,70 vilket betyder att det finns stöd för att det är skillnad mellan 

könen på både 5- och 1-procentsnivån. Jämförs detta resultat med fråga 2 i enkäten (100 

kronor garanterat eller singla slant om 200 vid vinst eller ingenting vid förlust) visas samma 

resultat, då beräknat t-värde=3,42 vilket gör att nollhypotesen kan förkastas. Att förkasta 

nollhypotesen i detta fall innebär att det finns stöd för att flickorna i större grad väljer det 

säkra alternativet än pojkarna. Samma resultat ger resultaten i fråga 14 (t-värde=3,23).  

 

5.4 Samband mellan värdering av prestation och risk 

 
Det har konstaterat att deltagarna i undersökningen, sett till sin helhet, övervärderade sin 

förmåga att prestera på det matematikprov som var underlag för studien. Gruppens 

genomsnittliga förväntade betyg översteg det genomsnittliga verkliga betyget med 0,706 
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betygssteg och en större andel av gruppen hade övertro till sin prestation än andelen som 

skrev bättre betyg än förväntat. Vad gäller risk kunde inte någon skillnad mellan könen 

beräknat i aggregerad riskpoäng konstateras.  

 

För att undersöka om det finns ett samband mellan hur eleverna värderade sin prestation och 

deras riskbeteende har en regressionsanalys utförts med ”Riskbenägenhet” (X-led) som 

oberoende variabel och ”Värdering av prestation” (differens mellan förväntat och verkligt 

betyg) som beroende variabel (Y-led). I Figur 4 nedan finns det inget linjärt samband då 

korrelationskoefficienten, R=-0,063. Determinationskoefficienten (R2) uppgick till 0,004 

vilket betyder att endast 0,4 procent av variationen i Y-led kan förklaras av variationen i X-

led, vilket gör den obefintlig. Därför kan det inte fastslås att ett ökat eller minskat 

riskbeteende (aggregerad riskpoäng), påverkar elevens värdering av sitt betyg på ett 

matematikprov. Detta resultat är i enighet med tidigare studier i ämnet, det vill säga att 

overconfidence och riskbeteende är två oberoende psykologiska företeelser (Hardies et al. 

2013).     

 

Figur 4. Samband värdering av prestation och riskbeteende.  
 

 
 

 
 
 
 
 

  

Värdering av 
prestation 
(differens 
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förväntat och 
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6. Diskussion och slutsats  
 

Syftet med studien var att undersöka om de deltagande eleverna tenderade att vara over- eller 

underconfident i sin förmåga att estimera provresultat i ett matematikprov, undersöka om det 

fanns ett eventuellt samband mellan hur de värderade sin prestation och deras riskbeteende 

samt undersöka eventuella skillnader i beteende mellan könen.  

 

I undersökningen visade det sig att pojkarna var overconfident i avseendet att värdera sin egen 

betygsprestation i ett kommande matematikprov. Medelvärdet för pojkarnas avvikelse mellan 

förväntat och verkligt betyg var signifikant större än noll och en större andel av pojkarna 

övervärderade sin prestation än andelen som undervärderade prestationen. För flickorna 

kunde vi inte se samma signifikanta resultat. En större andel av flickorna övervärderade sin 

prestation än andelen som skrev bättre än de förväntat sig, men medelvärdet i avvikelse var 

inte signifikant större än noll. Detta är i linje med tidigare studier som visat att män 

övervärderar sina prestationer i större utsträckning än kvinnor. Tidigare studier av bland annat 

Dahlbom et al (2010) och Jakobsson et al (2013) har visat att flickor undervärderar sin 

prestation i kommande matematikprov i klasser innehållande endast flickor men i klasser med 

blandade kön tenderar flickor att övervärdera sina prestationer i ett kommande 

matematikprov. Urvalet i denna studie innehållöll två klasser med blandning mellan könen 

(majoritet flickor) vilket kan förklara varför flickorna i studien varken bevisligen över- eller 

undervärderade sin prestation. Intressant var att andelen pojkar som förväntade sig högsta 

betyg på provet signifikant översteg andelen flickor som förväntade sig högsta betyg. Detta är 

i linje med Bengtsson et al. (2005) som kom fram till att en större andel pojkar än andelen 

flickor siktade på högsta betyg på ett prov i mikroekonomi. Enligt Niederle & Vesterlund 

