
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats 

Bachelor’s thesis 
 
 

Företagsekonomi 

Business Administration 

 

Inte bara en dans på rosor? 

En kvalitativ studie om finansiell 

kunnighets påverkan på förståelsen 

samt uppfattningen av värdet hos 

försäkringar 

 

Vincent Bröms 

Erik Wallenbrand 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mittuniversitetet  
Avdelningen för Ekonomivetenskap och Juridik 

Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 HP 

 
Examinator: Heléne Lundberg 

Handledare: Ulrika Sjödin 
vibr1600@student.miun.se 

erwa1600@student.miun.se 
 

Datum: 2020-02-10 

 

 



   

 

 

 

Sammanfattning 

Tidigare forskning inom försäkringsfältet tycks endast ytligt ha undersökt vad finansiell 

kunnighet har för påverkan för hur produkterna förstås och uppfattas. De få studier som har 

dragit paralleller mellan dessa ämnen har i huvudsak genomfört studier på ett kvantitativt 

plan, där en mer djupgående förståelse därmed begränsats av studiernas konstruktion. 

Samtidigt tycks den tidigare forskningen inom försäkringsfältet ha varit fokuserad på de rent 

ekonomiska aspekterna av försäkringar, och majoriteten av de studier som ändå behandlat 

försäkringars mer abstrakta aspekter framför allt ha varit inriktade på liv- och 

personförsäkringar. 

 

Detta är en kvalitativt konstruerad studie som med en konstruktivistiskt ansats syftar till att 

bilda en djupare förståelse kring konsumenters förhållningssätt och finansiell kunnighets 

påverkan på uppfattningen av försäkringar. Vidare syftar studien även till att undersöka hur 

värdet av en försäkring uppfattas av konsumenter under tiden den ej nyttjas, där studien ämnar 

bidra till en djupare förståelse och empirisk kunskap inom finansiell kunnighet, 

försäkringsfältet och sambanden däremellan. 

 

Resultatet av studien visar på att konsumenter uppfattar en försäkring likt andra komplexa och 

abstrakta finansiella produkter och tjänster, vilket kan visa på att den finansiella kunnigheten 

till stor del kan spela en avgörande roll kring valet, förståelsen och uppfattningen av 

försäkringar.  

 

Nyckelbegrepp 

Finansiell kunnighet, värde, risk, beteende, försäkringsfältet.



   

 

 

 

Abstract 
Previous research on financial literacy seems to only have examined its effects on the surface 

within the research field of insurances. The few studies that have drawn parallels between 

these subjects have mainly been conducted in a quantitative matter, in which a deeper 

understanding of the results has been limited by the construction of the studies. At the same 

time the previous research within the field of insurance seems to have focused on the purely 

economic aspects of insurances, and the majority of studies that still touch on insurances’ 

abstract aspects have mainly been focused on health insurance. 

 

This is a qualitatively constructed study that relies on a constructionist onset and aims to gain 

a deeper knowledge regarding consumers’ approach and financial literacy’s effect on 

perceived value of insurances. Furthermore, the study aims to examine how perceived value 

of insurances is regarded during the time it is not made use of actively, for which the study is 

intended to contribute with a deeper understanding and empirical knowledge regarding 

financial literacy, the field of insurance and the connections in-between. 

 

The results of this study show that consumers perceive insurances much like any other 

complex and abstract financial product or service, which indicates that financial literacy can 

play a crucial part regarding choice, understanding and view of insurances.  

 

Keywords 

Financial literacy, value, risk, behavior, the field of insurance. 
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1. Introduktion 
Försäkringens inflytande på det moderna samhället och dagens ekonomi är till synes 

ofrånkomlig. Skadeståndets roll har till stor del ersatts av försäkringar (Baldwin, 2004), och 

det är idag möjligt att försäkra sig mot en stor del av alla risker vi känner till, från 

naturkatastrofer (ERV, 2019) till identitetsstölder (Konsumenternas, 2019). Den ekonomiska 

trygghetsaspekten har dessutom inneburit att försäkringar i stor utsträckning ersatt behovet av 

en sparandebuffert som säkerhetsåtgärd mot oförutsägbara kostnader, vilket direkt kan 

påverka individers planering av privatekonomin (Hubbard, et al., 1995). Då människans 

nästintill besatthet av att känna sig trygg och förutse framtida händelser och risker (Liedtke, 

2003) bidrar till att mana på den växande försäkringsmarknaden, kan det vid en första anblick 

vara svårt att se negativa aspekter av denna jakt på skydd och trygghet. Men vid en djupare 

inblick i försäkringsfältet framstår försäkringar som problematiska ur ett teoretiskt perspektiv 

på grund av sin komplexa natur (Dalkilic & Kirkbesoglu, 2015; Knight & Vurdubakis, 1993), 

och även ur en praktisk synvinkel, eftersom de till viss del har visat sig svåra för individer att 

ta till sig (Van Rooij et al., 2011; Estelami, 2009). Detta har givit upphov till att bland annat 

kvalitén av konsumenters finansiella beslut har kommit i fokus inom ekonomiska studier 

under de senaste årtiondena, inte enbart ur hushållsekonomiska perspektiv utan också för 

utbildande och reglerande ändamål (Dalkilic & Kirkbesoglu, 2015; Estelami, 2009).  

 

Mindre studerat är däremot hushållens uppfattning om, och framförallt förståelsen av, just 

försäkringar, ett område som likt andra finansiella fält ökat i både betydelse, och för ämnet 

mer relevant, i komplexitet (Dalkilic & Kirkbesoglu, 2015; Remund, 2010). De studier som 

dock genomförts om hushållens kunskap om försäkringar är framförallt fokuserade på liv- och 

personförsäkring, något som också kan förefalla naturligt med tanke på att livförsäkring står 

för den avsevärt största delen av försäkringsbranschen sett till antal och omsatt kapital. 

(Dalkilic & Kirkbesoglu, 2015; Jinhee, et al., 2013; Gaurav, et al., 2011). Då en 

försäkringsprodukt ofta kan förefalla komplex och abstrakt (Dalkilic & Kirkbesoglu, 2015; 

Knight & Vurdubakis, 1993), finns risken att individer inte helt förstår produkten och därmed 

inte uppfattar ett tillfredsställande värde av den, trots att försäkringsprodukter kan utgöra en 

väsentlig del av deras tillvaro. 

 

1.1 Problembakgrund 

Försäkringens roll i samhället är central både ur ett psykologiskt perspektiv då försäkringar 

kan ge upphov till trygghet hos konsumenter, men också ur ett ekonomiskt perspektiv då stora 

kapital hanteras inom försäkringsbranschen (Baicker et al., 2012; Liedtke, 2003). I samband 

med den ekonomiska utvecklingen har huvudfokus för tidigare forskning varit bankers roll i 

samhället, samt kopplingen mellan bankbranschen och den ekonomiska utvecklingen. 

Tidigare försäkringslitteratur diskuterar hur försäkringsmarknaden har utvecklats i relation till 

länders ekonomiska utveckling men med något skiljaktiga åsikter rörande orsak och verkan 

mellan de två. Det vill säga om försäkringsbranschen i sig bidrar till den ekonomiska 

tillväxten eller om det är den ekonomiska tillväxten som ger upphov till utvecklingen av 

försäkringsbranschen (Hatemi-J, et al., 2018; Azman-saini & Smith, 2011). Förutom 

skiljaktiga åsikter kring denna relation har även forskning om försäkringsbranschen överlag 

varit mindre omfattande jämfört med bankbranschen. Den tidigare forskning som genomförts 

har förutom att fokusera på ekonomiska aspekter till stor del inriktat sig på specifikt 

personförsäkring samt kännedomen om försäkringens vikt i samhället (Baicker et al., 2012; 

Crosby & Stephens, 1987). Ett stort fokus i senare studier har även legat på digitalisering 

(Anderson & Agarwal, 2011) och föreningen av bank- och försäkringsbranschen (Cummins & 
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Weiss, 2004). Senare studier inom ekonomisk tillväxt menar dock att ekonomin och samhället 

blivit mer och mer riskfokuserad (Battiston et al., 2012; Liedtke, 2003), och då Sveriges 

försäkringsföretags finansiella tillgångar uppgick till cirka 4 600 miljarder kronor 2017, vilket 

var lika mycket som landets BNP (SCB, 2018), kan försäkringsbranschen komma att få en allt 

mer central roll i både framtida forskning och samhällsekonomin (Arena, 2008; Liedtke, 

2003).  

 

Hur konsumenter uppfattar kvaliteten av, samt pris och kostnader för bank och liknande 

finansiella produkter och tjänster har studerats (Zietsman et al., 2019; Bolton, et al., 2003), 

men inte i samma utsträckning för försäkringsprodukter trots att även de likt finansiella 

produkter vanligtvis är komplexa och immateriella (Gaurav et al., 2011). Merparten av de 

studier som ändå behandlar försäkringars abstrakta aspekter studerar framförallt liv- och 

personförsäkring tillsammans med konsumenters brist på finansiell kunnighet, och sällan 

tycks försäkringars abstrakta aspekter ha behandlats i studier som inte rör rent 

kostnadsekonomiska och behavioristiska aspekter (Kim et al., 2013; Sherden, 1984). 

 

Den ekonomiska utvecklingen har även bidragit till ett ökat fokus på konsumenterna, 

framförallt deras kunskaper om finansiella produkters komplexitet, då forskning har uppdagat 

att konsumenter tenderar att fatta icke optimala finansiella beslut när de ställs inför just 

komplexa produkter och tjänster såsom lån, försäkringar eller liknande finansiella instrument 

(Van Rooij et al., 2011; Remund, 2010; Estelami, 2009). Denna forskning benämns financial 

literacy, vilket i denna uppsats används synonymt med begreppet finansiell kunnighet, och 

beskrivs vanligtvis som en individs möjlighet att läsa, analysera, kommunicera och hantera 

tjänster relaterade till sin privatekonomi. Någon universellt vedertagen betydelse av vad 

begreppet faktiskt innefattar är inte fastställt och det används på varierande sätt bland forskare 

(Remund, 2010). Då finansiell kunnighet i samband med banktjänster vanligtvis har en stark 

och direkt koppling till en individs privatekonomi (Estelami, 2009), kan det förefalla naturligt 

att dessa områden huvudsakligen har jämförts och studerats. Men med försäkringars ofta 

starka koppling till både individers privatekonomi och samhällsekonomin i stort torde även 

individers finansiella kunnande i samband med försäkringsprodukter vara av stort intresse. 

Begreppet finansiell kunnighet innefattar förutom finansiell kunskap även kognitiva aspekter 

som till skillnad mot ren bildning är psykologiskt rotade och påverkar förmågan till och valet 

av beslut och beteende (Van Rooij et al., 2011; Remund, 2010; Estelami, 2009). Begreppet 

tolkas därför i många fall beroende på kontexten och vilket forskningsområde som diskuteras, 

där för undersökningen passande variabler och frågeställningar används för att mäta styrkan 

eller mängden av finansiell kunskap hos individer inom respektive forskningsområde 

(Remund, 2010). Trots denna spridda tolkning så resulterar studierna ändå i majoriteten av 

fallen i en tydlig bild av att konsumenter saknar tillräcklig finansiell kunskap för att fatta 

ekonomiskt optimala beslut, och att det därmed tycks vara de bakomliggande anledningarna 

till avsaknaden av kunskap som skiljer sig i förhållande till tolkningen av begreppet, snarare 

är själva tolkningen av begreppet (Dalkilic & Kirkbesoglu, 2015; Huston, 2010; Estelami, 

2009.) 

 

Relevansen av den finansiella kunnigheten hos en konsument är generellt sett 

situationsspecifik, men en komplex och abstrakt produkt eller tjänst visar sig ofta vara svår att 

greppa helheten av för konsumenter, vilket sägs bero på ett flertal orsaker (Van Rooij et al., 

2011; Estelami, 2009), och eftersom den moderna försäkringen består av ett flertal aspekter 

som kännetecknar en komplex produkt (Dalkilic & Kirkbesoglu, 2015; Knight & Vurdubakis, 

1993), kan detta alltså ge upphov till att den är svår att fullständigt förstå och tolka för 

konsumenten. En av dessa aspekter är att en premie betalas för att något plötsligt och 
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oförutsett kan ske i framtiden, om det ens sker. Denna framtidsaspekt kan vara något svår för 

individer att greppa eftersom det som betalas för inte kan nyttjas aktivt eller planeras, och 

eftersom konsumenten inte heller får någon fysisk produkt som kan representera den betalda 

premien, vilket gör den mindre påtaglig (Laroche, 2005; McDougall, 1987). En annan 

svårighet för konsumenten att värdera kan vara själva behovet av en försäkring, då framtida 

risker och händelser är abstrakta och svåra att bedöma (Douglas & Wildavsky, 1983), vilket 

även Estelami (2009) menar är en underliggande faktor till att valen av försäkringar ofta inte 

genomförs optimalt, då individers förmåga att bedöma framtida risker visat sig vara 

undermålig och icke-rationell. Inom försäkringsfältet är begreppet risk en väsentlig och 

bakomliggande faktor som vid en första anblick kan förefalla relativt enkelt definierat som 

sannolikheten för en negativ händelse, vilket i sig oftast implicerar ett antagande om objektivt 

externa händelser som inte påverkas av den utsatta individen. Medan mycket av forskningen 

inom området risk till största delen fokuserat på kvantifieringen och framförallt den objektiva 

bedömningen av risk (Benjamin et al., 2013; Van Rooij et al., 2011), så finns en del forskning 

som istället lagt ett större fokus på den behavioristiska aspekten av risk, med vilket menas den 

subjektivt och emotionellt uppfattade risken (Slovic, 1987; Douglas & Wildavsky, 1983;), 

vilket är relevant då risker till stor del har givit upphov till behovet av försäkringar.  

 

1.2 Problemdiskussion 

För de studier som gjorts kring finansiell kunnighet så har bakomliggande anledningar till att 

det har varit av intresse grundats i tre huvudsakliga områden. Inledningsvis har konsumenter 

visats fatta undermåliga finansiella beslut som kan leda till en försämrad hushållsekonomi på 

ett mikroekonomiskt plan, vilket har uppmärksammat hur konsumenters finansiella kunnighet 

kan tänkas förbättras (Remund, 2010; Williams, 2007). Detta har i sin tur gett upphov till de 

två andra huvudsakliga områdena, dels hur reglering ska utformas med hänsyn till att den 

finansiella kunnigheten visats otillräcklig för att fatta fullt rationella beslut (Estelami, 2009), 

samt hur företag ska kommunicera och hantera komplexa finansiella produkter och tjänster 

mot sina konsumenter (Gaurav, 2011). Inom försäkringsfältet verkar istället ett stort fokus 

ligga på att studera digitaliseringens påverkan och implikationer inom branschen (Anderson & 

Agarwal, 2011) samt sammansättningen av bank- och försäkringsbranschen (Cummins & 

Weiss, 2004), där konsumenternas förståelse för produkten till viss del antas redan på 

förhand. Kopplingen mellan försäkringsfältet och forskning som undersöker finansiellt 

kunnande är däremot något vag och till stor del baserad på antaganden, där utgångspunkten är 

att försäkringar, likt andra finansiella produkter som exempelvis lån, är komplexa och 

abstrakta produkter med påföljden att låg finansiell kunnighet då torde leda till sämre 

beslutsfattande beträffande försäkringsprodukter (Estelami, 2009). Visserligen existerar 

studier som istället för att på förhand anta, uttryckligen beskriver en försäkringsprodukt som 

just abstrakt och komplex (Dalkilic & Kirkbesoglu, 2015; Knight & Vurdubakis, 1993), men 

specificerad forskning kring den finansiella kunnighetens koppling till uppfattandet av en 

försäkringsprodukt är minimal. Tidigare forskning inom finansiellt kunnande diskuterar till 

viss del den allmänna uppfattningen av försäkringars vikt och betydelse i samhället i 

förhållande till finansiell kunnighet, men dock endast på ett kvantitativt plan där 

bakomliggande anledningar begränsas av studiernas konstruktioner (Dalkilic & Kirkbesoglu, 

2015; Benjamin et al., 2013; Van Rooij et al., 2011). 

