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Presentationsformatets 
betydelse vid 
kommunikation av risk1

PATRIC ANDERSSON & GUSTAV ALMQVIST

Inledning
�������	���
���	��������������
���������������	�����������������������
gånger sätts likhetstecken mellan dessa begrepp, även om de ur ett strikt per-
spektiv skiljer sig åt, något som diskuteras i det inledande kapitlet av denna 
��������������!"#$%��&�������'�����������������������	��	���������������
vara dess positiva motpol) som en betingelse där utfallet kan variera men där 
��������	���������������(�����*��������������
������+�������������'����
beräkningsmetod som ligger till grund för dess skattning kommer resultaten 
����� �� *������� �� ������ �������� ��������	��������������./��'������
har chansen för att en medelgolfare gör ett hole in one beräknats till en på 12 
500 försök (Svensk Golf, 2015).2 Det går också att ange sannolikheten för 
denna prestation som 0,008 %. Ett tredje sätt är att säga att prestationen är 
väldigt osannolik. Vilket av de tre formaten är mest begripligt för individer? 
Vilka är deras för- och nackdelar? Hur bra är individer på att förstå sanno-
likhetsinformation om risk som kommuniceras? Dessa frågor behandlas i 
följande kapitel.
1   Programanslag från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse har tacksamt 
emottagits och möjliggjort kapitlet. Vi vill också tacka professor emeritus Ingolf Ståhl, docent Håkan Nilsson, ekon dr 
������.�������	����������.������7������������
����*����������	����'*�����'����'�����*���������
!������������'������������*���������#9�	������������	���������	�������������
�����������������	��������������
utslag (beroende på att avstånden normalt är kortare än 240 meter och få medelgolfare slår så långt med precision) 
�������������������*''���#!�;""���������<�'����������������������������%�	���*�������������=">������������-
riär ännu inte uppnått detta antal, men har till dags datum mäktat med att göra ett hole in one.
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I kapitlet diskuterar vi presentationsformatets påverkan på individers 
förutsättningar att förstå information om risk. Vår diskussion kommer att 
��������'������������@��#%�����*�'����������������������������������'��
individers förmåga att tolka och bedöma sannolikhetsinformation, (2) den 
interdisciplinära forskningen kring riskkommunikation samt (3) resultaten 
från två explorativa studier som med hjälp av webbexperiment empiriskt 
undersökt hur individers bedömningsförmåga påverkas av olika format för 
att presentera sannolikhetsinformation om risk. 

Beslutspsykologisk forskning
C���*�'������������*������'������'������*���������	*���
������������
������������ ��	� ����� ����*� *����� �������	���
���	���+������ 	��� *-
vecklats av bland andra Herbert Simon och Daniel Kahneman, som för 
sina respektive forskningsgärningar erhöll Sveriges Riksbanks pris i ekon-
������ �������'� ���� ������� F������ ������ #LM9� ���'������ !""!�� &���� 
����*�'����������	����������������������
�����������'������*������-
ka individers förmåga att hantera och bedöma information om sannolikheter. 
Ett vanligt tillvägagångssätt har varit att instruera experimentdeltagare, vil-
ka oftast har varit universitetsstudenter, att utifrån förenklade beslutsprob-
lem bedöma sannolikhetsinformation presenterad som procenttal. Sedan har 
forskarna studerat i vilken utsträckning bedömningarna har överensstämt 
med de korrekta slutledningarna, som kan dras av normativa och rationella 
principer (t ex sannolikhetslära). Generellt visar otaliga studier som följt 
�
���������
��������
�����������������������������������������-
�������������������������������*������������<�	�������O������Q�U���-
�����#L9!X�Y������	��Y���Z��Q�<�	�������!""!%���

Enligt den gängse teoribildningen beror avvikelserna på att deltagarna ut-
går från medfödda kognitiva tumregler vid bedömningar och beslutsfattande 
(Kahneman et al., 1982; Kahneman, 2011). Tumreglerna antas ha formats 
av evolutionen till att bli särskilt anpassade för att hjälpa individen att han-
tera sin miljö på ett framgångsrikt och intelligent sätt. På grund av deras 
�������������	�����
���������������'���Z��������������*��������
��*�-
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reglerna leder till s k tankefel och kognitiva illusioner. Eftersom individer 
förutsätts använda samma uppsättning av kognitiva tumregler antas de rea-
gera på ett likartat sätt när de exponeras för samma bedömningssituation. 
�����������������������������������������������������������������������
identiska tankefel. Generellt har dessa forskningsresultat tagits som intäkt 
för att individer har begränsad förmåga att tolka sannolikhetsinformation 
adekvat och dra korrekta slutsatser utifrån den.

+�������� ������ 	��� ����� ������ ��� ������ ������������� ��	� �����
�������������*�������������*���������������7�������Q�����O���]��!"#;%��
.��������������������������������
�����������'����������Y����Y������^���
�!"";%��_�����������������'�����	*�*������������*�����7��������������-
för han att teoribildningen ger alltför oklara förklaringar till sina forsknings-
resultat. De kognitiva tumregler som antas förklara de observerade tankefel-
���
���'��������Z����������	�������*�����������������'��������������	*��
���������������
���������������������������	������������7������������
������Y������^�����������
�'��������*�'���������
�����������������-
samma och abstrakta. Skälet är att problemen presenterar sannolikhetsinfor-
mation i form av procenttal snarare än naturliga frekvenser vars format antas 
����� ��������� ���� 	*�� ���������� ������� ��� ������������� ��	� *''���������
från det verkliga livet. Naturliga frekvenser kan sägas vara resultatet av en 
sekventiell tankeprocess som från fall till fall observerar och registrerar hän-
delseutfall, exempelvis när individen lär sig via egna erfarenheter, något 
�������������������*''��'��������'�����(���Y������^���Q�_���������#LL;%��&�
detta kapitel avser frekvenser helt enkelt numeriska framställningar av antal. 
Vi kommer inte att diskutera om frekvenserna bör betraktas som absoluta, 
naturliga, normaliserade eller relativa (för en diskussion se Hoffrage, Gig-
����^����<��*���Q�����������!""!%��

Tabell 1 nedan innehåller två versioner av en översatt beslutsuppgift från 
Y������^��� �!""!%�� &� ���� ���� ���������� 
�� ��������	��������������� *>�
�������'������������������������������������������'��������������&��/-
periment har denna och liknande uppgifter använts för att undersöka presen-
������������������������������
�(������������������	���������������

När 63 deltagande studenter vid Handelshögskolan i Stockholm presen-
������� ���� ����������� �� '������ ��������� ������ �(*� �*������ �� ������
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korrekta svaret 50 %. De övriga 56 studenterna svarade felaktigt; 41 av dem 
gav svaret 99 %. När 44 andra studenter vid samma högskola bedömde sam-
ma information i termer av frekvenser gav 31 det korrekta svaret en av två (d 
v s 50 %). Således presterade studenterna bättre och förmådde göra korrekta 
�������������
�������	������������	�������������*������������������

���*���� ��������
����� ���� ������ �*����� �(��� q�������� Q� U������
#LL$X� O��������� Q� C���	�� !""!X� y����	����� ��������� z����	���� Q� ���
Vries, 2009). Dessa studier påvisar, att när experimentdeltagare exponeras 
������������	����*�������������������'�����������������
�����	�������
färre tankefel (d v s deras bedömningar är mer förenliga med slutsatserna 
������������� ������������'�����'��%� 
���
�� ��� ���� ������*''����������
*����������'���������{��Z�������	*�*��������������������������������
effekter. Den ena handlar om att frekvensformatet återspeglar hur individ-
��� �����
����� ����������� ������������� ��	� �������	���� �� ��������� �����
���� � �/�Y������^���Q�_���������#LL;X�_���������������!""!X�Y������^����
!"";%��{����������������������	������������������������������������*�>

Tabell 1. Ett beslutsproblem där sannolikhetsinformationen presenteras i procenttal re-
�'������������������+������������(*�������
��Z����

Version med sannolikheter i 
procenttal

Version med sannolikheter i 
frekvenser

Ett test har uppfunnits för att diagnos-
������ �(*������� '�������'����� ����
omkring 1 % av befolkningen har. 
Testet har god men inte perfekt preci-
������+�����'���������������'�������-
'����� Z���� ��� LL� |� ��������	�� ��
testet visar detta (= positivt testresul-
�%��+��'������������	����(*��������
är det 1% sannolikhet för positivt 
testresultat och personen anses ha 
sjukdomen. Person P testas och får ett 
positivt testresultat. Hur stor är sanno-
���	������z������z�	���'�������'���~�
_______%

Ett test har uppfunnits för att un-
dersöka förekomsten av sjukdomen 
'�������'�����U����	����������� ����
perfekt precision. Tänk Dig en be-
folkning på 100 personer. En av dessa 
�
��'���(*�������'�������'�����������
testet visar. En av de 99 personer som 
inte har sjukdomen kommer också att 
testas positivt. Hur många av de som 
har testats positivt lider av sjukdomen 
'�������'���~�����������������
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problemets logiska struktur och därmed gör det enklare för individer att till-
���������������������������O�������+�����O������Q�O������!""=%�

C���*�'���������������������	���������*�������������������
������
individuella förmågan att korrekt tolka och tillämpa sannolikheter. Intresset 
härrör dels från att denna förmåga (på engelska kallad numeracy) utgör ett 
viktigt rekvisit för rationellt beslutsfattande, dels att dagens samhälle i allt 
högre grad förmedlar olika slags sannolikhetsinformation rörande risk i en 
rad olika situationer. Dessa kan relatera till allt ifrån väder och medicinska 
��
����� ����Z���������� ���������������	� ����
��������	����{
����� �
����
också förväntningar på att individer ska kunna tillgodogöra sig sådan infor-
��������	���������������*����������Y������^����!""!��!"#�%��

������������ ��''�	�������� ������������� �����������	��*����������	�
*��(���������
�����*���������������������
��*����������*�������Y�-
nerellt visar dessa studier att allmänheten har varierande förmåga att korrekt 
tolka och tillämpa sannolikhetsinformation och att högutbildade individer 
�����'���������
���������/�_��]�������������C������Q����������!""9X�
����������<��������������Q��*������!"#;%��./��'����������������������
al. (2015) att knappt hälften av ett representativt urval om 227 svenskar gav 
�����������������'�����(�����*''���@�����#�"""��
����������������������

��;""������������������������������;""��������������
��#""��
���������
500 invånarna som inte är med i en kör är 300 män. Vad är sannolikheten 
att en slumpmässigt dragen man är medlem i kören?” (Rätt svar är 25 %). 
{������*���������*���������������������������������������*��������
i presentationsformat som även individer med sämre förståelse för sanno-
likheter kan tillgodogöra sig. 

Det bör också noteras att förmågan att korrekt förstå och tolka sannolikhets 
information i viss mån även påverkas av individens erfarenhet och expertis. 
7��������Z��������������'�������/'���������
���/��������'����������-
�����	����������������������'����������7������������
����������/'�����
��������������� ����������	�����������������'��������(��������������-
ar, såsom meteorologer, poker- och bridgespelare, oddssättare och personer 
����������'�������'��������������Q�F��������!"#;%��y����
�����'������-
���� 	��� ������� �/'����� 
�� ���� ����� ����� ������������ z������������ �/-
periment visar emellertid att exponering av konstant och klar feedback kan 
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hjälpa individer med begränsad kunskap att korrekt bedöma sannolikheter 
�(���F���������������'�Q��������!"#=%�

O���������������� ������ ����*�'������������ �������������� *''� ���
paradoxal bild av individers förmåga att korrekt tolka och hantera informa-
tion om risk. Denna förmåga tenderar att vara begränsad då sannolikheter 
*����������'������������������������
��
�������������������������-
mation formuleras i termer av frekvenser. Således förefaller förmågan vara 
��	
����������������'����'�����������������������
�����

Olika format för riskkommunikation
Riskforskning är ett interdisciplinärt forskningsområde som inriktar sig  
på att undersöka företeelser relaterade till bedömning, hantering och kom-
munikation av risker. Ett område som har studerats är riskperception, som 
	����������	*���
���������
�����/'����%�*''�����������+�������������-
�����������������'����'����
���������������������''����	����������-
laringsmodeller har med varierande giltighet föreslagits (för en översikt se 
Sjöberg, 2002). En slutsats av forskningen kring riskperception är att indi-
vider upplever risker olika beroende på en rad olika faktorer (se Sjöberg, 
2000), något som ställer krav på utformningen av riskkommunikation. 