(2007) och Svensson (1981) är ökad tro på sig själv positivt korrelerat med högre positioner i 

näringslivet. Av de sökande till topp-positioner i näringslivet är majoriteten män enligt Jens 

Spendrup, ordförande på Svenskt Näringsliv (TV4 2014). Kanske kan skillnaderna i beteende 

mellan könen redan i ung ålder enligt resultaten ovan vara av bidragande effekt till att fler 

höga poster i näringslivet innehavs av män.  

 

Medelvärdet för den aggregerade riskpoängen för pojkar och flickor var i stort sett likvärdigt 

och ingen signifikant skillnad kunde konstateras. Även jämförelse i den specifika frågan 

huruvida deltagarna förväntar sig att de ska börja spara i aktier i framtiden eller inte, kunde 

det inte konstateras någon signifikant skillnad i beteende mellan könen. Eleverna som deltog i 
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undersökningen går samma utbildning, de har samma ekonomiska förutsättningar, de har 

samma utbildningsnivå och är därmed en homogen grupp. Tidigare forskning av bland annat 

Säve-Söderbergh (2003) har visat att för homogena grupper existerar inga generella skillnader 

i riskbeteende mellan könen, vilket resultatet i denna undersökning bestyrker. Vi kunde även 

konstatera att en större andel av gruppen ansåg sig ta mer risk än genomsnittet för flickor i 

klassen, än andelen som ansåg sig ta mindre risk än genomsnittet än genomsnittet för flickor. 

Dock kunde vi inte se samma resultat i mätningen där gruppen fick jämföra sitt risktagande 

med genomsnittet för pojkar i klassen. Då det faktiska risktagandet mellan könen inte skiljde 

som vi ovan konstaterade, så kan detta resultat om felaktiga fördomar om könsstereotyper 

också vara av bidragande effekt till diskrimineringen och motståndet för kvinnor på 

arbetsmarknaden där kvinnor har ett ”glastak” i sina karriärmöjligheter och löneutveckling. 

Detta visas alltså redan hos elever på gymnasienivå. 

 

På fråga tre i enkäten fick eleven svara på vilket som var det lägsta belopp de var villiga att 

avstå en slantsingling till. Denna fråga var främst syfte till att mäta om eleverna visar sig vara 

riskaverta eller inte. Dock hade det varit intressant att även fråga eleverna frågan: ”Vilket är 

det högsta pris du är villig att betala för att delta i en slantsingling med chans att vinna 1000 

kronor om myntet visar krona men du får ingenting om myntet visar klave?”. Hypotesen är, i 

enighet med tidigare studier av bland annat Tversky & Kahneman (1991), att det 

genomsnittliga högsta priset gruppen är villig att betala är lägre än det genomsnittliga priset 

de är villiga att avstå/sälja erbjudandet för. Enligt nationalekonomiska modeller med 

underliggande antaganden om att individer är rationella och fullt informerade hade köp- och 

säljpris varit lika stora. Detta lämnas till vidare studier.  

 

I resultatdelen konstaterades att flickorna valde ett säkert alternativ än att delta i slantsingling 

i större grad än pojkarna. Om differensen beror på riskaversion, loss aversion, attityd till spel, 

overconfidence eller något annat är dock svårt att konstatera. Märkbart var att lika många 

flickor svarade att de hellre valde en garanterad summa i fråga två och nio i enkäten, trots att 

väntevärdet för oändligt antal spel i en slantsingling är högre i fråga nio (110 kronor jämfört 

med 100 kronor). Detta kanske tyder på att flickorna är emot spel överlag. De ekonomiska 

utfallen i frågorna var satta till låga belopp (≤1000 kronor) vilket också kan ha en effekt på 

vilket alternativ som väljs. Det är inte säkert att samma resultat inträffat om slantsinglingen 

resulterat i exempelvis 200 000 kronor vid vinst och ingenting vid förlust eller 100 000 kronor 
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garanterat. Fördelen med låga belopp är att eleverna har möjlighet att associera till dem. 