 

Att öka det finansiella kunnandet har enligt tidigare litteratur visats vara problematiskt, både 

teoretiskt och praktiskt, eftersom det även inkluderar kognitiva aspekter hos individer som 

inte i samma utsträckning går att förbättra, likt enbart okunskap genom lärandemål 

(Benjamin, et al., 2013; Estelami, 2009). Då vad begreppet faktiskt innefattar dessutom inte 

heller är allmänt överenskommet mellan forskare (Remund, 2010), leder detta till att det blir 
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svårt att dels veta hur det finansiella kunnandet ska uppmätas samt svårt att bedöma vad som 

är högt eller lågt hos individer och slutligen hur det mest effektivt kan förbättras. Att en 

försäkring innebär ett kontraktuellt överförande av en risk från en konsument till ett 

försäkringsbolag är allmänt vedertaget. Den abstrakta aspekten av detta till synes enkla 

koncept kan antas vara att kontraktet innebär en omedelbar överföring av risken från 

konsumenten till försäkringsbolaget mot en ålagd premie, trots att kontraktet kan komma att 

realiseras till fullo vid ett senare tillfälle eller inte överhuvudtaget. En fråga som då uppstår är 

när konsumtionen av denna produkt egentligen äger rum och således när värdet skapas och 

konsumeras? Till skillnad från både produkter och tjänster för vilka tidpunkterna för både 

produktion och konsumtion vanligtvis lätt kan urskiljas (Lovelock & Gummesson, 2004; 

Grönroos, 1998), så låter sig en försäkringsprodukt, även om de oftast benämns som just 

produkter, inte lika självklart falla under samma kriterier som särskiljer produkter och 

tjänster. Med utgångspunkten att det allmänna finansiella kunnandet är lågt och att detta 

medför svårigheter att fatta de mest optimala ekonomiska besluten tycks det därmed finnas 

grund för att värdet av en försäkring kan komma att inte till fullo uppfattas från konsumentens 

perspektiv, i synnerhet om de inte nyttjas.  

 

Med försäkringars centrala roll i dagens ekonomi och i hushållens privatekonomi i åtanke 

samt att samhället överlag är väldigt riskfokuserat (Ungar, 2001) kan det verka konstigt att 

svårigheter kring uppfattningen och förståelsen av försäkringar existerar. En underliggande 

anledning till detta kan, likt vad Knight och Vurdubakis (1993) och Douglas och Wildavsky 

(1983) diskuterar, vara att det inte alltid är hushållen utan istället försäkringsbolag och 

riskexperter som skapat de underliggande behoven försäkringsprodukterna. Tidigare studier 

diskuterar även riskuppfattningen hos individer i samhället och hur den kan tänkas vara 

socialt och kulturellt påverkad eller konstruerad och enligt dessa studier är individers 

uppfattningar av olika riskers angelägenhet oftast inte objektivt utan snarare emotionellt 

grundade (Slovic, 1987). Eftersom individer inte prioriterar mellan risker på helt rationella, 

utan istället emotionella grunder, kan detta påverka det eventuella gapet mellan individers 

uppfattningar och försäkringspraktiken. Om de risker som uppdagas anses som angelägna för 

individen, kan försäkringspraktiken och individer tänkas närmar sig varandra i prioriteringen 

av risken, medan gapet istället kan tänkas öka om de av praktiken uppdagade riskerna inte ses 

som angelägna för individen (Slovic, 1987). Att allt fler risker uppdagas och uppmärksammas 

i dagens samhälle kan även leda till en större otrygghet och vidare jakt på risker, istället för en 

ökad känsla av trygghet, då individer kan uppleva att de utsätts för allt fler eller större risker, 

trots att riskerna i sig nödvändigtvis inte är nya, utan enbart uppdagats (Douglas & 

Wildavsky, 1983). 

 

Innebörden av transfereringen av en risk i samband med tecknandet torde som sagt vara till 

synes uppenbar för konsumenten i och med att detta är syftet med en försäkring. Däremot kan 

det ifrågasättas om detta är lika uppenbart för en konsument som inte besitter tillräcklig 

finansiell kunnighet för att förstå produktens helhet. En försäkring kanske inte heller ses som 

värdefull för konsumenten förrän en skada faktiskt sker, vilket ger upphov till frågan om en 

försäkring kan upplevas som en onödig utgift i det fall den aldrig behöver nyttjas, trots att 

försäkringsbolaget under tiden faktiskt stått för konsumentens risk. För försäkringsbolaget 

som får att hantera risken i sin verksamhet är denna börda mer påtaglig än för konsumenten 

som inte längre behöver hantera risken i samma utsträckning.  

 

1.3 Syfte 

Denna studies syfte är att analysera och beskriva konsumenters förhållningssätt och 

finansiella kunnighet i förhållande till försäkringsfältet, samt hur detta kan påverka det 



   

 

5 

 

uppfattade värdet av outnyttjade försäkringar. Studien ämnar nå en djupare förståelse och 

bidra med empirisk kunskap inom financial literacy, försäkringsfältet och sambanden 

däremellan.  

 

1.4 Forskningsfrågor 

Hur påverkar finansiell kunnighet uppfattningen av en försäkring?  

Hur uppfattas värdet av en försäkring för konsumenter under tiden den ej nyttjats? 

 

2. Teori 
 

2.1 Finansiell kunnighet 

De skiljaktiga definitionerna av finansiell kunnighet mellan forskare i tidigare studier har visat 

sig försvåra hur begreppet ska tolkas. Ett resultat av detta är att bakomliggande faktorer till de 

påstått låga nivåerna hos allmänheten är svåra att uppmäta (Remund, 2010), liksom hur detta i 

sin tur påverkar förståelsen av en försäkringsprodukt. Detta definitionsproblem utvecklas i en 

studie av Remund (2010) som syftar till att få en bättre förståelse för vad begreppet finansiell 

kunnighet faktiskt innefattar genom att analysera forskning inom området från år 2000 och 

fram till 2009. Bakgrunden till undersökningen grundades i att privatekonomin ökade i 

komplexitet, och i samband med detta ökade kraven som ställdes på konsumenterna och att en 

klarare definition av begreppet finansiell kunnighet således torde främja framtida forskning 

inom ämnet. I Remunds (2010) studie framgår det även att vissa forskningsfält internt kan 

enas om en konkret tolkning av begreppet, men att något allmän definition som överskrider 

olika forskningsfält är svår att uppnå. Följaktligen kan detta medföra att tolkningen av 

mängden finansiellt kunnande hos konsumenter förblir skild tills forskare kan enas om en 

allmänt vedertagen betydelse för begreppet.  

 

Den mest återkommande tolkningen inom det privatekonomiska forskningsfältet är att 

finansiellt kunnande bottnar i en individs förmåga att läsa, analysera, kommunicera och 

hantera sin hushållsekonomi, vilket Van Rooij et al. (2011) använder i sin studie om 

relationen mellan finansiellt kunnande och hushållens deltagande på börsen. I studien 

undersöks nästan 2 900 respondenter i Nederländerna för att ta reda på hur hushållens 

ekonomiska handlande överlag står i relation till deras ekonomiska kunnande. Författarna 

fann att majoriteten av hushållen besitter grundläggande ekonomisk kunskap men att väldigt 

få besitter någon mer djupgående kunskap. De fann även att det finansiella kunnandet har 

påverkan på hushållens sparande och hur de hanterar lån samt i vilken utsträckning de handlar 

på börsen. Respondenter som uppvisade ett lägre finansiellt kunnande var mer benägna att 

vända sig till vänner och familj för lån, mycket mindre benägna att inneha aktier, var mer 

riskkänsliga och hade överlag mindre samlade ekonomiska tillgångar. En positiv relation 

mellan utbildning, högre inkomst och aktieinnehav påvisades men även en högre benägenhet 

till risktagande. De som uppvisade en högre grad av finansiellt kunnande uppvisade däremot 

inte en avsevärt högre nivå av kognitiv förmåga även om artikeln inte testade denna relation i 

någon större utsträckning (Van Rooij et al., 2011). 

 

Då försäkringsbranschen är en vital del i ett lands finansiella system har ett samhälleligt 

intresse att förbättra effektiviteten av försäkringssystemet vuxit fram (Williams, 2007). En 

viktig del i att förbättra försäkringssystemet är att öka det finansiella kunnandet hos individer 

eftersom mer effektiva finansiella beslut kan leda till en ökad närvaro av individer på den 

finansiella marknaden (Dalkilic & Kirkbesoglu, 2015; Van Rooij et al., 2011). Dalkilic & 
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Kirkbesoglu, (2015) undersökte relationen mellan finansiellt kunnande och medvetenhet om 

just försäkringar och fann att studenter som studerade finansiella kurser uppvisade en högre 

medvetenhet om försäkringsprodukter jämfört med studenter som inte studerade finansiella 

kurser. Exempelvis ansåg en högre andel av de som inte studerade inom en finansiell 

inriktning att försäkringar var slöseri med pengar. Detta likt Van Rooij et al. 

 (2011) som i sin studie som undersökte relationen mellan finansiellt kunnande och 

deltagande på börsen, fann att väldigt få besatt mer än grundläggande ekonomisk kunskap. 

 

2.1.2 Kognitiv förmåga 

En individs kognitiva förmåga kan beskrivas som de psykologiska resurserna en individ i 

varierande grad besitter för beslutsfattande och som därmed ligger till grund för beteenden 

och val. Benjamin et al. (2013) undersökte i en studie relationen mellan vad som antas vara 

teoretiskt rationellt nyttjandemaximerande ekonomiskt beteende och kognitiv förmåga. 

Exempel på en sådan teori som baseras på antaganden om individers rationalitet är den 

neoklassiska nationalekonomiska teorin, och med utgångspunkt i denna teori undersökte de 

om det kan finnas någon relation mellan kognitiv förmåga och vad som enligt den 

neoklassiska teorin ses som avvikelser från rationellt beteende hos grundskoleelever. Artikeln 

använder skolbetyg och standardiserade prov så som SAT-prov som mått på kognitiv förmåga 

och jämför dessa med hur eleverna svarade på en rad frågor om attityden mot små insatsrisker 

och uppfattningen av tidsaspekten vid diskontering, beteenden som båda ses som abnormiteter 

från teorin. Studien fann positiva samband mellan uppmätt kognitiv förmåga och teoretiskt 

normativt beteende där antagandet var att en individ borde vara riskneutral inför så små 

risktaganden som undersökningen testade och tålmodig vid korta tidsperioder och belopp. 

Elever med högre kognitiv förmåga var således mer benägna att uppvisa dessa teoretiskt 

optimala beteenden än de med lägre kognitiv förmåga. Studien fann även, om ej statistiskt 

signifikanta, samband mellan abnormt beteende och kognitiv belastning där eleverna 

belastades kognitivt under testet genom att samtidigt som de besvarande frågorna memorera 

siffror.  

 

Även Van Rooij et al. (2011) tar i sin artikel upp frågan om det undermåliga finansiella 

kunnandet deras undersökning fann enbart berodde på bristfällig utbildning, eller om 

underliggande bristfällig kognitiv kapacitet kan ha legat bakom. Även Dalkilic och 

Kirkbesoglu (2015) fann i sin studie om finansiellt kunnande hos 400 universitetsstudenter 

med olika akademiska bakgrunder, likt Van Rooij et al. (2016) bristande kunskap, och ställde 

sig frågan om kognitiva begränsningar kunde ligga bakom resultatet. Estelami (2009) gick i 

sin studie ännu djupare in på mänskliga kognitiva aspekter och specificerade ett antal 

psykologiska effekter som i många situationer begränsar individers rationella tänkande vid 

komplexa beslut avseende ekonomi och pengar. Han menade att det mänskliga kognitiva 

systemets grundläggande begränsningar ofta leder till icke optimala finansiella beslut. Han 

delar vidare upp det kognitiva systemet i fem olika beteendemönster som anses vara mest 

väsentliga för att djupare få en förståelse för individers irrationella beteende som leder till 

icke-optimala finansiella beslutstaganden. De beskrivs här nedan. 

 

2.1.2.1 Hyperbolisk diskontering 

Det förstnämnda beteendemönstret benämns hyperbolisk diskontering och syftar på den 

allmänna kunskapen om tidsaspekten i förhållande till värdet på likvida medel, vilken ofta 

exemplifieras med att: “Pengar du får idag är värda mer än pengar du får imorgon” 

(Estelami, 2009). Denna aspekt diskuteras eftersom konsumenter vanligtvis förstår denna 
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princip generellt. När det däremot gäller finansiella produkter och tjänster är 

diskonteringsräntor och liknande begrepp vanligtvis involverade, vilket försvårar för 

konsumenten att göra avvägningar huruvida likvida medel är värda mer idag än i framtiden. 

Det beskrivs även att svårigheter kring denna avvägningsprocess kan ses hos individer med år 

av finansiell utbildning och erfarenhet, vilket ställer frågan hur detta icke-optimala finansiella 

beteende ska motarbetas och förbättras (Benzion et al., 1989). Denna fråga besvaras med ett 

antal förslag från Estelami (2009). Inledningsvis föreslås att utbildning för konsumenter inom 

finansiell teori och vardagliga begrepp såsom diskonteringsränta, administrativa kostnader 

eller kontantinsats kan vara av stort värde, då konsumenterna behöver ha en bra förståelse för 

att kunna jämföra olika alternativ inför finansiella beslut. Från konsumentkommunikations-

aspekten behöver företag som erbjuder finansiella tjänster vara mer transparanta och förenkla 

alternativt förklara vad vissa begrepp innebär, då konsumenten ofta inte besitter samma 

kunskap som företaget. Detta kan dock vara problematiskt i förhållande till villkor och 

kontrakt, då det inte går att förenkla så mycket att det inte längre är giltigt utifrån den 

regleringen som företaget måste följa. Författaren föreslår att företag kan exemplifiera 

situationer för konsumenten, att en bank exempelvis kan visa på hur många år det kommer att 

ta att betala av en kreditskuld, för att ge en uppfattning om hela tidsaspekten samt skulden och 

inte bara pengarna som erhålls idag. 