Sambandet mellan risk och sannolikhet medför att riskkommunikation 
����� 	������� ��� �� *������ ��������	�������������� {�� Z���� ������
��������
�����������������*�������
���������
�����'�������	
������'����
börser och spel. I huvudsak anges sannolikhetsinformation i något av tre 
�����@�z���������������������������'��������*������F
�������������������
��������������������	���������������������������������'��������������
������*������*������������������������*����������Z���'����������������-
�����	��������������7������/��'�������Z�*��#��������y���������*������
sannolikheten för ett visst händelseutfall i procenttal.

��������*��������
���
�������������./��'��������������
���'�������
som säger att sannolikheten för regn imorgon uppgår till 30 % tolkas på tre 
������ �
� �Y������^����_��]������������C������7������Q�<�����'�*�����
2005): (1) hur troligt det är att det kommer att regna någonstans i regionen 
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någon gång under en dag som morgondagen, (2) att det väntas komma regn-
��*����'��������������������������������=%���������������������*�����
30 % av de kommande 24 timmarna. Den första tolkningen är den av mete-
orologer avsedda och således den korrekta.  

Inom sjukvården har det visat sig att varken patienter eller läkare till ful-
��� �������'�����*����*��������������	���� ����������	
������������������
studier pekar på att detta format bör ersättas av frekvensbaserad riskkom-
�*���������Y������^����!""!��!"#�%��7����
���������� �
������������� ��-
formera en patient om ett läkemedels tioprocentiga risk att orsaka huvudvärk 
som biverkning. När läkaren talar i procentuella termer ställs patienten inför 
������������������������������/��'���������O�����������'��������'��
andelen av alla behandlade patienter? Bör man räkna med att drabbas av 
huvudvärk var tionde gång man tar medicinen? Eller kommer huvudvärken 
��������������������������*�����#"�|���������~�+���
���������
����
berättar, att för tiotal patienter som hen har behandlat med läkemedlet i fråga 
har en patient någon gång upplevt huvudvärk som biverkning av medicinen, 
���������
�������������Y������^����!""!��!"#�%���
������������'������-
������O����������
������������'����������������������������*��������

Vid kommunikation av biverkningsrisker är det ofta bättre att använda 
siffror, även för de mottagare som har svårt att förstå sannolikhetsinforma-
���� �z������ _���� U*����� Q� 7��������� !"#�%�� &� ��� ��*���� �*���� ��� ����-
����*������������
����������������������������������	������������
��
procentuella risker används tillsammans med en språklig beskrivning. En 
��������*�����/��'�������*��������@�#��|����������������O��������z������
U*�����Q�7���������!"#;%��.���������������������'��������������������
alltså vara bättre än ett enda. 

{���������������������{�����O'�����	�����	����(�������������������
till forskning om hur riskinformation bör presenteras på bästa sätt (som il-
�*������� ��� 	���� ��������
������� ��������� ���� �
����� �� 	��� ��������
2014.) Han argumenterar för ett mångfacetterat arbetssätt när det gäller risk-
����*���������_���� ���������*''�*��������� �� ���������� ��� �� ���Z���
���*����������������	�������������'���������
�����������
��������Z�*����
��	������������*�������������O'�����	������z��������Q�O	����!"##%��7���
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���/��'���'�����������*�������������Z�*��#�3  En av utgångspunkterna är 
att de positiva och negativa effekterna som förknippas med en risk måste 
visualiseras samtidigt för att motverka s k inramningseffekter. En inram- 
�����������
������������������	*��������*�'�������*��������/��'������
������������'���Z���
�����������'���������������������*�������������/�
<�	������Q�U��������#L9�X�<�	�������!"##%�

Figur 1. .����������������������*����������������������������������������������-
nom att både täljare (grå) och nämnare (grå + vita) framgår samtidigt av bilden. Ett 
������������������������Z�*��	��������������
��������������|�����*��������	����
'�����%��7��*���������	������/��*���������������������������O������������������-
�������*����������OqC��!"#;%�

Genom att visualisera sannolikhetsinformation i form av frekvenser är 
��� ������ ��(���� �� ���������� �����*�� ���'������ �������� �������� ���
�������*������� ����� ��� ����� ��
���� {����� �����''� ����������� ����� 7���
att ge ett exempel på hur både den absoluta och relativa riskreduktionen 
räknas fram går det att utgå från ett scenario där risken för att smittas av en 
=���y������������{�����O'�����	�������	�	�����������������*������������q���������������������������������
�������������
����Z�*��#��7��������/��'���'���������������	����Z�������*����������������������������������(�����
]�������@�*�����������*�������������
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������(*��������������������������������������������������Y�������
beräkna skillnaden mellan proportionen av individer som drabbas av sjuk-
������*����� 	�� ��� ��������������������� �� �/��#� ���#"""�'�������%�
och proportionen av individer som får sjukdomen trots samma medicinering 
(t ex 32 av 1000 personer) uppgår den absoluta riskreduceringen i exem-
plet till 9 av 1000 personer eller 0,9 %. Genom att dividera den absoluta 
riskreduceringen (d v s 9 personer) med proportionen av individer som drab-
bas av sjukdomen utan behandling (d v s 41 personer) härleds den relativa 
�������*�����������������/��'��������L��#���"�!!�������!!�|%��.����������
är förknippad med högre värden kommer det relativa riskreduceringsmåttet 
����������������������������
����������������������������	
������������-
�����Y������^����!""!%��

7��(����� �/��'��� ������ 	*�� ������� ����� ���� ����� ���� ����*''����������
Sannolikheten för att bli miljonär genom att köpa en trisslott är en på mil-
jonen (Svenska Spel, 2015). En liknande beräkning som ovan visar då att 
den som köper två trisslotter istället för en ökar sin relativa chans till en 
miljonvinst med 100 % (d v s från en på miljonen till två på miljonen). Den 
absoluta chansen ökar emellertid endast med 0,0001 %. Den som tänker 
”om jag köper en lott till så dubblar jag min chans till en miljonvinst” (d v 
s relativ chans) borde förmodligen istället tänka ”om jag köper en lott till 
så ökar jag min chans till en miljonvinst med en på miljonen” (d v s absolut 
chans).

.� ��������� ���� ��� '�����>� ��	� ����������������� *������� 
�� �� *>�
������������'��������&������������������������
�������������������������
	
��������������
������������������*���������������
�����������������-
��� ����� ���� �������� ��	� ���� 
�� ������ ���� �	���� �� ���� �����������
går hem”. Ett snarlikt presentationsformat används också av vissa politis-
�������������������	����Z��������� ��7F@�������'��������''�����������-
matförändringar och dess miljömässiga effekter. En fördel med kvalitativa 
��������	��*����� 
�� �� ��� 
�� ������ �� ���
�'���.��������� 
�� �������
������''�����������������
����������.��*''������������
�����������-
������*�������	������������������������������
������������������	���
�'�����������������
������
�����*''����+������������������������'����-
ra skillnader mellan människor när det gäller att översätta kvalitativa sanno-
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���	��*���������������������������	�������	�������������(���y����	����
et al., 2009). Exempelvis är tolkningen av de kvalitativa sannolikhetsut- 
���������7F@�������'�����������������(���C*����*��C��������Q�z����!""L%��
Risk inom underrättelsearbete förmedlas ofta i språkliga presentationsfor-
mat, som ofta är behäftade med brister, särskilt när organisationerna själva 
�
�������'����������	����������������*������7����������������'�������
riskpresentationsformat ska fungera måste det tas fram induktivt genom att 
utgå från vanliga människors spontana bedömningar (Ho, Budescu, Dhami 
Q���������*�������������%�

Dessa nedslag i forskningen kring riskkommunikation påvisar att presen-
������������ 	��� ���� ��������� ���� ���������� ����������� F*��������
������
���������������
��������������
���'���������O����������������-
������� ��� �� �� 	����������� '�� �� ��� ���� ���� �� �����Z���� �� �������
optimalt format. De två empiriska studier som följer bekräftar denna mer 
������������������'�����������������������������������*�������������

Kan frekvensformat leda till bättre  
riskbedömningar i ekonomiska  
beslutsmiljöer?
�����*������������������������������������
������������������������
sannolikhetsinformation när den presenteras i frekvensformat. Generellt har 
detta format visat sig framgångsrikt när det gäller att kommunicera risker an-
�������	
���������������	���Z���.����*���������������������������������-
ning kring naturliga frekvenser noterar att få empiriska studier om formatets 
�������������� 	��� ���������� �� ������ ������ ����*����(���� ���{�]���� Q�
Jacobs, 2015). Därför är det befogat att undersöka, huruvida frekvensfor-
matet också är användbart när det gäller att hjälpa individer att bättre förstå 
sannolikhetsinformation om risk i ekonomiska beslutsmiljöer. Denna ansats 
är i linje med en beteendeekonomisk forskningsinriktning som hävdar, att 
en s k välvillig och enkel omstrukturering av beslutsinformation kan bidra 
till, att allmänheten fattar bättre beslut angående såväl ekonomi som hälsa 
�U	�����Q�O*�������!""9%��{���������������
��������*�����'*���������
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verksamheten hos den brittiska organisationen Behavioural Insights Team 
(BIT), som sedan år 2010 studerar hur den offentliga sektorn och politiska 
åtgärder kan göras mer effektiva med hjälp av enkla beteendemässiga inter-
ventioner4.

Nedan redogörs för resultaten av två explorativa studier om effekterna 
av att ge individer riskinformation i form av frekvenser. De två undersök-
ta miljöerna avser utvärdering av fonder respektive satsningar på sportspel 
med odds. Den ena studien använder ett renodlat frekvensformat medan den 
andra tillämpar ett frekvensformat med visualiseringsstöd.

Svårt att bedöma fonders risknivåer – även med hjälp av 
frekvenser
O����� #L9">���� 	��� ����� �� �� �q&UO>�������5� ����� ���� �� �������� ����
europeiska fondmarknaden. Under senare år har EU successivt utökat och 
����(*'��������������������������	��������������q&UO>���������7����
.�>	����	����������������������*�����������������������������������-
de sig avsevärt mellan medlemsländerna, varför mer harmonisering ansågs 
önskvärd. Ett av inslagen i EU-direktiven är ett krav på att värdepappers-
������������������>���	�����'��Z������������������
���������	������'�����
för konsumenterna. Dessa direktiv har bl a införlivats i svensk lag. 