Vidare studier krävs för att undersöka detta. 

 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att resultaten av denna undersökning har varit i linje 

med många tidigare undersökningar. Eleverna som grupp tenderade att ha en övertro till sin 

prestation, där beteendet var starkast signifikant hos pojkarna. Inget samband mellan 

värdering av prestation och riskbeteende kunde konstateras. Ingen skillnad i riskbeteende 

mellan könen upptäcktes heller, precis som tidigare studier för homogena grupper. Vi kan 

konstatera att arbetsmarknadens hot och problem ligger djupt ingrodda där fördomar om 

könsstereotyper, det vill säga, beteenden som är av bidragande negativ effekt till skillnader 

mellan könen på arbetsmarknaden visas redan i ung ålder. Detta är intressant då deltagarna i 

undersökningen som går på gymnasienivå inte hunnit ut på arbetsmarknaden än och det visar 

att dessa beteenden inte är något som enbart formas på arbetsplatser, utan det är något vi har 

med oss som nya på arbetsmarknaden. Problemen måste därför bearbetas från grunden då 

dessa beteenden, fördomar och tankar uppenbarligen formas redan innan individen beger sig 

in på arbetsmarknaden.  
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Appendix 1  

Enkäten 

 
Hej. 
Denna enkät skapar innehållet till min C-uppsats som handlar om gymnasielevers attityd till 
risk. Frågorna i enkäten är utformade så att du svarar helt enligt din egen åsikt, det finns inget 
rätt eller fel svar. Tänk inte på hur någon annan skulle svara eller hur ”det borde vara” utan 
bara ditt svar gäller. Inget namn kommer att användas eller nämnas i uppsatsen och ingen av 
dina kompisar kommer att se ditt svar.  
OBS! Läs frågorna och svarsalternativen noga.  
Om du har frågor, räck upp handen och fråga mig. Prata inte under svarstiden och diskutera 
inte frågorna. När du är klar med enkäten, vänd den upp och ner och vänta tills alla är klara. 
 
På tre av frågorna (markerade med ett utropstecken) finns det ett korrekt svar.  
 
 
Namn: ______________________________________________________ 
 
Pojke  

Flicka   
 
 
1. Vilket betyg förväntar du dig att du får på ditt  prov idag?  
 
A  B  C  D  E  F 
 
2. Vilket erbjudande väljer du? (Ringa in det svarsalternativ som du tycker passar bäst) 
 
1.           Jag får 100 kronor som jag får behålla. 
2.           Jag väljer att singla slant där jag får 200 kr om myntet visar krona men 0 kr vid 
klave. 
 
3. Vid en slantsingling får du 1000 kronor om myntet visar krona och ingenting om den 
visar klave.  
Vilket är det lägsta belopp du vill ha för att avstå slantsinglingen?  
 
Svar: Jag kan tänka mig avstå slantsinglingen om jag får _________ kronor garanterat.  
 
4. Vad tycker du om sällskapsspel? Ringa in på skalan 1-9 nedan där  
1=Jag gillar verkligen INTE sällskapsspel  
9=Jag tycker väldigt mycket om sällskapsspel 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9   
 
5. Skriv det första ord du tänker på när du hör ordet ”Risk” 
 
Mitt ord: __________________________________________ 
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6. Tror du att du kommer spara i aktier den dagen du börjar jobba heltid? Ringa in på 
skalan 1-9 nedan där 
1. Det är liten sannolikhet att jag kommer börja spara i aktier   
9. Det är stor sannolikhet att jag kommer börja spara i aktier 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 
7. Använder du cykelhjälm när du cyklar? Ringa in på skalan 1-9 nedan där 
1= Jag använder alltid cykelhjälm 
9= Jag använder aldrig cykelhjälm 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 
8. (!) 
Hur mycket är 6 % av 3000 kronor? 
 
Svar: ___________ kronor 
 
9. Vilket erbjudande väljer du? 
 
1.           Jag får 100 kronor som jag får behålla. 
2.           Jag väljer att singla slant där jag får 220 kr om myntet visar krona men 0 kr vid 
klave. 
 