 

2.1.2.2 Korttidsminnets begränsning och attributsförankring 

Nästa beteendemönster som diskuteras av Estelami (2009) är konsumenters korttidsminne och 

hur detta kan överbelastas. Medan långtidsminnet används för att lagra information såsom 

namn och adresser, används människors korttidsminne oftast till stor del i beslutstagande 

situationer (Hitch, 1978). Detta blir dock problematiskt när det kommer till finansiella beslut 

eftersom finansiella produkter och tjänster vanligtvis är tämligen komplexa och abstrakta samt 

består av många attribut, medan korttidsminnet endast kan hantera ett visst antal saker åt 

gången (Dehaene, 1992). Detta studerades även av Estelami (1999), där resultatet visade på 

att konsumenter upplevde negativa effekter såsom förhöjd stressnivå i form av ökat blodtryck 

och puls samt långsammare beslutsförmåga inför komplexa finansiella erbjudanden, och de 

misslyckades därmed att ta hänsyn till samtliga viktiga variabler vid beslutsfattandet. 

Paralleller dras även mellan korttidsminnets begränsning och det tredje beteendemönstret som 

författaren benämner “attributsförankring”, vilket anses vara en konsekvens av 

överbelastningen av närminnet där konsumenten endast fokuserar på en viss del av den 

tillgängliga informationen vid ett ekonomiskt beslut (Estelami, 2009). Dock finns vissa 

skillnader mellan dessa mönster då överbelastningen av närminnet beror på att konsumenten 

inte klarar av att ta alla aspekter i hänsyn, medan attributsförankring utgår från att 

konsumenten väljer en aspekt som anses viktigast och sedan väger den mot resterande 

aspekter för att kognitivt förstå värdet av produkten eller tjänster lättare. Detta 

beteendemönster har visat sig hjälpa konsumenten att minska kognitiv stress i samband med 

komplexa beslut, men det har också framgått att aspekten eller attributen som konsumenten 

förankrat sig vid ofta övervärderas, och vid vägning mot andra aspekter har den visat sig vara 

alltför dominant vid beslutsfattandet (Tversky & Kahneman, 1986). Om alla aspekter av en 

finansiell tjänst eller produkt inte kan tas i beaktande vid beslutsfattande kan det resultera i ett 

icke optimalt beslut av konsumenten, men att motverka detta beteende är däremot ofta 

problematiskt ur ett utbildningsperspektiv eftersom det är svårt att undersöka hur mycket 

information en konsument faktiskt besitter och kan hantera vid själva beslutstagandet. 

Eftersom informationen som konsumenten erhåller i många fall endast är det som motparten 

är skyldig att förklara utifrån reglering så blir resultatet av detta att viktig information kan 

förbises. Han menar att detta beteende istället behöver uppmärksammas genom att göra 
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konsumenten mer medveten om att inte förankra sig vid den variabeln de anser vara av störst 

vikt så att jämförelseprocessen blir mer rationell. (Estelami, 2009)  

 

2.1.2.3 Undermålig riskbedömning 

Det fjärde beteendemönstret som kan visas hos konsumenter, är en undermålig nivå av att 

bedöma risker, och vikten av detta i förhållande till komplexa finansiella beslut. Detta blir 

relevant då risken av att en oförutsedd händelse ska ske borde ligga till viss grund för själva 

tecknandet av en försäkring. Vid studier om hur väl konsumenter faktiskt kan bedöma 

sannolikheten för en framtida händelse så har det visat sig att förmågan inte bara är dålig utan 

också partisk, där känslor såsom rädsla styr beslut snarare än logiska slutsatser (Slovic & 

Fischhoff, 1977). En intressant synpunkt är också att risker med hög sannolikhet att 

förekomma överskattas av konsumenter, medan risker med låg sannolikhet underskattas 

(Slovic & Fischhoff et al., 1977). Anledningen till detta kan vara att en risk med låg 

sannolikhet att förekomma, exempelvis att en orkan förstör hela individens bohag, troligtvis 

skulle få allvarligare konsekvenser än om en telefon skulle gå sönder, vilket kan ha en mycket 

högre sannolikhet. Detta kan leda till att konsumenten agerar och gör sina val utifrån 

emotionellt beteende istället för rationella beslut baserade på sannolikhet då risker som har 

starkare emotionell påverkan kan uppfattas som en mer betydande risk att skydda sig mot. 

Estelami (2009) påstår att detta problem generellt verkar bottna i att komplexa produkter inte 

är tillräckligt informativa för konsumenterna, både utifrån reglering men även ur ett 

marknadsföringsperspektiv. Förutom det behöver också konsumenter uppmärksammas på att 

inte se risker från ett emotionellt perspektiv utan istället överväga sannolikheter för att fatta 

mer rationella beslut (Estelami, 2009). 

 

2.1.2.4 Psykologisk redovisning 

Det femte kognitiva beteendemönstret är slutligen konsumentens personliga psykologiska 

redovisning och hur synen på pengar kan se olika ut beroende på hur dom har intjänats. Ur ett 

rationellt ekonomiskt perspektiv torde lika mycket pengar ha ett lika stort värde för en individ 

oavsett hur de införskaffades, men studier inom psykologi och beteendeekonomi har påvisat 

att synen på likvida medel skiljer sig beroende på var pengarna kommer ifrån (Thaler, 1985). 

Exempelvis kan en större enskild inkomst såsom en bonus från sitt arbete eller 

skatteåterbäring behandlas som en lotterivinst och spenderas mer frikostigt och sparas sällan, 

medan en lön som månatligen betalas vanligtvis används mer disciplinerat. Resultatet av detta 

kan då bli att tillfälliga inkomster inte används för att betala av lån, eller för sparande till 

pensionen, något som långsiktigt skulle kunna förbättra individens privatekonomi (Shapiro & 

Slemrod, 2003). Liknande mönster kan också ses i hur individer behandlar kostnader, där 

utgifter delas upp i olika kategorier i förhållande till tidsperioder som underlättar jämförelser 

av storleken på utgiften (Gourville, 1998). Ett exempel som beskrivs är att dagliga kostnader 

såsom lunch eller färdmedel ofta inte beräknas på månadsbasis, medan hyra för en lägenhet 

inte ses på ur ett kostnadsperspektiv per dag.  

 

Vidare har undersökning även visat att konsumenter är mindre priskänsliga för utgifter som 

ses ur ett dagligt perspektiv än för kostnader som presenteras ur en längre tidsperiod. Detta 

mönster har även anammats inom marknadsföring, där exempelvis livförsäkringar presenteras 

ur ett dagligt kostnadsperspektiv istället för årskostnaden, vilket har visat stor påverkan på 

konsumenters finansiella beslut (Morwitz et al., 1998). För att motverka detta beteende 

föreslår Estelami (2009) att konsumenter behöver utbildas att behandla inkomster opartiskt, 

och förstå att även tillfälliga och oförutsagda inkomster inte nödvändigtvis behöver spenderas 
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mer frikostigt än de inkomster konsumenter vanligtvis är van vid. Konsumenterna behöver 

uppmärksamma ett mer långsiktigt kostnadsperspektiv istället för att exempelvis endast se 

månadsbetalningarna. Förutom det spelar även reglering en stor roll då det inte alltid framgår i 

exempelvis delbetalningstjänster vad den totala slutgiltiga kostnaden, vilket kan leda till att en 

totalkostnad uppfattas som mycket mindre. 

 

2.2 Försäkringsfältet 

 

2.2.1 Försäkringen i samhället  

Försäkringens roll i det moderna samhället har blivit högst integrerad i vardagliga processer, 

både för företag där försäkringar ses som ofrånkomliga för att en verksamhet ska fungera 

(Liedtke, 2003), och i den privata sektorn där försäkringsskydd genomsyrar både 

privatekonomin samt psykologiska aspekter och välmående hos individen (Hubbard et al., 

1995). Försäkringsindustrin har alltså inte endast den banala rollen som försäljning av 

produkter och tjänster där konsumenten väljer att ta emot dessa eller ej, utan har istället blivit 

något ofrånkomligt. Liedtke (2003) fortsätter beskrivandet med att individer ställs inför allt 

fler risker i den nu globaliserande miljö vi lever i, och att vi behöver fler samt bättre 

försäkringslösningar för vår överlevnad i denna moderna service-ekonomi. Däremot 

exemplifierar han även en paradox, att det ständiga sökandet efter skydd mot risker inte sällan 

leder till upptäckandet av nya risker som vi sedan tidigare inte kände till, och då behöver 

skydda oss mot. Att vi då ska sluta med detta sökande efter nya risker anser han dock inte 

vara svaret, utan istället bör vi försöka lösa riskerna som vi upptäcker längs vägen på ett 

proaktivt sätt. Detta betyder dock nödvändigtvis inte att vi behöver skapa och införa 

försäkringar för alla risker vi stöter på i samhället. Liedtke (2003) poängterar att en 

försäkrings grunder inte bara är risk-bedömning, hantering och överföring, utan också 

accepterande och bibehållande av risker som vi känner till. Med det menas att vi lever i ett 

samhälle där det är omöjligt att undvika risker av alla slag, eftersom nya risker ständigt 

upptäcks, men att alla dessa risker nödvändigtvis inte medför ett försäkringsbehov.   

 

2.2.2 Värde 

I studier av Lovelock och Gummesson (2004) samt Grönroos (1998) diskuteras skillnaderna 

mellan produkter för vilka konsumenten konsumerar värdet och resultatet av en redan 

genomförd produktionsprocess, och tjänster där konsumenten är helt eller delvis deltagande i 

och konsumerar den värdeskapande processen vilken även leder till ett slags resultat för 

konsumenten. De poängterar även hur företag inte alltid kan differentiera resultatet av en 

sådan processkonsumtion utan att det är kvalitén av processen och kundens interaktion med 

företaget under denna som slutligen ger kunden en uppfattning av kvalitén av tjänsten. Detta 

är även applicerbart på hur ett försäkringsbolag kan kommunicera och förmedla kvalitet av en 

process av en försäkring så länge den ej nyttjas men ändå betalas för, speciellt med tanke på 

att det slutliga resultatet av en försäkring just syftar till att ekonomiskt återställa eller 

kompensera kundens förlust. Även Grönroos (1998) poängterar dessa som svåra att särskilja 

från andra konkurrenters erbjudande då komplexa produkter och tjänster inledningsvis visar 

sig vara problematiska för konsumenter att hantera, vilket ökar komplexiteten eftersom en 

försäkring inte faller under någon självklar definition. Detta eftersom en försäkring vanligtvis 

benämns som en produkt fast snarare uppfyller kriterierna för en tjänst.  
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Utöver komplexiteten med produkter och tjänster så är även värde i sig ett komplext begrepp 

som inte har någon universell definition, och som Liozu (2017) skriver i sin artikel, skiljer sig 

beroende på vem som definierar det och för vilket syfte det definieras. I sin artikel fokuserar 

hon på den många gånger skiljaktiga definitionen av begreppet och hur värde hanteras inom 

ett företag samt diskuterar huruvida värde ”skapas” eller ”fångas” i interaktionen mellan 

företaget och dess kunder. Medan konceptet av värde och hur det kan kvantifieras av företag 

är väl beskrivet i litteraturen så menar Liozu (2017) att företag måste skapa en process i 

vilken värde måste hanteras i tre huvudsakliga steg. Först och främst måste värde skapas och 

kommuniceras för, eller med, kunden, i form av nya eller mer konkurrenskraftiga 

erbjudanden. Värdet som skapas i detta första steg är dock varken uppmätt, definierat eller 

fångat. Steget efter att värde skapats är att uppmäta och kvantifiera detta värde, ett steg vilket, 

om än intresset ökat i litteraturen på senare tid, fortfarande förbises många gånger. Värdet kan 

exempelvis kvantifieras genom att visa på det totala nyttjandevärdet eller på den totala 

ägandekostnaden för kunden. Det är således viktigt att ett företag efter sitt värdeerbjudande 

mäter och validerar att värde faktiskt skapats för kunden. Först efter att detta har validerats 

kan företaget övergå till att försöka fånga eller tillvarata detta värde genom sin prissättning 

där företaget väljer hur detta värde fördelas mellan kunden och företaget. Viktigt att 

poängtera är dock att detta inte är en envägs-process utan är i behov att ständigt hanteras, 

förbättras och institutionaliseras i företaget (Liozu, 2017). 

 

En aspekt för försäkringsbolag att ha i åtanke vid skapandet av värde är att kundens 

uppfattade värde kan skilja sig från företagets uppfattning, och att kunden bygger sin 

uppfattning av värde baserat på företagets totala erbjudande, vilket inkluderar alla 

interaktioner med företaget, och inte enbart kärnprodukten i sig. I sin artikel beskriver Kotler 

(2017) vikten av att skilja på vad en produkt är ämnad att göra och vad konsumenten faktiskt 

önskar uppnå. Han exemplifierar med att en kund egentligen aldrig vill köpa en borr, utan vill 

egentligen bara ”köpa” ett hål, något som visar på att det kunden i slutändan värdesätter är det 

resultat en produkt eller tjänst medför. Kotler (2017) menar att kvantifieringen av värdet är av 

stor vikt vid industriell marknadsföring men att detta är mer komplicerat vid 

konsumentmarknadsföring då konsumenter är mer irrationella, känslomässigt påverkade och 

impulsiva. För att bemöta detta måste företag ta hänsyn till att kunders uppfattning kan 

komma att ha med deras första interaktion att göra, samt försöka minska kundens betänketid 

och agera på just konsumenters impulsivitet. All interaktionen beskriv som ”ögonblick av 

sanning” för kunden, vilka därför måste upplevas så positivt som möjligt av kunden. De tre 

huvudsakliga interaktionerna eller ”ögonblicken av sanning” är när konsumenten ämnar köpa 

produkten, när konsumenten nyttjar produkten och när denne gör sig av med produkten. När 

konsumenten upplever priset för erbjudandet som för högt tar Kotler upp tre möjliga 

handlingsalternativ: att behålla priset men försöka kommunicera erbjudandets överlägsenhet, 

behålla priset men erbjuda ytterligare för kunden värdehöjande incitament, att sänka priset 

genom att “skala av” erbjudandet eller att helt enkelt sänka priset på erbjudandet (Kotler, 

2017). 