O'���Z��������	���
������������ �
�����'��*�������������� ��������
����������{
���������������'�����������������������>���	�������������> 
dikator ska användas. Denna indikator kallas för SRRI-skalan (efter vad 
����'��������������
����O��	���������������]����&�������%���	�*�����
�������(*����������Z������������������'���
�����������
�����������������-
visa volatiliteten i en fonds värde. Volatilitet är ett mått för spridningen i ett 
värdepappers avkastning, där hög volatilitet motsvarar hög variation. Var-
je steg på SRRI-skalan motsvaras av ett förutbestämt volatilitetsintervall, 
som sträcker sig från lågt till högt. Vid tidpunkten i fråga var värdepappers 
volatilitet väl känt som ett svårförståeligt begrepp, både bland experter och 
����
����������O������������Q��������!"";X�Y��������Q�U������!""M%��

��������������������������]���������	'@��]]]���	����*��������	�����*��
;����q&UO�
�����������������������������������������������	��q���������&��������&��U������������O��*�������
�q&UO>������������������������'���
���'�''����������
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y��� ��� ��������� *�������������� �.*��'���� q����������� !""L�� !"#;%�
konstaterade EU därför att en värdepappersfonds risknivå lämpligen borde 
operationaliseras med SRRI-skalan.

Det är lätt att förstå ambitionen att göra volatilitet begriplig med en 
(
����������������'�������� �������O�������Z����������������������	�
praktiska skäl att också utreda alternativa tillvägagångssätt. SRRI-skalan 
åstadkommer t ex ingen egentlig spridning inom en och samma värdepap-
persfondsklass. När det gäller aktiefonder visar vår genomgång nedan att 
*����
��	
����������������������������Z����'��������������	�������/���
samma risknivå: sex på en sjugradig skala. Dessutom strider tron på ett enda 
renodlat presentationsformat av riskinformation mot den mångfacetterade 
�������� ��������������������� ��������*�������� ��������������������
nämnda litteraturöversikt. 

Inspirerade av dessa forskningsrön frågade vi oss därför om fonders risk 
skulle uppfattas annorlunda om riskinformationen även presenterades i form 
av frekvenser. En annan fråga gällde huruvida individer på basis av endast 
grundläggande fondinformation skulle göra bedömningar som överens-
stämde med samma fonders absoluta risknivåer. Den grundläggande infor-
mationen bestod av en graf över fondens prisutveckling tillsammans med 
risk- och avkastningsmått i form av fondvärdets standardavvikelse, fondens 
Sharpekvot och betavärde  (för en relaterad diskussion av relationen mellan 
risk och avkastning se t ex Sharpe, 1964).6 

7����������������������������������������*�����	�����!"#;���]��-
baserat experiment med 56 handelshögskolestudenter (varav 22 kvinnor), 
som erhöll uppgiften att skatta risknivåerna för sju fonder. Bedömningsup-
pgifterna konstruerades i enlighet med s k representativ undersökningsde-
sign (Brunswik, 1955). Närmare bestämt insamlades data om de 3 060 fond-
�������������'�������������������������7�����������������������*������
sin respektive risknivå enligt SRRI-skalan och rangordnades sedan utifrån 
kapital under förvaltning. Därefter utvaldes de största fonderna på respek-
tive risknivå. Deras dagliga stängningskurser under den gångna femårs-
perioden dokumenterades och indexerades (där 1 juli 2010 = index 100).

6   Sharpekvot är ett mått på riskjusterad avkastning. Betavärdet är ett mått på ett värdepappers marknadsrisk (d v 
�����������������������>�������Z�����������%��C���
��������������	*������������
���'�''���
��(
�����������
referensindex baserat på marknadsportföljen.
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Standardavvikelse (5 år): 3,83 % 
Sharpe Ratio (3 år): 1,77 
Beta: 0,9 
 
Figur 2. .��/��'���'���������������������������������������������Z������������
�����������������*''�������{�����Z�*��������������������������������'��=�������
SRRI-skalan. Grafen avser ett index över dess värdeutveckling under de gångna fem 
åren.

7�������������������������	�����/�������������������
���*�������������
fram. Graferna kompletterades med respektive fonds senast dokumenterade 
standardavvikelse, Sharpekvot och betavärde.7

Sedan konstruerades frekvensformatet genom att fondernas värdeföränd-
ringar per vecka beräknades och sedan kategoriserades i olika procentinter-
����������*������������
�������������������������(�����������������*�����
���������� ��������� ����� �� !$"�������%��7������������'������������ �� ���
'*���������������������������*�*���������������/��'���������������
en risknivå på 3 enligt SRRI-skalan). 

M���&�	
����������	'@��]]]���������������
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• 10 av 260 veckor har dess värde ökat med 0,15 – 0,25 %
• 154 av 260 veckor har dess värde ökat med mindre än 0,15 %
• 6 av 260 veckor har dess värde varit helt oförändrat
• 83 av 260 veckor har dess värde minskat med mindre än 0,15 %
• 7 av 260 veckor har dess värde minskat med 0,15 – 0,25 %

Studenterna delades slumpmässigt in i två deltagargrupper med två olika 
slags presentationsformat. Experimentgruppen med 25 deltagare gavs till-
gång till både den generella informationen och frekvensinformationen i sam-
ma format som i punktlistan ovan. Kontrollgruppen med 31 deltagare erhöll 
�������������������������������������������Z������������������������������
���������������������������������'���������������������'������(*�������
��������
��#���������������������������	�M����������������������	���
risk”.

O��������������Z�*��=���������*�(����������������������������������
deltagargrupperna överlag väl kalibrerade med fondernas absoluta risk så 
länge denna var jämförelsevis låg (d v s på risknivå 1 – 4 enligt SRRI-ska-
���%�� ���� ������������ ������ �� ������� ����� ���'����������� ������������
stämde överens med den normativa utgångspunkten (d v s volatiliteten uti-
från SRRI-skalan). Perfekt kalibrering motsvarar exakt överensstämmelse. 
+�����'���������������������������������������������������������(��
fondernas risknivåer när volatiliteten ökade. Den experimentella manipula-
tionen att även använda ett frekvensformat kunde inte stävja denna tendens. 
Notabelt är att de genomsnittliga subjektiva riskbedömningarna för de två 
deltagargrupperna varierade mellan 1 och 4 på den subjektiva svarsskalan, 
även för fonder som hade risknivåer på 5 – 7 enligt SRRI-skalan. Således 
föreföll deltagarna ha svårigheter för att bedöma att fonder med faktisk hög 
�����������������
��������������

Utifrån denna studie dras två slutsatser. Den ena slutsatsen är att individer 
har svårt för att värdera fondrisk så att den överensstämmer med fondens 
faktiska risknivå när volatiliteten är hög (d v s risknivå 5 – 7 enligt SR-
RI-skalan). Eftersom aktiefonder kännetecknas av relativt hög volatilitet 
kan privatsparare därför uppleva dem som svåra att bedöma. Därför kan 
SRRI-skalan tänkas utgöra ett möjligt stöd, och EU-initiativet förefaller 
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Figur 3. Genomsnittliga riskbedömningar per risknivå enligt SRRI-skalan avseende 
de två deltagargrupperna. Den subjektiva riskbedömningen varierade på en sjugradig 
�������
��#���������������������������	�M��������	���������

������� *�� �� ����*���������'���'������ .� '������� ���� �������� 
��
att SRRI-skalan har svårt att åtskilja aktiefonder (eftersom hälften av alla 
svenska aktiefonder har en SRRI-risknivå på 6), vilket rimligtvis minskar 
O��&>��������
������������	�����������������'��7��������	������'���-
ning kunde volatilitetsintervallen på vilka SRRI baseras i stället ha anpas-
sats utifrån vilken sorts fond som avsågs.

{�����������*������
����������������������������������*����������
universellt presentationsformat som är lika effektivt för alla beslutsmiljöer 
��	�����������'�������������������������/'���������*��(����������%��
.���������������������/'���������*���������	������������
���������
undersöka effekterna av alternativa presentationsformat avseende fondrisk 
��'������� 7������� �*����� ���� 
���� ���������� ���*����� �� �(*��� ��� ���> 
tagarnas varierande erfarenhet av att ta del av fondinformation. Det vore 
�������������������������*���������������������*������������������-
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ka världen för att skapa en mer representativ urvalsgrupp.
I nästa studie gick vi vidare med att studera frekvensformatet i en annan 

���������������������������*����(���y���������'���'���'����7����������-
������ �
�������������������	��'������������ ������������������7��*��
��
dock att vadslagning är en aktivitet som på ett föredömligt sätt fångar upp 
��������������������'�
����Z���������������������O'���������������������
����
���������
�����������������
������
��������*������������'������
ekonomiska beteenden eftersom spelare får snabbare och mer tillförlitlig 
�����''�����'�� ����� �������������
�������������'��*������ ������������
2007). Vi kom att betrakta nästa studie som ett tillfälle att fortsätta utreda 
frekvensformatets effektivitet vid sannolikhetsbedömningar. Vi höll fast vid 
frekvensformatet, men kompletterade sedan frekvensmåttet med ett visuellt 
stöd.

Ett presentationsformat som kan få spelkonsumenter att 
spela smartare 
O'���'������������
��'�'*�
���������������'�����'����������������������
slår vad med ett spelbolag om att en viss sporthändelse kommer att inträffa, 
��/���O���������������������>.��!"#$��&������'��	
�����������
�������	�
sportspelet alltså realiseras kommer spelbolaget att ge en utdelning, som 
���
����������������������''���*��'������������������*�����������>�
maler (som i exemplet uppgår till cirka 70 gånger insatsen).8�7��*�����
ange storleken på den utdelning som förväntas i det fall sportspelet real-
iseras indikerar decimalodds också hur sannolikt spelbolaget bedömer att 
utfallet i fråga är. Generellt gäller att ju högre ett decimalodds är desto högre 
blir utdelningen, men desto mindre sannolikt är det utfall som sportspelet 
avser.

Under 2013 satsade svenska folket sammanlagt 2 824 miljoner kr på 
�'���'���������������������'���������!"#�%��7��������	�������*����������
vi hädanefter denna spelform för sportspel. Idag erbjuds spelsugna konsu-
menter ett rikligt utbud av sportspel via spelbutiker och internet. Generellt 

9���+��������������*����������������
��
�(�����*��������������������������*����������*������������{��
Z���������������������������������
����'�������
����������*���������������������������#""����*���	�������'��-
tive ett negativt värde beskriver det belopp som måste satsas för att nå en utdelning om 100 valutaenheter. I allmänhet 
anges odds på den svenska spelmarknaden med decimaler.
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kan spelkonsumenterna välja mellan att satsa pengar på singelspel eller 
������������'���� ��/�+������������	���O�������O'���������������'���
avses en satsning på en enda sporthändelse, som att ligamatchen Barcelona 
– Villareal slutar med en hemmaseger till oddset 1,24. Kombinationsspel 
�����
������������*��'���'��%������
��������������������������'��	
�-
���������	�������������*����������������������	
���������*��'���������7���
utdelning krävs att samtliga händelser inträffar enligt de satsade utfallen. 
Exempelvis kan spelkonsumenten spela på hemmasegrar i matcherna Bar-
���������y����������q	������������	�����q�����	��*���*���������������
att oddsen för nämnda utfall är 1,24, 1,91 respektive 1,40. Genom multipli- 
cering av dessa värden erhålls totaloddset 3,32. I det fall alla tre matcherna 
��*�������	���������������������������	*������''�'�����Z��������-
binationsspelet att ge en vinst om 232 kr (d v s exklusive insatsen). Givetvis 
förloras insatsen om någon av de tre matcherna skulle sluta med ett annat 
utfall.