10. Ringa in TVÅ ord som du kopplar till ”Risk” 
 
Spel, Möjlighet, Farligt, Förlust, Bra, Dåligt, Spara, Spännande, Oförutsägbart, Poker, Tur, 
Onödigt, Vinst, Sport, Bank, Stöld, Pengar, Avkastning, Chans, Varning, Aktier, Fallskärm, 
Hoppa, Osäkert 
 
11. Använder du bilbälte när du kör/åker bil? Ringa in på skalan 1-9 nedan där 
1= Jag använder alltid bilbälte 
9= Jag använder aldrig bilbälte  
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 
12. (!) 
Du sätter in 1000 kronor på ett sparkonto med 2% ränta. Vad är pengarna värda efter 
två år?  
1. Exakt 1202 kronor 
2. Exakt 1020 kronor 
3. Mer än 1020 kronor 
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13. Använder du samma lösenord till olika inloggningssidor exempelvis in-log på 
skolan/hemsidor/mail/facebook? Ringa in på skalan 1-9 nedan där 
1=Jag har aldrig samma lösenord på olika inloggningssidor 
9=Jag har alltid samma lösenord på olika inloggningssidor 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 
14. Vilket erbjudande väljer du? 
 
1.           Jag får 110 kronor som jag får behålla. 
2.           Jag väljer att singla slant där jag får 200 kronor om myntet visar krona och ingenting 
vid klave. 
 
15. (!) 
Hur många minuter är 2,25 timmar? 
 
Svar: ___________ minuter 
 
16. När du köper exempelvis en ny mobiltelefon, tecknar du en separat försäkring till 
den? Ringa in på skalan 1-9 nedan där 
1=Jag tecknar alltid försäkring till ”dyrare inköp” 
9=Jag tecknar aldrig separata försäkringar (förutom hemförsäkring) 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 
17. Om du skulle köpa en lägenhet och ta ett banklån där du får välja på fast eller rörlig 
ränta. Skulle du binda din ränta till en fast kostnad (ofta lite högre) eller låta den vara 
rörlig (varierar mellan hög och låg kostnad). Ringa in på skalan 1-9 nedan där 
1=Jag skulle binda hela lånet till en fast ränta och få samma kostnad varje månad 
9=Jag skulle låta hela lånet vara rörligt och på så vis få en varierad månadskostnad 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 
18. Har någon av dina föräldrar studerat på högre nivå än gymnasienivå? (Högskola 
eller Universitet) 
1. Ja, båda mina föräldrar har studerat på högre nivå än gymnasienivå  
2. Ja, en av mina föräldrar har studerat på högre nivå än gymnasienivå 
3. Ingen av mina föräldrar har studerat på högre nivå än gymnasienivå 
4. Vet ej/Annat 
 
19. Jämför din attityd till risk med genomsnittet i klassen. Ringa in på skalan 1-9 där 
1=Jag tar klart mindre risk än genomsnittet i klassen 
9=Jag tar klart mer risk än genomsnittet i klassen 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
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20. Jämför din attityd till risk med genomsnittet för tjejer i klassen. Ringa in på skalan 
1-9 där 
1=Jag tar klart mindre risk än genomsnittet för tjejer i klassen 
9=Jag tar klart mer risk än genomsnittet för tjejer i klassen 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 
21. Jämför din attityd till risk med genomsnittet för pojkar i klassen. Ringa in på skalan 
1-9 där 
1=Jag tar klart mindre risk än genomsnittet för pojkar i klassen 
9=Jag tar klart mer risk än genomsnittet för pojkar i klassen 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
/Erik Gårdbro 
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Appendix 2 
 
Figur 7. (Fördelning riskpoäng i fråga 2, 9 och 14) 
Fråga  Riskpoäng ”garanterad summa”  Riskpoäng ”singla slant” 
2    0      4 
9    0      2 
14    0      6 
 
 
Figur 8. (Fördelning riskpoäng fråga 3) 
Svar    Riskpoäng 
0-100    0 
101-200   1  
201-300   2 
301-400   3 
401-500   4 
501-600   5 
601-700   6 
701-800   7 
801-900   8 
901-1000   9 
 