 

2.2.3 Risk 

Flera tidigare studier av finansiell kunnighet visar som sagt på en många gånger undermålig 

kunskapsnivå hos individer (Van Rooij et al., 2011; Estelami, 2009). Samtidigt finns det dock 

en del uppmärksammad litteratur och studier som ifrågasätter denna till synes kritiska syn på 

individers kunskap och uppfattning om risk och istället väljer att ifrågasätta samhällets och 

den strukturella synen på hur risker uppfattas och uppdagas i samhället (Knight & 

Vurdubakis, 1993; Slovic, 1987; Douglas & Wildavsky, 1983). Exempelvis påstår Knight och 
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Vurdubakis (1993) att de risker som uppmärksammas av samhället genom rådande 

försäkringspraktik i huvudsak är socialt konstruerande genom försäkringsbranschens praktik 

och kommunikation och inte av konsumenterna. Med det menat att behovet av att hantera en 

specifik risk många gånger kan uppstå genom att risken uppmärksammas och kommuniceras 

av försäkringsbranschen till konsumenten, som då känner ett behov att hantera denna risk, 

vilket i sin tur medför att given risk blir en socialt vedertagen risk att hantera. Douglas och 

Wildavsky (1983) för en liknande diskussion och resonerar kring hur risker uppdagas och 

prioriteras genom kulturella, politiska och sociala aspekter. De menar att man med hjälp av 

moderna metoder nu är kapabel att upptäcka, mäta och kvantifiera risker som tidigare var 

omöjliga eller mycket svåra att upptäcka. Det faktum att metoderna för att beräkna risker 

blivit bättre har enligt Douglas och Wildavsky (1983) delvis medfört ett aktivt sökande efter 

risker som kan bli oproportionerligt i relation till de eventuella skador risken faktiskt kan 

medföra. De menar även att förmågan att upptäcka eventuellt skadliga risker har överskridit 

vår förmåga att fullt ut hinna utvärdera och prioritera mellan dem på ett rationellt vis.  

 

Slovic (1987) diskuterar även individers uppfattning av risker och konstaterar att de inte tycks 

vara objektivt grundade utan istället baseras på mer emotionella grunder, till skillnad mot 

riskexperter som istället grundar sina uppfattningar om risker på mer objektivt statistiska 

grunder. Detta kan medföra en konflikt i prioriteringen av risker där individer ser somliga 

risker som mycket angelägna och nödvändiga att hantera medan försäkringsbolag och 

riskexperter inte ser samma risker som de mest angelägna. Samma problem kan på samma sätt 

uppstå åt andra hållet om försäkringsbolag bedömer en specifik risk som stor och angelägen 

medan individen inte ser risken som lika angelägen. Den uppfattade risken för en negativ 

händelse påverkas således socialt och kollektivt i samhället, vilket får implikationen att de 

även blir föremål för ett politiskt fokus (Douglas och Wildavsky, 1983). Detta menar även 

Knight och Vurdubakis (1993) som menar att det är först efter att en risk blivit socialt 

accepterad och prioriterad som den blir en försäkringsbar risk. Vedertagna risker kan således 

vara socialt konstruerade och samexisterar med försäkringspraktiken som i sin tur bibehåller 

eller ökar vikten av att hantera den. De menar således att det är försäkringspraktiken som 

konstruerar och kvantifierar risker i samhället. Vidare diskuterar Knight och Vurdubakis de 

behavioristiska och psykologiska aspekterna och menar att försäkringar inte enbart syftar till 

att uppfylla rent ekonomiska behov, utan att de till stor del handlar om att införliva en känsla 

av trygghet för individer och en känsla av att ha försökt ta kontroll över framtiden. Då en 

försäkring bygger på gemensamma metoder för att hantera de risker som ses som socialt 

prioriterade infaller även en grad av ansvar mot samhället och ens medmänniskor att göra vad 

som krävs för att hantera de risker man utsätts för, med avseende att bespara gemenskapen 

förlusten vid en skada (Douglas & Wildavsky, 1983). 

 

2.3 Analysstruktur 

För att utforma arbetet så att en röd tråd kunde bibehållas, strukturerades följande 

analysmodell (Figur 1.) för att härleda relationerna mellan informanternas svar och de valda 

teorierna för analysen. 
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Figur 1. Analysstruktur 

 

Analysen inleddes med att försöka bilda en uppfattning om informanternas finansiella 

kunnighet i förhållande till respektive utbildning och arbetslivserfarenheter. Detta analyseras 

utifrån den kognitiva förmågan, som tolkas utifrån ett flertal beteendemönster som 

tillsammans alla bidrar till den finansiella kunnigheten. Därefter analyseras hur denna 

finansiella kunnighet påverkar informanternas uppfattning av försäkringar. Inledningsvis med 

hur och var informanterna uppfattar värdet ligger i en försäkring, följt av vad val kring 

försäkringar grundas i. Slutligen analyseras informanternas risktagande i form av val och 

bortval av försäkringar och bakomliggande reflektioner kring detta beslutsfattande. 

 

3. Metod 
 

3.1 Metodval 

Denna studie om hur konsumenter uppfattar värdet av outnyttjade försäkringar är en 

kvalitativt konstruerad studie med en konstruktivistisk ansats, i vilken fokusgrupper har 

använts för den kvalitativa analysen (Bryman & Bell, 2015). Studiens konstruktionistiska 

ansats formulerades utifrån synen på den sociala verkligheten som föränderlig och 

konstruerad av individers egen uppfattning och utvärdering av den. Med detta synsätt ämnade 

vi förhålla oss distanserat till det material vi byggde vår teori utifrån men även inför vår 

empiriska datainsamling där vi önskade att deltagarnas åsikter och diskussion skulle få 

komma till tals. Anledningen till en kvalitativ studie över en kvantitativ var att försöka få en 

förståelse för bakomliggande skäl till deltagarnas åsikter, till skillnad från enbart vilka åsikter 

de har. Den kvalitativa ansatsen motiverades även av att försöka uppfatta attityder och åsikter 

kan vara svårare att inhämta och analysera vid en kvantitativ studie.  

 

3.1.1 Val av fokusgrupp 

För den empiriska datainsamlingen genomfördes två fokusgruppsintervjuer med fyra 

respektive fem deltagare, och då Malhotra et al. (2013) anser att sex till tio personer är ett 

optimalt antal deltagare var detta ett mål med sammanställningen av grupperna. Genom att 

överlåta en del av kontrollen till deltagarna i en, till skillnad mot enskilda intervjuer, mer 

ostrukturerad miljö, hade vi förhoppningar om att individerna med hjälp av gruppens dynamik 
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gemensamt skulle resonera kring sina åsikter men även utforska varandras synsätt och åsikter 

(Bryman & Bell, 2015).  

 

Då syftet med studien inte bara var att fördjupa sig i den finansiella kunnighetens påverkan på 

uppfattning av försäkringar, utan också att undersöka deltagarnas uppfattning av värde var det 

viktigt att formulera diskussionspunkterna för fokusgrupperna på ett så icke-ledande eller 

förutfattat vis som möjligt. Något som vi på förhand visste skulle komma att bli svårt eller 

problematiskt var att diskutera värde med informanterna på ett sådant sätt att vi kunde vara 

säkra på att vi med vår definition av värde, baserad på den teori vi studerat, kunde uppfatta 

informanternas definition av värde även om denna skiljer sig från vår egen definition (Liozu, 

2017). Begreppet finansiell kunnighet är, som tidigare påpekats, inte heller universellt 

definierat inom tidigare forskning (Remund, 2010), och det torde därmed råda risk för 

skiljaktiga tolkningar i en fokusgrupp.  

 

3.2 Urval 

När urvalet av deltagare skulle bestämmas diskuterade vi inledningsvis arbetets 

tidsbegränsning och det optimala urvalet i förhållande till detta, men även vad för slags 

målgrupp som var bäst lämpad för studiens syfte. Detta då vi tidigt insåg att vissa målgrupper, 

exempelvis unga som inte ens känner till försäkringar, inte var lämpliga för studiens syfte. 

Med detta som utgångspunkt utgick vi från ett målstyrt urval med informanter som vi utifrån 

forskningsfrågorna ansåg vara mest relevanta för studiens mål (Bryman & Bell, 2015). 

Tidigare studier understryker även att personer med mindre eller ingen utbildning har visat 

lägre finansiell kunnighet och haft svårare att fatta optimala beslut gällande komplexa 

ekonomiska produkter (Dalkilic & Kirkbesoglu, 2015; Estelami, 2009). Detta bottnade därför 

i ett målstyrt urval av två fokusgruppsstudier, där en grupp bestod av studerande på 

Mittuniversitetet i Sundsvall med åldrarna 21–24 år, och den andra bestod av vänner och nära 

bekanta i åldrarna 22–59 år, mestadels utan eftergymnasial bakgrund. Denna 

generationsskillnad mellan de båda grupperna ansåg vi skulle ge ett vidare perspektiv och en 

något utförligare helhetsbild genom intressanta jämförelser mellan de båda grupperna 

(Bryman & Bell, 2015). Detta resonemang grundades i vår uppfattning att digitaliseringen och 

informationstillgängligheten som vår generation är uppvuxen med kan påverka uppfattningen 

av värde. Ytterligare en motivering för denna sammansättning var att försöka analysera 

eventuella skillnader mellan individer med och utan eftergymnasial utbildning som tidigare 

teorier påpekat (Dalkilic & Kirkbesoglu, 2015; Estelami, 2009). De personliga relationerna 

som vi hade med majoriteten av informanterna bedömde vi vara till arbetets fördel då det kan 

ge upphov till ärligare och mer djupgående svar, samt att det kunde underlätta för oss att tolka 

informanternas svar, kroppsspråk och beteende med större kännedom om vilka 

bakomliggande faktorer deras svar grundas i. Likväl såg vi även fördelar med att vissa av 

informanterna hade personliga relationer med varandra, då det kan bidra med att göra 

diskussionerna kring våra frågor mer lättsamma eftersom informanterna kände sig mer 

bekväma med att ifrågasätta eller diskutera sinsemellan.  

 

3.3 Datainsamling & Etiska aspekter 

I denna studie inhämtades all primärdata från deltagarnas svar i fokusgrupperna. För att 

fokusgruppdeltagarna skulle kunna avgöra om det ville delta i fokusgruppen eller inte när de 

kontaktades delgavs de information om studiens huvudsakliga tema och syfte samt hur 

fokusgruppen skulle komma att genomföras. Alla informanter blev erbjudna anonymitet och 

tillfrågades om samtycke till att diskussionen spelades in. Informanterna informerades även 

om att allt material enbart skulle komma att användas i denna studies forskningssyfte. 
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(Bryman & Bell, 2015) Förutom att under diskussionerna föra anteckningar över av vad vi 

ansåg vara betydelsefulla poänger och eventuella anmärkningar på kroppsspråk spelades 

diskussionerna in för att vi under senare analys och bearbetning av materialet skulle kunna gå 

tillbaka och lyssna på inspelningarna. Dessa möten spelades även in på två enheter i vardera 

delar av rummen för att inget svar inte skulle uppfångas, där intervjun med första gruppen 

varade i cirka 48 minuter och intervjun med andra gruppen i cirka 50 minuter. 

 

Efter att ha hälsat på samtliga deltagare, och efter att de tagit plats, inledde vi med att prata 

om vardagliga ting som inte hade någon direkt koppling till studien, vilket gjordes i ett försök 

att introducera en lättsam stämning som var öppen för diskussion från samtliga parter. Vi 

presenterade därefter hur intervjun skulle gå till, vår roll som moderatorer samt mycket 

kortfattat vilket ämne uppsatsen undersökte. Här begränsade vi oss till att inledningsvis endast 

berätta om forskningsfälten, då vi ville undvika någon påverkan på de inledande övergripande 

frågorna. Vi startade sedan inspelningarna, varpå vi presenterade oss själva igen med namn, 

ålder och antal år av studier alternativt yrkeslivserfarenhet. Deltagarna fick sedan presentera 

sig själva kortfattat, och då vi moderatorer tidigare hade följt en gemensam personlig 

presentation, fick vi även dessa uppgifter om deltagarna inspelade vilket för senare jämförelse 

hjälpte oss i analyseringsprocessen. Vi beskrev sedan syftet med vår studie och vad vi 

försökte bottna i utan att ge någon slags ledtråd till vilka svar vi sökte för att så lite som 

möjligt påverka kommande diskussioner, varpå vi fortsatte med mer fältinriktade frågor. 

Dessa fokusgruppsintervjuer valdes sedan att inte transkriberas då det hade resulterat i ett med 

tanke på den begränsade tidsramen, tidsödande arbete. (Bryman & Bell, 2015).  

 

Uppgifter om tidigare forskning har huvudsakligen hämtats från Mittuniversitetets bibliotek 

där utgångspunkten var Journal of financial literacy samt Journal of risk and insurance, vilka 

ansågs vara mest relevant för detta arbetets syfte. Detta har efter arbetets gång kompletterats 

med studier om psykologiskt och kognitivt beteende, samt forskning inom marknadsföring 

och relaterade fält. Till viss del användes även Googles sökfunktion Scholar för att utvärdera 

och jämföra olika källor då sökfunktion visar antalet citeringar de olika artiklarna har och ger 

möjlighet att följa en artikels citeringar i andra artiklar.  

 

3.4 Utförande 

När frågorna hade formulerats, började vi planera upplägget av fokusgruppsdiskussionerna. 

Ganska tidigt in i denna planering valde vi att utgå från ett liknande tillvägagångssätt som 

uppsatsen följer, det vill säga att efter våra inledande övergripande frågor försöka följa någon 

slags röd tråd från finansiell kunnighet till försäkringsfältet, för att sedan bottna i värde och 

riskuppfattning kring en försäkring. Den huvudsakliga anledningen till detta var att 

informanterna så lätt som möjligt skulle kunna följa någon slags tydlig röd tråd genom 

frågeställningen, men också för att underlätta för oss som moderatorer att följa upp med 

relevanta följdfrågor för varje ämne som diskuterades (Bryman & Bell, 2015). Denna 

tematisering skulle däremot inte förklaras för informanterna i fokusgrupperna, då vi försökte 

undvika att ge några ledtrådar till vad för slags svar vi sökte för att inte påverka 

diskussionerna. Dessutom ställde vi en rad följdfrågor för att säkerställa att vi dels tolkat 

informanternas inledande svar korrekt, men även i förhoppning att de skulle fördjupa sig 

ytterligare i frågorna vilket senare skulle underlätta samt berika tolkningen av deras svar. 
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3.4.1 Intervjuguide 

Innan vi fördjupade oss inom något specifikt tema valde vi att ställa två mer övergripande 

frågor för att få en bakgrund om vardera deltagares tidigare upplevelser gällande försäkringar 

i allmänhet. Dessa frågor var: 

 

Hur skulle ni beskriva en försäkring? 

  Hur stor vikt har försäkringar för er? 

Hur många av er har en försäkring? 

  Har ni någonsin nyttjat sagd försäkring? 

Dessa frågor ansågs relevanta dels för att få en inledande förståelse om vilken kunskap om 

försäkringar informanterna besatt, något som vi ansåg kunna ha betydelse för hur vi senare 

skulle komma att analysera och tolka svaren på de mer djupgående frågorna med deras 

tidigare kunskap i åtanke. Efter detta gick vi in på området finansiell kunnighet, där vi 

försökte få en bild om informanternas egna kunskaper och erfarenheter, men även deras 

generella uppfattning om samhället. Då studiens syfte grundar sig i den finansiella 

kunnighetens koppling till uppfattningen om försäkringar, försökte vi utforma en 

frågeställning som tog båda dessa aspekter i hänsyn. Frågorna syftade även till att få en 

förståelse för informanternas kognitiva beteenden för att sedan kunna jämföra deras svar med 

teorierna kring finansiell kunnighet (Dalkilic & Kirkbesoglu, 2015; Van Rooij et al., 2011; 

Estelami, 2009). Detta resulterade i en indelning av de fördjupade avsnittet i 

fokusgruppsintervjuerna med frågor och följdfrågor som dessa: 

 

 Anser ni att det är viktigt att ha försäkringar? 