Enligt uppgifter från ett svenskt spelbolag är kombinationsspel vanlig-
are än spel på singlar, och spel på tripplar med tre sporthändelser är mest 
'�'*�
���F�������Q������������!"#"%��.����*����������������
���������-
nationsspel oftast involverar högre potentiella vinster i och med att oddsen 
multipliceras.9� .�� ������ ����������� ������� '�� ����*�'������������ �����-
ningsrön, som visar att individer på grund av tankefel tenderar att överskatta 
��������	���������������	
��������������������
������������������/�
F�����������������*�����Q�_��������!""L%��U���������������'��������	����
��������������������������	��������������.����y������'������Z���-
sierat forskningsprojekt visade att sportspelskonsumenter också är offer 
för denna tendens, något som medför att de bortser från faktumet att san-
�����	��������*����������������(*������'��	
��������������������'�����
�'���*'���������������Q�F��������!"#�X�F�������Q������������!"#"%�

Det bör noteras att spelkonsumenter generellt har god förmåga att kor-
���������������������	��������������������������'�������������������
Q�F��������!"#;%��{��Z������������
����������'���'�������*������	���

L���{����������*�������������������
�����Z�����������������'�����
����������
�����������������!=!�����.�
alternativ vore att satsa på tre olika singelspel som var och en avsåg hemmaseger i de tre matcherna. En satsning om 
100 kr på varje singelspel skulle då ge en förväntad vinst om 155 kr (= 1,24 * 100 + 1,91 * 100 + 1,40 * 100 – 300). 
7��������������������
�����������������
�������������������'���������'���	���������������������*��������
�������
bara en enstaka sporthändelse skulle inträffa enligt förväntan.
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starka preferenser för kombinationsspel även när de har möjlighet att fritt 
�
�(�����������'��������������������������������Q�F��������!"#�%��{�����
'���������
�������'�����/��������������
������������������������'�������
ha lite högre sannolikhet att realiseras än kombinationsspel trots att spelen 
har samma odds. En förklaring är spelbolaget kan ha olika marginaler för 
singelspel respektive kombinationsspel.10 Spelkonsumenternas ekonomiska 
konsekvens av detta tankefel kan inte uppskattas exakt, men den torde vara 
����������{��Z��������*���������'�����'�������������������
�(�����
fokusera sin marknadsföring på kombinationsspel (Newall, 2015).

Ur ett konsumentperspektiv kan det diskuteras huruvida spelbolag bör 
vidta åtgärder för att hjälpa spelkonsumenter att undvika sådana tankefel vid 
satsningar på kombinationsspel. Exempelvis skulle ett spelbolag, i anslut-
���������������(*�����'���'�������*����*''����������������*�������������
��������	������	�	*�������	����������������������'������*������(*�����
sporthändelser som ingår på en satsad sportspelskupong. Detta skulle t ex 
kunna ske genom frekvensformat med visualiseringsstöd, såsom illustrerats 
��Z�*��#�������U��������*����������������
��������
�������������*-
nikation kunna underlätta för spelkonsumenter att utvärdera odds och spel 
på olika utfall. 

Inspirerade av Spiegelhalters forskning om riskkommunikation (se ovan) 
och med hjälp av två kandidatuppsatsstudenter vid Handelshögskolan i 
O���	��������������������]����������/'��������./'���������������
till att undersöka om tillgång till visualisering av oddsens underliggande 
sannolikheter i termer av frekvenser kunde reducera spelkonsumenters pref-
����������������������'����y������������*������������������������������
73 spelkonsumenter (varav 66 män). Den skeva könsfördelningen var vän-
tad med tanke på att spelande på sportspel är mer förekommande bland män 
(Statens folkhälsoinstitut, 2010). Deltagarnas genomsnittliga ålder och spel-
erfarenhet uppgick till 23,4 respektive 3,5 år. Deras insats per spel varierade 
mellan 20 kr och 1000 kr. En övervägande majoritet av deltagarna spelade 
varje vecka och satsade på kombinationsspel. 

Det webbaserade experimentet omfattade ett frågeformulär som bad 
#"���������������
���������������������������������*��'����������������������'��������������'����y��(�������
avspeglar spelbolagets bedömning av sannolikheten för ett visst framtidsutfall inklusive bolagets vinstmarginal. 
Därför leder ett kombinationsspel allt annat lika till en något lägre vinstchans givet identiska odds som vid ett singel-
spel, till följd av att spelbolagets sammanlagda marginal för kombinationsspelsvadet är högre.
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deltagarna att lösa ett antal bedömnings- och beslutsuppgifter som gällde 
�'���'����U���*''����������*�������������������
�(������������Z�����
�'���*'�����������
��'���������������������*���'���'���*'�����������(> 
de den som ett stort spelbolag använder sig av på sin webbsida. Deltagarna 
ombads att föreställa sig att spelkupongerna hade konstruerats av ett spelbo-
lag utifrån de sporthändelser på vilka bolagets spelkunder hade satsat. I den 
ena uppgiften ställdes de inför valet mellan ett singelspel till oddset 11,20 
och ett kombinationsspel omfattande tre fotbollsmatcher (d v s en trippel) 
�������������##�#;��7��*�������������������*''�����{���������*''������
rörde valet mellan ett singelspel till oddset 6,05 och ett kombinationsspel 
������������������������	��������������������%��������������$�"L��7���
båda uppgifterna erhöll deltagarna detaljer om vilka lag som var involverade 
i de berörda matcherna.11

Barcelona - Real Sociedad 
7*����� 
Real Sociedad                                    11.20

Barcelona - Valencia 
7*����� 
+���(���������������������������������������������������#;

 
Singel 
+������������������������������������������������������##�!"

Villareal - Elche 
7*����� 
Villareal                                               1.25
Celta Vigo - Sevilla 
7*����� 
Sevilla                                                  2.15
 
Trippel 
Total odds                                           11.15

Figur 4.�{�����Z�*������������������������*�*''�������������
����������]������-
������/'���������O����������������*''���������������������������'��������	
��
avser det mindre troliga utfallet att Real Sociedad vinner) och ett kombinationsspel 
(som här avser ett oavgjort resultat kombinerat med en hemmaseger för Villareal och 
en bortaseger för Sevilla).