     - Varför? 

 Hur mycket tror ni att ”folk i allmänhet” bryr sig om försäkringar? 

 Hur lätt är det att förstå vad som ingår och inte i en försäkring? 

De avslutande frågorna inom finansiell kunnighet syftade till att på ett naturligt sätt leda över 

till studiens nästa avsnitt om värde då målet var att hålla samtalet levande och inte förlora ett 

eventuellt flyt som kunde ha uppstått genom diskussionen. Därav ställdes frågor såsom: 

 

 Hur betalar ni er försäkring? 

   - Varför? 

 Hur stor koll har ni på era försäkringar? 

När vi sedan gick in på området värde försökte vi dels få en uppfattning om var informanterna 

ansåg att värdet i en försäkring låg, men även vad de ansåg om allmänhetens uppfattningar 

om värdet av försäkringar. Vi ansåg även att en intressant aspekt skulle vara att få deras 

uppfattning om verksamheterna som erbjuder dessa produkter, nämligen försäkringsbolagen. 

Formuleringen utgick utöver detta från tidigare värdeskapande teorier (Kotler, 2017; Liozu, 

2017; Lovelock & Gummesson, 2004; Grönroos, 1998) för att sedan underlätta tolkningen av 

informanternas svar i förhållande till dessa. Detta eftersom avsnittet värde huvudsakligen 

skulle komma att diskuteras, och senare i studien analyseras, utifrån studies andra 

forskningsfråga, Hur uppfattas värdet av en försäkring för konsumenter under tiden den ej 

nyttjats? Vilket ledde till formuleringen av frågor som exempelvis: 

 

 Hur nöjda är ni med priset på era försäkringar? 

 Hur anser ni att priset matchar produkten? 



   

 

16 

 

 Vad upplever ni när ni har betalat för en försäkring under en längre period utan att ha nyttjat 

den aktivt? 

Likt den tidigare överlappningen mellan forskningsområdena försökte vi även här ställa upp 

frågeställningen så att en så jämn och ostörd övergång som möjligt skulle ske till området 

benämnt risk, där frågor såsom denna ställdes: 

 

 Kan ni känna att en försäkring har varit onödig på något sätt om ni inte nyttjat den efter en 

längre tid? 

I det avslutande området risk var huvudsyftet att dels få en uppfattning om informanternas 

riskuppfattning, men även att undersöka vad deras uppfattning om allmänhetens syn på risker 

var. Frågeställningen utformades också för att inkludera vad informanternas försäkringsvilja 

grundades i, vilket togs i beaktande utifrån tidigare studier (Knight & Vurdubakis, 1993; 

Slovic, 1987; Douglas & Wildavsky, 1983). Detta mynnade ut i frågor likt: 

 

 Reflekterar ni på något sätt över sannolikheten att en skada faktiskt ska ske för det som ni 

försäkrar? 

 Tror ni allmänheten bedömer risker utifrån objektiva aspekter såsom sannolikheten att en 

skada kommer att ske? 

 Finns det någon risk i samhället som ni upplever att ni hade velat skydda er mot, men som det 

inte finns någon försäkring för? 

 

3.5 Studiens kvalitet 

Med utgångspunkt i Bryman och Bell (2015) har vi som författare försökt att upprätthålla 

studiens kvalité utifrån de kriterier som ställs för ett kvalitativt forskningsbidrags trovärdighet 

och relevans. Eftersom studien antar en konstruktivistisk syn på den sociala verklighet den 

ämnar undersöka kan applicerbarheten av studiens resultat var svårbedömd och antas vara 

specifik till den kontext i vilken studien är genomförd (Bryman & Bell, 2015). Somliga 

aspekter av fokusgruppernas svar kan dock tänkas vara generaliserbara i de fall de rör mer 

allmänna samhällsaspekter, dock med reservation för att dessa ändå baseras på individuella 

åsikter hos deltagarna. Under studiens gång har vi ämnat förhålla oss kritiskt till det insamlade 

och analyserade materialet för att förhindra alltför stor påverkan av förutfattade meningar 

eller personliga värderingar på studiens resultat (Bryman & Bell, 2015). För att få en bredare, 

och förhoppningsvis mer djupgående bild av verkligheten, genomfördes en fokusgrupp med 

yngre studenter och en med äldre deltagare med syftet att uppnå en demografiskt bredare syn 

på ämnet och för att kunna göra jämförelser och dra paralleller mellan de båda grupperna.  

Under fokusgruppernas genomförande var vi noggranna med att frågorna uppfattades korrekt 

och likadant av alla deltagare och följde upp somliga svar med att upprepa dem eller be om 

omformuleringar av svaren för att bekräfta att vi uppfattat deras svar så korrekt som möjligt. 

Förutom ett antal enklare frågor för att få en bild av deltagarna själva var frågorna öppet 

utformade för att deltagarna lättare skulle kunna diskutera frågorna, snarare än att enbart 

besvara dessa. 

  

3.6 Metodkritik 

En av de större nackdelarna med ett målstyrt urval är att det inte är sannolikhetsbaserat, vilket 

gör att resultatet av denna studie inte kommer att kunna vara generaliserbart till en större 

grupp eller population (Bryman & Bell, 2015). Att vi som forskare även känner informanterna 

på ett personlig plan ökar risken för partiska åsikter och att informanterna förändrar sina svar 

för oss eller döljer delar av sina åsikter. Valet av fokusgrupper som metod medförde naturligt 
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valet av semistrukturerade och öppna frågor för att låta deltagarna fritt diskutera, där vi ibland 

inflikade med följdfrågor eller bad om förtydliganden. Risken med följdfrågor var att detta 

skulle leda eller påverka deltagarnas diskussion och svar. På grund av de abstrakta ämnen som 

diskuterades, exempelvis ”uppfattning av värde” och ”uppfattning av risker”, var det 

nödvändigt för validiteten att sträva efter att innebörden av begreppen i så hög grad som 

möjligt delades av informanterna sinsemellan men även överensstämde med vår definition av 

begreppen. Följdfrågorna syftade även till att försöka fånga bredare och tydligare bild av 

personernas åsikter samt vidare fördjupa diskussionen. (Bryman & Bell, 2015)  

 

Som tidigare nämnts så gjorde vi vårt urval med önskan att innefatta personer ur både äldre 

och yngre generationer för att se ifall åsikterna däremellan skilde sig åt. En tanke vi hade med 

detta var att kunna jämföra den yngre generationen, som vuxit upp med en helt annan tillgång 

till information digitalt, med en äldre generation som inte haft det. En risk kan dock ha varit 

att vi båda själva tillhör den yngre generationen och därmed förbiser somliga aspekter av 

ämnet, eftersom vi kan antas ta dagens lättillgänglighet av information för givet, något som 

kan ha påverkat nyanserandet och objektiviteten av analysen och diskussionen.  

 

En annan risk med användandet av fokusgrupper som vi var medvetna om var risken för 

negativa gruppeffekter, det vill säga att personer i gruppen påverkar varandra på ett sätt som 

inte gynnar diskussionen utan istället kan hämma en öppen diskussion. Detta 

uppmärksammades till viss del under intervjun med fokusgrupp 1 där informanterna som 

tidigare hade arbetat vid ett försäkringsbolag delvis tog över diskussionen med vad dom ansåg 

definitiva svar på frågorna. 

 

En annan aspekt av fokusgrupper är det faktum att de bygger på upplåtandet av kontroll över 

diskussionens förlopp och utveckling till deltagarna. Att hitta en balans mellan överlåtande av 

kontrollen till gruppen och att själva bidra med riktning för diskussionen var därför något som 

vi särskilt diskuterade och bar i åtanke. Risken med en för fri och okontrollerad diskussion var 

att vi inte skulle kunna erhålla för vår studie mest intressanta och relevanta åsikter eller att 

diskussionen skulle ta en allt för ensidig form och inte uppnå önskat djup. Likväl fanns risken 

att vår insamlade data skulle bli allt för rörig och riskera att misstolkas (Malhotra et al., 2013). 

Likväl hade en alltför strukturerad och styrd diskussion riskerat att påverkas av oss själva och 

inte uppriktigt fångat deltagarnas egna faktiska åsikter och därmed riskerat att förbise aspekter 

som deltagarna hellre lagt mer vikt vid. (Bryman & Bell, 2015; Malhotra et al., 2013). 

Slutligen uppnåddes inte målen för optimalt antal informanter i fokusgrupperna, vilket hade 

kunnat bidragit till en större helhetsbild och bredare diskussioner. (Malhotra et al., 2013) 

Något som också bör kritiseras är valet att inte transkribera hela fokusgruppsintervjuerna, då 

detta hade kunnat resultera i en bättre förståelse kring diskussionerna som informanterna 

förde genom att på efterhand gjort det lättare att uppfatta mer övergripande mönster, något 

som kan tänkas vara svårare att genom att enbart lyssna på inspelningarna (Bryman & Bell, 

2015). Med tanke på studiens begränsade tidsram tillät dock användandet av fokusgrupper 

insamling av en stor och varierad mängd diskussionsmaterial på en mycket kort tid eftersom 

deltagarna fritt och samtidigt kunde bidra med åsikter, något som annars hade varit både svårt 

och framförallt tidskrävande.  

 

4. Resultat och Analys 

 

4.1 Presentation av deltagare 
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Här presenteras fokusgruppsdeltagarna för att läsaren ska få en uppfattning om 

bakomliggande anledningar till hur vi har tolkat svaren och själv kunna bilda sig en 

uppfattning om respektive deltagare. 

 

4.1.1 Fokusgrupp 1 

 

A1, 21 år. 

Deltagare A1 var 21 år och därmed den yngsta av deltagaren. Hon studerade likt de andra 

deltagarna sitt andra år på ekonomiprogrammet vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Förutom att 

studera arbetade hon extra vid Nordea i Sundsvall inom kundtjänst för bankkortsfrågor och 

service. Under gruppdiskussionen märktes det att hon var något nervös och hon var oftast inte 

den första att ta ordet vid frågor. 

 

A2, 22 år. 

Gruppens andra deltagare var 22 år och arbetade extra vid SOS Alarm. Till skillnad från de 

andra deltagarna hade hon redan bestämt sig för att läsa marknadsföring som inriktning 

kommande år på ekonomiprogrammet. Hon var initialt något nervös och det märktes att hon 

till en början var något brydd över mikrofonen. Allt efter diskussionens gång märktes det 

dock att hon slappnade av mer och deltog allt mer i diskussionen.  

 

A3, 24 år. 

Den tredje deltagaren var 24 år gammal och visade ett genuint intresse för ämnet och för vår 

studie efter att den presenterats. Hon arbetade under studierna extra på Biltema i Sundsvall 

men hade tidigare arbetat extra hos Folksam i Sundsvall som försäkringsrådgivare inom den 

privata sektorn. Hon var aktivt deltagande i diskussionen och gav ofta exempel från egna 

erfarenheter.  

 

A4, 22 år. 

Den fjärde deltagaren var allra mest öppen och verkade helt avslappnad inför situationen. Hon 

var 22 år och arbetade vid sidan av studierna i reception men hade likt A3 tidigare arbetat 

extra inom Folksam. Likt deltagare A2 studerade hon med inriktning mot marknadsföring 

inom ekonomiprogrammet. Hon var oftast den första att ta ordet och utveckla diskussionen. 

Eftersom hon likt deltagare A3 hade tidigare arbetserfarenheter inom försäkring kom hon 

tillsammans med deltagare A3 att föra väldigt frispråkiga diskussioner med exempel från det 

tidigare arbetet.  

A5, 24 år. 

Den femte deltagaren var 24 år gammal och arbetade extra som personlig assistent. Under 

samtalet märktes det att hon inte var helt bekväm i situationen och hon deltog inte i lika 

många diskussionen som de andra deltagarna. När hon dock kom med egna inflikningar och 

åsikter var det på ett lättsamt och genomtänkt sätt. 

4.1.2 Fokusgrupp 2 

 

B1, 48 år. 

B1 var vid studiens genomförande 48 år gammal. Han arbetade som musiklärare, och har över 

20 års arbetslivserfarenhet inom yrket. Utöver det har han genomgått en 3 år lång 

eftergymnasial utbildning, dock utan någon som helst ekonomisk inriktning. Det märkes 

inledningsvis, genom ett något nervöst kroppsspråk och frågor gällande tillvägagångssättet, 
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att han inte var van vid liknande sammanhang, men han slappnade av efter att ha fått mer 

kunskap om genomförandet och diskuterade med gester lättsamt de mer djupgående frågorna. 

 

B2, 57 år. 

B2 var 57 år gammal och arbetade även hon som musiklärare. Förutom en likvärdig 

arbetslivserfarenhet inom detta yrke som B1, hade hon även arbetat som gymnasielärare inom 

matematik och fysik samt inom frisöryrket. Som grund för detta hade hon en lärarexamen 

bestående av fem års eftergymnasiala studier vid universitet med samma inriktning som hon 

senare arbetat inom. Vid fokusgruppsintervjun uppfattades hon inledningsvis bekväm med 

miljön. Hon var däremot lite nervös inför själva inspelandet av diskussionen och visade på 

detta med kroppsspråk och blickar mot inspelningsenheten, detta var emellertid kortvarigt då 

även hon efter de övergripande frågorna kändes mer bekväm och började svara mer utförligt 

och lättsamt. 

 

B3, 59 år. 

B3 var 59 år gammal och hade ingen eftergymnasial utbildning, utan hade sedan 16 års ålder 

arbetat inom industriyrken och liknande verksamheter med praktiska och mer fysiska 

arbetsuppgifter. Trots detta visade han av informanterna i denna grupp mest intresse för ämnet 

som diskuterades, verkade inte ha några problem med tillvägagångssättet, inspelningsenheten 

eller miljön, utan diskuterade från start väldigt frispråkigt och öppet. 

 

B4, 22 år. 

B4 var 22 år gammal och hade mestadels arbetat som kock efter sin gymnasieutbildning inom 

hotell och restaurang. Hon hade nyligen börjat studera den förberedande kursen inför 

universitetsutbildning, men inte inom någon ekonomisk inriktning. Hon visade intresse för 

ämnet och själva fokusgruppsintervjun i sig, samt visade sig vara bekväm i situationen genom 

sitt kroppsspråk och diskuterade frågorna öppet med enkelhet. 

 

 

4.2 Presentation av resultat från fokusgruppsintervjuer 

Följande avsnitt med inhämtat resultat presenteras i form av citat från deltagarna tillsammans 

med diskussioner kring relevanta svar på våra frågeställningar med kopplingar till tidigare 

utvalda teorier och forskning. För att bibehålla en röd tråd och följa arbetets tematiseringar av 

ämnena kommer diskussionerna och resultatet nedan att presenteras med utgångspunkt i 

arbetets frågeställningar och teorins utformning. För varje diskussionstema och frågeställning 

kommer fokusgrupperna att diskuteras jämsides där informanternas svar från vardera gruppen 

benämns A1-A5 för fokusgrupp 1 samt B1-B4 för fokusgrupp 2.  

 

4.2.1 Finansiell Kunnighet 

Innan fokusgruppsintervjuerna gick in på ett djupare plan ställdes följande frågor: 

 

 Hur skulle ni beskriva en försäkring? 

 Hur många av er har en försäkring av något slag? 

 Har ni någonsin nyttjat sagd försäkring? 

Med tanke på att fokusgrupp 1 helt bestod av ekonomistudenter så var det inte oväntat att vi 

uppfattade den finansiella kunnigheten som generellt sett relativt hög. De tycktes alla besitta 

mer än grundläggande finansiell kunnighet, vilket är i linje med Dalkilic och Kirkbesoglu:s 
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(2015) undersökning av finansiellt kunnande hos universitetsstudenter. Det fanns dock en 

mycket tydlig skillnad mellan de två deltagarna som tidigare arbetat på försäkringsbolag och 

de andra deltagarna som inte gjort det. På frågan om hur deltagarna skulle beskriva vad en 

försäkring var visade, icke oväntat, dessa två deltagare en god förståelse för försäkringar 

vilket kan visa på en högre finansiell kunnighet. De beskrev försäkringar som förutom ett 

måste, som framförallt en trygghet, vilket de andra deltagarna även höll med om. Detta var 

något som vi uppfattade som en mer distanserad syn än om de istället hade börjat med att 

exempelvis förklara hur de menar att en försäkring fungerar i praktiken, vilket tyder på att de 

förstod produktens mer abstrakta syfte och inte enbart praktiska utformning. Samtliga 

informanter i båda fokusgrupperna hade även minst en försäkring av något slag, och även tre 

informanter per grupp hade någon gång nyttjat sin försäkring. Däremot kunde det i 

fokusgrupp 2 ses tendenser av att informanterna förankrade sig direkt vid skadetillfället. 

Exempelvis beskrev B2 ett tillfälle där hon behövde nyttja den barnförsäkring hon hade för 

sin dotter, och poängterade att när man haft en försäkring en väldigt lång tid så var det skönt 

att få ut något av den. Här syntes till skillnad mot fokusgrupp 1 en koppling till mer praktiska 

aspekter av en försäkring, och att man inte fick “valuta för pengarna” förrän försäkringen 

nyttjades.  

 

Nu fick vi liksom valuta för pengarna, det var bra att ha den där försäkringen 

ändå fast den har rullat på i typ 18 år, […] man fick hjälp tillslut när det 

behövdes. (B2) 

 

När frågan gällande försäkringars väsentlighet ställdes till informanterna började de i båda 

fokusgrupperna självmant diskutera i samband med de övergripande frågeställningarna. 

Samtliga deltagare verkade även generellt enas om att försäkringar var något viktigt och högst 

nödvändigt att ha i dagens samhälle, vilket är i linje med teorierna angående försäkringars 

väsentlighet i dagens samhälle (Williams, 2007; Liedtke, 2003). Här uppmärksammades även 

en skillnad mellan de olika åldrarna, där majoriteten i fokusgrupp 1, som visserligen pratade 

om försäkringar som en trygghet och ett måste, ändå lade stort fokus på oväntade utgifter och 

kostnader relaterade till exempelvis lägenheten eller djuren. Samtliga informanter i den andra 

fokusgruppen, utom B4 som tillhörde samma yngre generation som deltagarna i fokusgrupp 1, 

kände att den emotionella trygghetskänslan var den viktigaste aspekten hos en försäkring. B2 

fortsatte även diskussionen med att ju äldre man blir desto tryggare ville man känna sig i 

vardagen, och att materiella tings kostnad inte hade lika stor betydelse som när man var yngre. 

Utifrån diskussionen lät även detta som att detta inte var grundat i att deras ekonomiska 

ställning hade förbättrats med tiden, utan att dom snarare kommit till någon sorts insikt efter 

vägen om vad som har störst betydelse i deras liv. 

 

”Jag känner mer att det är ett ”måste” att ha, speciellt om man har en lägenhet 

eller säg att man har ett djur eller något sådant. Och sen att man ska känna sig 

trygg om det är någonting som händer.” (A4) 

 

"Det håller jag med om att det är trygghet, det är någonting man betalar för att 

känna sig trygg […] Man slipper ju den här stressen att ifall jag inte har en 

försäkring och det händer någonting, då blir det ju mycket, mycket dyrare än om 

man bara hade betalt från första början.” (A3) 

 

”Det är ju en säkerhet ifall någonting händer.” (A2) 
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“Sen tycker jag att ju äldre man blir desto mindre viktigt blir det materiella, 

utan mer att det kanske kan hända en själv eller barnen som kan råka ut för 

olyckor eller bli sjuk.” (B2) 

 

”Livet kan vara lite skört sådär, skörare än man tänkte när man var yngre, 

saker händer lätt liksom.” (B1) 

 

”För min del […] oväntade kostnader, som om man har en försäkring då är det 

i alla fall en trygghet att det inte blir sådär extremt dyrt, det är därför man har 

en försäkring enligt mig.” (B4) 

 

Vidare på frågan om hur gruppen trodde att ”folk i allmänhet” brydde sig om försäkring eller 

inte var uppfattningen hos de som arbetat inom försäkring att den finansiella kunnigheten i 

allmänhet nog var låg. De menade att de flesta förmodligen hade någon grundläggande 

medvetenhet om vikten av försäkring men att det fanns en brist på djupare kunskap och 

förståelse av olika försäkringar och vad som exempelvis kunde skilja dem åt, en brist de även 

ansåg sträcka sig till andra områden så som privatsparande och elavtal. Denna syn på det 

finansiella kunnandet i allmänhet stämmer överens med Van Rooij et al. (2011) samt Dalkilic 

och Kirkbesoglu (2015) som i sina studier menar att det finansiella kunnandet sällan sträcker 

sig längre än till grundläggande kunskaper. En av de som arbetade inom försäkring berättade 

även att hon innan hon började arbeta med försäkring inte heller hade särskilt bra koll på 

försäkringar, något som hon erkände var något oroväckande eftersom hon såg försäkringar 

som viktiga för att känna sig trygg. 

 

”Alltså jag tror att det är väldigt, väldigt många som inte har koll, för innan jag 

fick jobb [med försäkring] då visste jag inte att det fanns så många 

försäkringar, alltså olika […] Jag fattade ju att det fanns fler, men inte så 

många.” (A4) 

 

”Dom har väldigt dålig koll och även sparande och sånt man snackar om, man 

har inte så mycket koll, och det är ändå tråkigt och lite läskigt, för man måste ju 

ha koll, för man måste ju ha den här tryggheten.” (A4) 

 

”Precis, för det upplever man väldigt när man pratar med ungdomar överlag, 

alltså att man vet inte att man behöver en försäkring och vad den gör.” (A3) 

 

På samma fråga som det tidigare stycket tog de som arbetat med försäkring även upp priset 

som de själva uppfattade som lågt jämfört med vad de ansåg att många försäkringsprodukter, i 

synnerhet hemförsäkring, erbjöd. Istället var deras uppfattning att andra personer i allmänhet 

tyckte att priset var högt. På detta replikerade dock en av de som inte arbetat med försäkring 

att detta förmodligen berodde på att många inte tänkte på att försäkring är så viktigt förrän det 

händer något och att hon exempelvis inte läst på om försäkringar, men att hon om något skulle 

inträffa skulle vara tvungen göra det.  

 

”Det är kanske just för att man tänker inte att det är viktigt förrän det händer 

något. Jag går ju inte och läser på om försäkringar varje dag, för att jag 

behöver ju inte det. Men sen när det väl händer, då måste jag ju veta vad som 

gäller.” (A2) 
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I linje med vad A2 förklarade angående att det kanske inte sågs som relevant förrän något 

faktiskt hände beskrev även B3 ur fokusgrupp 2 att han trodde att allmänheten var bekväma 

och lata gällande engagemang kring försäkringsvalet, och att försäkringar enligt många 

förmodligen sågs som något nödvändigt ont. Båda dessa svar kan tolkas som att värdet i en 

försäkring är svårt att uppfatta innan ett faktiskt skadetillfälle.  

 

“Jag tror det är väldigt olika hur folk tänker och tycker om försäkringar, vissa 

ser det nog bara som ett nödvändigt ont, en del kanske tycker det är jättebra.” 

(B3) 

 

Både A4 och A3 trodde att många gick efter vad familj och vänner hade för försäkringar och 

hos vilket försäkringsbolag, eller efter rekommendationer från andra snarare än att själva 

jämföra de olika försäkringsalternativen. Detta var i så fall i linje med Van Rooij et al.:s 

(2011) teori om hur individer många gånger vänder sig till familj och vänner vid komplexa 

beslut. Denna diskussion utvecklades dock inte mycket i fokusgrupp 2, där samtliga deltagare 

enades nästintill omgående om att allmänheten var för bekväma för att lägga något större 

engagemang på försäkringar. 

 

“Nää, jag tror att folk är bekväma och lata, [...] dom kanske går på 

rekommendationer en del.” (B3) 

 

På frågan om hur de själva gick till väga vid valet av försäkringar så sa två i fokusgrupp 1 

som inte haft erfarenhet från branschen att de jämfört försäkringar och de menade att priset 

vid valet kom att bli en avgörande faktor, något som de andra som inte heller arbetat med 

försäkring höll med om. Den andra fokusgruppen talade även de mer för att genom 

rekommendationer välja försäkringar och försäkringsbolag, precis som de uppfattade att 

allmänheten vanligtvis gjorde, då ofta från vänner och familj. 

 

”Pris och man litar på företaget.” (A5) 

 

”Det är svårt, vi har inte koll liksom […] det är svårt när man inte är insatt.” 

(A2) 

 

“För mig så var det att min familj använde sig av ett visst försäkringsbolag, och 

då blev det givet för mig också liksom, för det har funkat för dem.” (B4) 

 

De som arbetat med försäkringar i fokusgrupp 1 påstod istället att priset var av mindre 

betydelse och A3 menade att hon exempelvis var beredd att betala avsevärt mer än hon idag 

gjorde, med vetskapen att bolaget stod för risken och fanns till hjälp om någonting skulle 

hända. Här hade även B3 synpunkten att det säkert skulle lönat sig att byta försäkringsbolag 

ibland, rent kostnadsmässigt, men poängterade åter igen att de var något lata och bekväma 

och att detta inte förekommer. 

 

”För mig är inte priset viktigast, för mig är det viktigt att jag vet att när det händer 

någonting får jag hjälp och det jag alltid fått än så länge och därför stannar jag 

kvar [hos mitt försäkringsbolag]” (A3) 

 

”Man är för bekväm tror jag, och det skulle säkert löna sig att byta ibland.” (B3) 
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På följdfrågan om hur lätta eller svåra valen av försäkringar kändes höll både A2 och A5 med 

om att det kunde vara svårt att jämföra och välja försäkringar och alla tre som inte tidigare 

hade arbetat med försäkring höll med om att exempelvis försäkringsspecifika termer som kan 

förekomma ibland var svåra att förstå. A4 och A3 som arbetat med försäkring menade istället 

att de ansåg sig ha koll på olika försäkringar och vad som skiljer sig eller inte mellan de olika 

försäkringsbolagens erbjudanden. I samma ton beskrev även B2 svårigheten med att förstå 

försäkringstermer och menade att man känner stress inför att kontakta försäkringsbolaget, 

vilket kan kopplas Estelamis (2009) teorier att stress eller obehag kan upplevas inför just 

komplexa termer. 

 

”Dom pratar om olycksfall och allt möjligt sånt här och jag kan ju så lite […], 

känns bara jobbigt allting.” (B2) 

 

I fokusgrupp 1 var alla överens om att de största riskerna, som därmed var viktigast att 

försäkra sig emot, var risker relaterade till boendet men även till eventuella framtida barn. Just 

boendet och hemförsäkringar var ett återkommande tema i fokusgrupp 1 där hemförsäkring 

framkom som både viktigast men även som den bästa och mest värdefulla försäkringen att ha. 

I fokusgrupp 2 var det istället sig själv som det ansågs vara viktigast att skydda, där B2 även 

exemplifierade med B1’s olycksfallsförsäkring för hans händer som tidigare hade kommit på 

tal i och med att han arbetade som musiker, och om en olycka skulle ske skulle det utan 

tvekan påverka hans arbetsliv som musiklärare kraftigt. 

 

”Sig själv, bilen är väl också viktig och sitt hem är väl också viktigt, men det är 

nog bra att ha sig själv försäkrad, för i slutändan är det som betyder något.”. 

 

”Mister du ett finger så har du inte så många jobb att välja på kanske, du är 

väldigt utsatt då kanske […].” (B2) 

 

Till skillnad från vad de själva ansåg vara viktigast så verkade den andra fokusgruppen ha 

uppfattningen att vad folk i allmänhet värdesatte mest skiljde sig från deras uppfattning, där 

exempelvis B3 hade känslan av att majoriteten troligtvis ville att en försäkring skulle skydda 

så mycket som möjligt. 

 

”Dom flesta tycker nog att det ska vara heltäckande, att man är garderad för 

alla konstiga saker som kan hända.” (B3) 

 

På frågan om hur de betalade sina försäkringar skiljde sig svaren i fokusgrupp 1 något. Sina 

hemförsäkringar betalade alla per månad, utom A1 som istället betalade hemförsäkringen per 

helår. A1 menade att hon betalade sin hemförsäkring per helår eftersom hon tyckte att den var 

så billig och därmed kände att hon hellre ville få den betald istället för att få den som en 

återkommande kostnad. Men istället hade hon sin hund försäkrad per månad. Både A3 och A4 

menade att de förutom att de kände att det var lättare att hålla koll på kostnaderna när de 

betalade per månad även kände sig mer stressade inför att betala per helår eftersom beloppet 

då blev högre. De menade att risken för att man då inte skulle ha råd att betala hela beloppet 

kändes obehaglig.  

 

”Jag är nog en människa som gillar att ha det varje månad för jag blir mer 

stressad om det kommer en klump.” (A3) 
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”Så att man har koll på alla utgifter när det är hur mycket som helst, man bara, 

jag har inte de här pengarna just nu.” (A4) 

 

”Jag betalar ju bilen varje månad men min sambo han betalar ju varje halvår 

eller år så han får ju betala flera tusen.” (A2) 

 

”Alltså jag tycket typ att det känns billigare.” (A3) 

 

”När det väl kommer klumpsumman är det ju inte så kul, men det är ju lika 

mycket ändå.” (A2) 

 

Även om deltagarna i fokusgrupp 1 alla var medvetna om att totalsumman vanligtvis var 

densamma oavsett betalplan syntes en mycket tydlig tendens hos A4 och A3 som båda tycktes 

uppleva kostnaden som högre när den betalades mer sällan men till ett då högre belopp. Detta 

visade en överensstämmelse till teorierna kring kognitivt beteende och psykologisk 

redovisning, där kostnader som är uppdelade månatligen gör det lättare att ekonomiskt 

försvara vad man betalar för och gör att det uppfattas som mindre jämfört med totala 

helårsbelopp (Estelami, 2009; Gourville, 1998). I fokusgrupp 2 var istället svaren tvärtom, 

samtliga utom den yngsta B4 som betalade per kvartal, hade sina betalningsplaner helårsvis, 

men menade att det inte fanns någon baktanke med detta. Däremot nämndes det vid en 

tidigare frågeställning att B1 kände sig tryggare med att få hem en bekräftelse på vad 

försäkringen kostade och att den på pappret då såg omfattande ut, varpå man sedan betalade 

och fick oron ur världen. 