Deltagarna fördelades slumpmässigt till två olika versioner av frågefor-
�*�
����{���������������������	�����/�
�������	����Z�����������������
att odds dels indikerar storleken på utdelningen som kan erhållas i det fall 
satsningen på ett sportspel går hem, dels sannolikheten för att en sporthän-
##���7�������(�������������*''�����������������	�.�	����!"#;%��{������������������	��������������������������



© FÖRFATTARNA OCH SIR86

PATRIC ANDERSSON & GUSTAV ALMQVIST

delse kommer att inträffa eller att ett sportspel kommer att realiseras. De 
���Z���� *''������������ ���� �����*������ *������ �������������*��� �����
��������*�������� �(��� O'�����	����� �� ����� !"##%�� 7��*�� ;� ���*������� ��
exempel på det visualiseringsstöd som presenterades för de 35 deltagare 
som erhöll denna version av frågeformuläret. Dessutom blev dessa del- 
tagare informerade om hur odds integreras vid kombinationsspel och hur 
den potentiella utdelningen successivt stiger medan chansen att den inträffar 
�(*��������������{��������������Z��������������'����������������%��*��-
��������*�������������������������������������������������������������%�
satsningar. Den andra versionen av frågeformuläret saknade alla förklarande 
����(������������{��=9����������������������������������������Z���������
endast ta del av uppgifterna som de skulle lösa (t ex beslutsuppgiften som 
���������Z�*���%�

Webbexperimentet gav förväntade resultat. Utifrån ovan redovisade 
forskningsrön predicerade vi att visualiseringsstödet skulle leda till att pre- 
�������������������������'�����*���������������������������������������
information skulle hjälpa deltagarna att förstå dels hur troligt det var att 
ett spel med ett visst odds skulle ge utdelning, dels hur odds integrerades 
����������������'����q�����;M�|��������������������������������������-
gelspelet, oavsett om det alternativa kombinationsspelet omfattade tre eller 
��������	����7������������*''���*������*��������������������������9"�|�
������������������'������O�������������'�������������Z�������������
(d v s chi2-värden = 9,06 respektive 11,72 och p < 0,001).12 Slutsatsen är 
alltså att frekvensformat i kombination med visualiseringsstöd kan påverka 
spelkonsumenters beslut i positiv riktning.

7��������	���]����/'������������
����������.��������
�����������-
����(���������*���������������������	���������������+���'���*'��������
exempelvis hade omfattat faktiska monetära insatser och deltagarna fått be-
hålla de valda kupongerna hade det observerade beslutsbeteendet möjligen 
�����������*�����{���������������������'������������������������������
������������/'����������������������(���q�������Q�_����	��#LLL%��.��
annan begränsning rör de två beslutsuppgifterna. I enlighet med idén om 

#!���{����������������������������������������������������'�����'���*'�������������*''������������������
�������'������'�������������������7��*������
�(���'���*'������*����������������������������������'���������''�
som de skulle vilja satsa på den valda kupongen. Det fanns inga skillnader i belopp.
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Figur 5. C��������������������*�������������������������������������������Z�����
��������
��������������*�*''�������7��*������������������������������*����������-
de sannolikhetsinformation och hur dessa integreras (de grå rutorna är de utfall som 
sportspelen avser). Sannolikheten för vinst på hela trippelkupongen erhålls genom att 
multiplicera de individuella sannolikheterna för de önskade utfallen i de tre matcher 
�����������������!��#""���9"�#""����M�#""���L�#""%�

representativ forskningsdesign (jfr Brunswik, 1955) kan kritik riktas mot de 
Z������'���*'���������������������'�����������*�����������������	-
er och oddsnivåer som kanske inte var representativa för de sportspel som
spelkonsumenter satsar på i verkliga livet. Givet att dess resultat kan repli- 
������������������� �*�������
���
���������
������������������	�������
����� �'������*������ ����������� ������� ]����/'�������� �� ���Z����
illustrationer om oddsens underliggande sannolikhetsinformation kan bidra 
till att spelkonsumenter fattar bättre spelbeslut. 

Avslutande diskussion
<�'������������'����������������
���������������������������������������
av information om risk. Sambandet mellan format och riskkommunikation 
är komplext och påverkas delvis av mottagarens kognitiva färdigheter. Pre-
sentation av sannolikhetsinformation i termer av procenttal leder ofta till 
���������������������	����������������'����������������������������
termer av frekvenser har generellt visat sig vara framgångsrikt när det gäller 
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��*�����
������������������������������������������������7����������-
mat är dock ingen garanti för ökad förståelse, något som också visas av en 
av våra explorativa studier. När nämnda format kombineras med visualiser-
ingsstöd kan individer emellertid få det lättare att korrekt tolka information 
om risk och fatta bättre beslut, något som också illustrerades av vår andra 
studie. 

7�������������������������	���������
������
�����������������������*�-
taten av våra studier. Vi hävdar att de ändå påvisar potentialen med att förän-
dra presentationsformat av sannolikhetsinformation i ekonomiska besluts- 
���(�����O������������������������������������*��������
��������'��/�
��������������������������������������������*��������������*������
�-
lande effekterna av presentationsformat. De skilda resultaten torde bero på 
�������������������./��'����������'�������������������������
��������
	�� ������ ��������� ���� ������������ ���� ���� ���� ��� ������ ����*�����-
nativ. Dessutom kan deltagare med olika grader av kunskap reagera olika 
på presentationsformat. Som ovan beskrivits omfattade den första studien 
fondriskbedömningar av studenter medan den andra handlade om faktiska 
��������'���*'�������(�����������������'������*�������Y���������
�������
empiriska studier för att utreda giltigheten i dessa två tentativa förklaringar, 
������������'���������������������O���������	������������������������
om presentationsformat vid riskkommunikation.  

Till alla intressenter som är inbegripna i att utforma riskkommunikation, 
vill vi ge rådet att sträva efter att successivt fördjupa den egna förståelsen för 
������������������	����'��/����y
���������������������������������-
�����������������������
��*��
����_
���'������������������>'���������-
ka forskningen en viktig roll. Vi tror att akademiska, privata och samhälleli-
ga intressen sammanfaller på ett sådant sätt att samtliga parter skulle vinna 
'���� ����
�����(���	������ �����������������*����'�*����������	*��
människor bedömer sannolikhetsinformation om risk i olika beslutsmiljöer.
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