 

”Då låg fakturan där [...], syns att det är en ganska stor försäkring, så.” (gest 

att ärendet med fakturan och försäkringen var klargjort och hanterad) (B1) 

 

I den första fokusgruppen uttryckte deltagarna att de inte hade så bra koll på sina försäkringar 

som de egentligen hade velat ha. Både A4 och A2 förklarade att de båda vid flera tillfällen 

hade haft två hemförsäkringar samtidigt. A4 berättade att hennes sambo hade avtalat en 

försäkring via banken när de köpte sin gemensamma bostad trots att de redan hade en 

hemförsäkring för lägenheten via ett försäkringsbolag. A2 berättade att även hon hade haft två 

överlappande hemförsäkringar ett tag och A3 menade att bättre förklaringar över hur 

exempelvis hemförsäkringar och andra försäkringar fungerar är något som hon hade 

uppskattat att få via skolan.  

 

”Just nu, nej, för att då vi köpte lägenheten sa David ja till en som fanns hos 

hans bank när jag sa att vi har en på Folksam, speciellt när han har en via sitt 

fack gratis på Folksam […] så nu har vi två, men det är en som inte kostar, sen 

har vi fått en grej i lägenhetshuset att vi har ett sån här bostadsrättstillägg och 

det har vi via banken så nu har jag inte koll.” (A4) 

 

”Jag ska ju inte heller säga att jag har jättekoll, jag hade ju två 

hemförsäkringar ett tag men nu har jag bara en och det var ju onödigt.” (A2) 

 

”Man vill kanske när man går i skolan att någon säger och förklarar lite, ”det 

här är en försäkring, det här täcker den”, så kan man det i alla fall.” (A3) 

 

I den andra fokusgruppen verkade den generella uppfattningen vara att de hade dålig 

överblick över sina försäkringar, och samtliga informanter förklarade att man kontrollerade 
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vad man hade väldigt sällan. B4 beskrev däremot att hon sett över sina försäkringar när hon 

gjort dyrare inköp för att se om inköpet omfattats av tidigare försäkringar eller inte.  

 

” Nää, [...] jag tror jag kollade en gång och då blev jag förbannad och bytte.” 

(B3) 

 

”Jag kollar när jag gör några dyrare inköp, som när jag köpte kameran i 

höstas, då kollade jag över den.” (B4) 

 

Sammanfattningsvis verkade uppfattningen av försäkringsprodukter inte bara påverkas av den 

finansiella kunnigheten, utan också av inställningen till försäkringar i allmänhet. Att uttala sig 

om den individuella nivån på den finansiella kunnigheten hos deltagarna var svårt i 

förhållande till tidigare teorier om hur det kan uppmätas (Remund, 2010), men hos grupperna 

sinsemellan uppfattades den varierande. Något som genomsyrade majoriteten av 

diskussionerna var att den första fokusgruppen ofta tycktes visa på vad som kunde tolkas som 

något högre finansiell bildning, men istället en svagare kognitiv förmåga än fokusgrupp 2. 

Detta kunde förklaras av det faktum att alla deltagarna i fokusgrupp 1 vid studiens tillfälle 

studerade ekonomi, samt att två hade arbetat på ett försäkringsbolag vilket underlättade deras 

förståelse (Dalkilic & Kirkbesoglu, 2015), medan majoriteten i fokusgrupp 2 istället besatt 

mer livserfarenhet som kan ha lett till fler komplexa finansiella beslut och hanteringen av 

dessa. Detta utmärkte sig allra mest när flera av deltagarna vid flertalet tillfällen uttryckte sig i 

linje med teorierna kring kognitiva beteendemönster som kan komma att ha påverkan vid 

finansiella beslut som exempelvis psykologisk redovisning eller stress som kan uppstå vid 

komplexa beslut. (Estelami, 2009). Trots att fokusgrupp 1 förmodades ha en relativt hög 

ekonomisk bildning, visade de på typiskt kognitiva beteendemönster kring exempelvis frågan 

om hur de valt att betala sina försäkringar och framförallt på förklaringarna till varför, på 

vilken de allra flesta i gruppen svarade att de betalade månadsvis. Även om det kan uppstå 

praktiska problem att betala högre belopp kunde diskussionen tolkas som att totala kostnaden 

upplevdes högre i de fall man valde att betala försäkringen årsvis eller halvårsvis, vilket kan 

förklaras av de kognitiva tankemönstren kring diskontering och psykologisk redovisning 

(Estelami, 2009; (Morwitz, et al., 1998). 

 

4.2.2 Försäkringsfältet 

 

4.2.2.1 Värde 

Hur själva värdet av en försäkring uppfattades visade sig intressant nog skilja sig mellan 

deltagarna. Flera i fokusgrupp 1 menade att de såg ett värde i att ha en försäkring i sig medan 

andra deltagare tog upp exempel och händelser som de själva hade upplevt kring försäkringar 

och menade att de upplevt att de inte fått ut något av försäkringen förrän den faktiskt nyttjats. 

Denna känsla verkar dock vara aningen motsägelsefull i förhållande till deras övriga 

diskussioner, då dom beskrev en försäkring som en trygghet och att de kände sig trygga med 

vetskapen om att de var försäkrade, samtidigt som de inte kände själva värdet i den förrän den 

nyttjats.  

 

Fokusgrupp 1 lades även ett mycket större fokus på priset av försäkringar jämfört med 

fokusgrupp 2, vilket för fokusgrupp 1 framstod som en avgörande faktor vild valet av 

försäkring. Trots att exempelvis A3 menade att hon var beredd att betala mer för en försäkring 

om det innebar att hon kände sig väl skyddad, så genomsyrades mycket av diskussionen av 
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pris och om ekonomiska aspekter av försäkringar relaterade till en eventuell skada. Detta till 

skillnad mot fokusgrupp 2 som mer genuint tycktes lägga ett större fokus på tryggheten av 

försäkringsinnehavet över tiden. I den första fokusgruppen tyckte deltagarna framförallt att 

försäkringar var något tråkiga att sätta sig in it. De deltagare som tidigare arbetat med 

försäkringar menade att de innan tyckte att försäkringar var någonting tråkigt men att den 

erfarenhet de fått genom jobbet fick dem att inse hur viktiga försäkringar var, vilket även 

gjorde dem mer intresserade. Fokusgrupp 2 hade en liknande diskussion och uppfattade även 

de försäkringar som tråkiga, men betonade ändå väsentligheten av produkten.  

 

Vidare ledde diskussionen in på åsikter kring försäkringsbolag i allmänhet och hur de 

kommunicerar sina erbjudanden. Fokusgrupp 1 menade att de själva inte alltid tog till sig av 

exempelvis reklam eftersom de uppfattade försäkring som just tråkigt. De ansåg dock att 

försäkringsbolagen ändå väl förmedlade exempelvis villkoren för försäkringar på ett bra sätt i 

de fall deltagarna själva ville få reda på dem. 

  

”När man tecknar försäkringen tycket jag att det är tydligt vad som ingår, det är 

ju det man kollar på iallafall när jag jämför, det är ju vad som ingår och vad 

jag behöver som person […] Det finns ju så mycket som kan skilja, exempelvis 

när jag valde hundförsäkring, att man kan lägga till och ta bort saker och att 

jag kunde anpassa den efter vad jag behövde” (A1) 

 

”För att få information måste man ju vara aktiv själv, man måste ju söka 

informationen, det är ju inte så att man får den på tv:n eller någonting. Man 

söker den informationen, letar och jämför eller ringer.” (A5) 

 

I fokusgrupp 2 var det istället tvärtom. Där enades deltagarna om att försäkringsbolagens 

kommunikation genom marknadsföring vanligtvis uppfattades som klyschig, kortfattad och 

ofta inkluderande någon känd person för att fånga intresset, men att själva innehållet i 

försäkringen sällan presenterades på ett tillräckligt bra sätt.  

 

“Tråkigt tror jag är ett bra ord […], men man vill inte vara utan.” (B3) 

 

“Mycket för att fånga intresse, att det ska vara så klyschigt, det är inte så att 

man förstår.” (B2) 

 

Deltagarna i den första fokusgruppen kom självmant in på diskussionen om svårigheterna 

kring försäkringar, där det i huvudsak var försäkringsspecifika termer som sågs som svårt för 

de som inte arbetat inom branschen. Deltagarna som hade arbetat med försäkringar upplevde 

även detta under sitt tidigare arbete inom branschen, och ansåg att få hade någon vidare 

kunskap om exempelvis försäkringstermer. 

 

”Men det är ju ganska svårt att förstå försäkringstermer och sådant där, jag 

som inte kan någonting. Om jag ringer och pratar med dom och dom säger att 

det här eller det här ingår, men man förstå ju kanske hälften.” (A2) 

 

Deltagarna i den andra fokusgruppen menade också på att villkor kunde vara svåra att förstå 

och tolka, men betonade även att man nog förstod mer än vad man trodde, men att det var 

jobbigt att engagera sig och ta sig tid för att sätta sig in i exempelvis försäkringsdokument. 

Detta diskuterades inte bara från deras egna perspektiv, utan det verkade även vara deras åsikt 

om allmänhetens uppfattning. Att deltagarna i båda grupperna tyckte att försäkringar kunde 
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vara svåra eller komplicerade att förstå kan också stämma överens med teorierna om 

kognitiva beteendemönster gällande korttidsminnets begränsning och även visa på 

attributsförankring (Estelami, 2010).  

 

”Men när man sitter och pratar försäkringar såhär konkret så kan man ju tycka 

att det blir lite mer roligare och intressant, det lite mera nu kring det hela än 

när man får papperna […] jag tror man förstår mer än vad man tror men att 

man inte orkar sätta sig in.” (B1) 

 

På frågan om deltagarna uppfattade priset som rimligt eller inte var alla i första fokusgruppen 

helt överens som att priset på hemförsäkring, något som alla deltagna hade, var mycket 

förmånlig med tanke på vad de erbjöd för skydd. A3 menade att hon såg väldigt lättsamt på 

priset och var beredd att betala nästan oavsett pris. A1 menade att det var väldigt billigt 

jämfört med vad hemförsäkringen skyddade mot och att försäkringen därmed var väldigt 

prisvärd. När det däremot gällde bilförsäkringar uppfattade exempelvis A3 att dessa var 

betydligt dyrare och mindre värda. Deltagaren B3 i fokusgrupp 2 ansåg överlag att han inte på 

något sätt betalade för mycket utan att produkten matchade priset. B1 beskrev vid samma 

fråga en känsla av att man får igen pengarna, och på ett sätt tjänar in det man har betalat för en 

försäkring vid en eventuell skada, vilket kan visa på att själva värdeskapandet uppfattades äga 

rum vid utbetalningarna (Kotler, 2017).  

 

”Inte jättenoga vad jag betalar, men det känns inte som att jag betalar 

överpris.” (B3)  

 

”Det beror på vad det är då kanske, men personligen tycker jag 

djurförsäkringar, där får man verkligen tillbaka fort […] det är väldigt dyrt med 

djuren här och man får tillbaka pengar fort […], då är det verkligen värt det.” 

(B1) 

 

Vid diskussionen om det uppfattade värdet, och framförallt för en under längre tid outnyttjad 

försäkring, menade de själva rent spontant att det visserligen kunde finnas en tanke om att 

försäkringen då var mindre värd, men att de fortfarande förstod värdet av det skydd 

försäkringen ändå gav och att den därför fortfarande var högst värdefull. De menade dock att 

många andra förmodligen upplever att värdet faktiskt sjunker om man inte har nyttjat den och 

därmed kan känna att det är bortkastade pengar. A3 tog dessutom upp att det hade varit 

intressant att hypotetiskt prova hur det istället hade känt att själv står för risken istället för att 

vara försäkrad för att se om man då hade upplevt någon skillnad. A2 fortsatte då med att man 

om så vore fallet nog hade kommit att uppfatta ett högre värde och fått högre förståelse för det 

skydd en, exempelvis, hemförsäkring faktiskt innebär. Dessa resonemang var intressanta och 

tyder på ett att det värde som deltagarna uppfattade förmodligen var lägre än vad de kunde 

antas vara någon form av faktiskt men orealiserat värde av försäkringsprodukten i sig.  

 

Fokusgrupp 1 kom även in på att diskutera hur försäkringsbolag belönar eller enligt dom bör 

belöna lojala kunder. Här framkom ett par intressanta och delade åsikter mellan de som 

tidigare arbetat med försäkringar och de som inte gjort det. De som inte arbetat med 

försäkring menade att mer rådgivning och hjälp med att organisera deras försäkringar men 

även exempelvis sparande hade uppskattat av folk i allmänhet och av dem själva. De som 

arbetat med försäkringar menade istället att sänkta premier hade uppskattat som tack för 

lojalitet, något de även menade att folk i allmänhet torde uppfatta som mest värdefullt. 

Fokusgrupp 2 diskuterade detta mycket flyktigt. Den allmänna åsikten verkade vara att folk i 
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allmänhet skulle uppskatta någon form av prisgaranti för att vara en trogen kund till 

försäkringsbolaget istället för någon form av prisjustering vid outnyttjad försäkring. Detta kan 

visa på en skillnad i kunnigheten om försäkringar där de med tidigare arbetserfarenhet även 

kom att anta att även andras kunskaper om försäkringar är högre än de faktiskt är och att 

rådgivning därmed inte skulle uppskattas lika mycket som sänkta priser. De men lägre 

kunskap antog däremot att även andras kunskap liknade deras egen och att rådgivning och 

hjälp därmed hade uppskattats mer. 
 

På frågan om en försäkring kan komma att uppfattas som mer onödig eller mindre värd i de 

fall den inte nyttjats under en lägre tid reflekterade B1 över att man till viss del kan få en 

känsla av att försäkringar kan komma att kännas mer onödiga efter en längre tid. Detta höll 

dock inte B3 med om och diskussionen landade i att det snarare handlade om att man inte 

blivit påmind om dess värde snarare än att den tappar sitt värde, och att den när det väl händer 

någonting givetvis visar sig lika värdefull. Deltagarna i de båda fokusgrupperna menade att 

priserna var höst skäliga eller rent av lågt jämfört med vad försäkringarna erbjöd och ingen av 

grupperna uttryckte något missnöje över kostnaden av sina försäkringar. Beträffande 

deltagarnas uppfattning av värdet av en försäkring fanns motsägelser till vad de tidigare hade 

svarat. Exempelvis beskrev B1 en känsla av att man först får ut något av försäkringen när den 

nyttjats, och på samma sätt beskrev B2 i tidigare avsnitt att man fick “valuta för pengarna” 

vid nyttjandetillfället. Samtidigt hade deltagarna i de båda grupperna, inklusive B1 och B2, 

tidigare under frågeställningen beskrivit och enats om att en försäkringsprodukt var något 

man kan tolka som en slags trygghet under den tid man innehar den. Detta blev då något 

kontradiktoriskt då de inledande beskrivit en försäkring som en trygghetskänsla över tid, 

medan de senare menade att de inte tycktes uppleva något värde för försäkringen de betalat 

för förrän den faktiskt nyttjats. Trots att teorierna om värdeskapande gör klart att 

värdeskapandet och konsumtionen av en immateriell produkt är en process, så tycktes alltså 

deltagarna uppfatta konsumtionen, under vilken även värdet uppfattas, först vid det tillfälle då 

en skada faktiskt skett och ersättning erhölls. Detta istället för att uppfatta värdet under den tid 

de haft en försäkring men inte utnyttjat den, trots att risken under tiden var överförd på 

försäkringsbolaget. (Grönroos, 1998; Liozu, 2017).  

 

4.2.2.3 Risk 

Vid den inledande frågan gällande risker och om huruvida de reflekterade eller inte över de 

faktiska sannolikheterna menade fokusgrupp 1 att de reflekterat över detta i valet av sina 

försäkringar. När de diskuterade varför och på vilka sätt de gjort detta tog de i huvudsak upp 

hur stora kostnader som kunde uppstå vid olika skador och diskuterade egentligen inte de 

olika sannolikheterna för dessa skador, något som Slovic (1987) menar är vanligt och att man 

många gånger fokuserar på hur hemska olika skador skulle vara, snarare än på 

sannolikheterna att de också inträffar. Även fokusgrupp 2 följde denna linje, där B4 beskrev 

ett exempel gällande hennes kamera och vad som skulle hänt om den inte täcktes av 

försäkringen, snarare än över sannolikheten att skadan skulle ske. Detta är dock naturlig då 

man många gånger faktiskt inte har råd att själva stå för kostnaden för en skada om det värsta 

hade inträffat. A3 menade även att hon överförsäkrat sig och hellre hade vad hon själv skulle 

se som för många försäkringar sett till de faktiska sannolikheterna för olika skador, något som 

kunde tolkas som ett mer emotionellt beteende enlig Slovic (1987) som menar att individer 

inte alltid är rationella i förhållande till de olika faktiska risker som de kan utsättas för. 

 

”Tänker på det ganska mycket med kameran, om det händer något nu kommer 

jag få en ny eller ”sitter jag i skiten”” (B4) 
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”Jag tänker nog lite hur stor sannolikheten är och hur dyr saken är. På min 

gamla bil tog jag en billigare försäkring, på den nya tar jag ju en dyrare för att 

min gamla kostade inte mycket så går den sönder köper jag en ny, det har jag 

pengar till. Så sannolikheten och hur dyr den är.” (A5) 

 

”Jag är nog den som överförsäkrat mig på allt […] för jag känner nog att jag är 

en sån människa som råkar ut för mycket skit.” (A3) 

 

Detta kan även visa på att de till viss del reflekterade mer emotionellt över hur det skulle 

känts ifall en stor skada hade skett men även hur ekonomiskt dyr skadan hade varit (Slovic & 

Fischhoff, 1977). 

 

Vidare diskuterades frågan om deltagarnas uppfattningar gällande allmänhetens bedömning 

av risker vilka visade sig vara spridda. B3 trodde exempelvis att en hemförsäkring i många 

fall köps bara för att det är ingjutet i samhället att man ska ha en sådan, medan B1 trodde att 

det alltid fanns någon bakomliggande anledning till att den köpts. 

 

”Det är nog inte bara köpa för köpandets skull utan någon kringtanke” (B1) 

 

Vikten av försäkringar i samhället var däremot självklar i båda fokusgrupperna, där båda 

beskrev exempel på vad som skulle kunna vara problematiskt utan försäkringar samt vilken 

stor roll dessa hade i samhället. De menade att det hade varit möjligt att leva utan försäkringar 

men att samhället hade sett mycket annorlunda ut och i många fall varit svårare att leva i. 

Exempelvis beskrevs det att man i så fall hade varigt tvungen att hålla en mycket större 

säkerhetsbuffert för förutsagda händelser, i likhet med vad Hubbard, et al. (1995) diskuterar. 

Vissa deltagare hade även uppfattningen att Sverige känns tryggare rent försäkringsmässigt i 

förhållande till andra länder, där exempelvis B2 menade att om man hade bott i ett annat land 

hade behovet och viljan att försäkra sig varit mycket större. Detta verkade dock inte vara 

baserat på någon specifik grund, utan var mer en uppfattning som baserades på upplevelser 

genom media och nyheter. Trots detta berättade B2 tidigare under fokusgruppen att hon hade 

väldigt många försäkringar, och stundvis kunde känna att hon hade för många, vilket kan visa 

på ett upplevt gap mellan den upplevda risken och den upplevda sannolikheten i hennes 

omgivning, alternativt att den uppoffringen i form av det pris hon betalade helt enkelt inte 

matchade den upplevda sannolikheten och upplevda risken (Liozu, 2017). Det kan även visa 

på en insikt att försäkringarna kan vara inköpta för att det uppfattat som ett måste att ha i 

samhället (Douglas och Wildavsky, 1983). 

 

Vad gällde försäkringar som deltagarna i den första fokusgruppen kände var onödiga så var 

det i huvudsak försäkringar som kan komma att överlappa varandra likt de hemförsäkringar 

de tidigare diskuterat, men de kom inte att tänka på någon egen försäkring som i sig var 

onödig. Eftersom hemförsäkring redan täcker så pass många olika aspekter fanns därmed 

risken att köpa till extra försäkring för exempelvis resor eller teknik som redan täcktes av ens 

hemförsäkring. En av deltagarna menade att den risken var mycket större eftersom hon inte 

arbetat med försäkringar och inte var till tillräcklig insatt i vad alla försäkringar täckte och 

därmed riskerade att dubbelförsäkra sig.  

 

”Det är typ bara den [extra reseförsäkring] jag kan tänka på, att man blir 

dubbelförsäkrad och mycket sådant. Att man inte riktigt vet exakt vad ens egen 

försäkring täcker så att det är lätt att man dubbelförsäkrar sig.” (A3) 
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”Jag tänker också teknik, när man köper produkter så säger dom att man får 

den här försäkringen. Ofta är det ju mycket som täcks i sig egen försäkring så 

får man extra försäkring, det är ju dyra försäkring också.” (A5) 

 

”Jag skulle inte säga att jag har så bra koll på alla försäkringar.” (A2)  

 

Fokusgrupp 2 var mer fokuserade på försäkringar som i huvudsak inte täckte något kostsamt, 

exempelvis billiga klockor eller smycken där försäljaren även erbjöd en försäkring. Trots 

detta uppfattades dessa inte heller som onödiga enligt deltagarna, utan bara som mindre 

nödvändiga, vilket kunde skilja sig från individ till individ. Att deltagarna i båda 

fokusgrupperna instinktivt inte hittade några specifika försäkringsprodukter som de ansåg 

vara onödiga kan visa på att deltagarna i huvudsak inte kände att det fanns någon försäkring 

som inte speglade någon tillräckligt angelägen risk. Det vill säga att deltagarna inte spontant 

kunde finna någon risk som de ansåg för oväsentlig i sannolikhet eller skadekostnad för att 

inte motivera en försäkring. Detta kan kopplas till individers undermåliga 

riskbedömningsförmåga (Slovic & Fischhoff et al., 1977), men kan också visa på att de 

faktiskt inte kände till tillräckligt många olika försäkringar för att de spontant skulle komma 

att tänkta på någon som onödig.  

 

”När man köper klockor, klockan kanske kostar 500kr så kommer det en 

försäkring på nästan 500kr.” (B2) 

 

Överlag var fokusgrupp 2 mer inriktade mot nya risker i samhället som de inte riktigt kände 

till så väl, det vill säga risker i samband med lättillgängliga betalningsmetoder, mobilt bank-

id, och ID-kapning, något som även deltagarna i fokusgrupp 1 nämnde. Deltagarna i 

fokusgrupp 1 menade att de gärna hade sett ett utökat skydd mot just bedrägerier i 

hemförsäkringen. Men menade att det inte borde finnas någon egen försäkring eftersom det 

hade riskerat att skapa alldeles för många egna försäkringar om det skapades nya försäkringar 

för alla nya risker som kunde uppstå i det moderna samhället. Informant B1, B2 och B3 i den 

andra fokusgruppen beskrev att samhället idag kändes som farligare än när de var unga tack 

vare nya risker som uppkommit i samband med teknikens samt samhällets utveckling. Detta 

kan tyda på att deras riskbedömningar grundas på emotionella tankar kring att det känns 

farligt, snarare än objektiva på sannolikheter om vad faktiskt kan hända (Slovic, 1987). 

Sannolikheten att dessa risker skulle påverka dem var emellertid svåra om inte omöjliga för 

dom att bedöma just eftersom de var nya, vilket således troligtvis ledde till en emotionell 

bedömning. 

 

Sammanfattningsvis verkade deltagarnas riskbedömning i flera avseenden grundas på 

emotionella känslor. Båda grupperna hade även ett större fokus på ekonomiska aspekter av 

olika risker och verkade basera det mesta av sina uppfattningar om risker på värsta tänkbara 

ekonomiska förluster, en tendens som även märktes under det föregående temat finansiell 

kunnighet, fast då mestadels inom fokusgrupp 1. Detta stämmer överens med Slovic’s (1987) 

teorier om hur individer många gånger baserar sina uppfattningar om risker på emotionell 

basis istället för att ta hänsyn till rent sannolikhetsbaserade fakta. 

 

Deltagarna, framförallt i fokusgrupp 2, menade även att försäkringar i allmänhet till viss del 

sågs som ett av samhällets ”måsten” och att det inte nödvändigtvis motsvarades av de faktiska 

sannolikheterna för riskerna. Om så vore fallet kan detta stämma överens med Douglas och 

Wildavsky (1983) studie som att försäkringar till viss del är socialt betingade av samhället 
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och ses som ett måste. A2 menade även att det inte går att bedöma riskerna och med tanke på 

att de andra i fokusgruppen, i synnerhet A3 och A4, hellre riskerade att vara överförsäkrade 

för att känna sig trygga, kan detta tänkas relatera till den under det föregående temat 

diskuterade låga finansiella kunnigheten (Dalkilic & Kirkbesoglu, 2015; Benjamin, et al., 

2013; Van Rooij et al., 2011; Estelami, 2009). Under temat risk uttryckte även somliga 

deltagare i fokusgrupperna att de många gånger saknade tillräcklig kunskap för att till 

exempel bedöma vilka försäkringar som de eventuellt hade kunnat se som onödiga.  

 

5. Slutdiskussion 

 

5.1 Finansiell kunnighet  

Redan vid de två inledande frågorna kunde det urskiljas att den finansiella kunnigheten och 

hur informanterna uppfattar försäkringsprodukter skiljde sig åt mellan grupperna. Dels mellan 

de två fokusgruppernas gemensamma uppfattningar, samt mellan deltagarna inom fokusgrupp 

1 i form av de två som haft tidigare arbetserfarenhet och de tre andra som inte hade det. 

Däremot framgick det inte av diskussionen vad som konkret låg till grund för detta. Trots en 

uppfattad olikhet i graden finansiell kunnighet mellan grupperna så visade flera deltagare ur 

båda grupperna på beslut som baserats på en emotionell basis. Detta istället för en rationell 

bas grundat ur ett sannolikhetsperspektiv vid åtaganden gällande försäkringar. Detta trots att 

fokusgrupp 1 inledningsvis uppvisade en högre finansiell kunnighet och en till synes högre 

rationalitet, vilket senare i diskussionen visade sig motsägelsefullt i deras uppfattning av en 

försäkrings värde i praktiken. En möjlig anledning till detta kan vara att kognitiva 

beteendemönster, såsom undermålig riskbedömning (Estelami, 2009; Slovic & Fischhoff et 

al., 1977), är så pass starka och övergripande att de väger tyngre än både finansiellt kunnande 

och tidigare livserfarenheter.  

 

På frågorna gällande deltagarnas åsikter om samhällets syn på försäkringar, visade sig de gå i 

linje med tidigare teorier om det allmänt låga kunnandet, men också ett flertal kognitiva 

beteendemönster som uppstår vid beslutstagande avseende komplexa och abstrakta finansiella 

produkter (Dalkilic & Kirkbesoglu, 2015; Benjamin et al., 2013; Van Rooij et al., 2011; 

Estelami, 2009). Även fast dessa synpunkter endast är grundade i informanternas antaganden 

om allmänheten, så hade det varit intressant att vidare undersöka till viken grad detta faktiskt 

speglar verkligheten. Fokusgrupp 2 menade exempelvis att allmänheten förmodligen önskar 

skydda sig så mycket som det bara går, medan de själva hade en mer restriktiv inställning mot 

försäkringar. I fokusgrupp 1 var istället en återkommande skillnad mellan de som arbetat med 

försäkringar och inte, att de som inte arbetat med försäkringar spontant lade mer fokus på 

ersättnings- eller skadetillfället och på priset som en avgörande faktor. De som istället hade 

arbetat inom försäkringsbranschen lade initialt fokus på tryggheten som försäkringar innebar i 

diskussionen. Dessa skilda synvinklar från informanterna återspeglar till viss del Van Rooij et 

al.:s (2011) teorier om finansiella kunnande i förhållande till utbildning och att vidare 

undersöka detta i en kvantitativ studie kan bidra med ett bredare perspektiv. 

 

I fokusgrupp 2 visade sig deltagarnas psykologiska redovisning avseende utgifter och 

kostnader, samt deras hyperboliska diskontering falla i linje med kognitiva tankemönster. 

Kostnader som var uppdelade månatligen beskrevs som billigare än årskostnader, trots ett 

ekvivalent totalbelopp (Morwitz et al., 1998). Detta behöver dock inte vara ett problem i sig, 

utan kan snarare bidra till en skev eller framförallt ensidig uppfattning för deltagarna kring 

vad försäkringsprodukten de faktiskt betalar för innebär, vilket även kan vara en anledning till 
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att ingen av informanterna riktigt kritiserade kostnaderna eller att dessa översteg värdet de 

uppfattade av produkten (Estelami, 2009).  

 

5.2 Värde 

Under diskussionen om pris kontra värdet förklarade de som arbetat med försäkringar att de 

var beredda att betala mycket mer för en försäkring då det kändes som en självklarhet att de 

fick ett bättre skydd ju mer det kostade. Deras svar kunde även tolkas som att en försäkring 

som inte uppfattades tillräckligt dyr inte kunde tillföra ett fullgott skydd, medan om man 

betalade ett högt pris så var tryggheten mycket högre. De som inte arbetat med försäkringar 

hade synpunkten att de självklart inte skulle betala mer än nödvändigt för en försäkring så 

länge alternativen inte erbjöd direkt sämre villkor. Detta kan visa på den komplexiteten som 

lätt uppstår vid immateriella produkter och svårigheten med att bilda sig en uppfattning av 

värdet för konsumenten, och vart värde faktiskt skapas. (Lovelock & Gummesson, 2004; 

Grönroos, 1998). Detta är inte nödvändigtvis den bakomliggande anledningen då de som 

arbetat med försäkringar tidigare uppfattades ha en relativt djupare förståelse och finansiell 

kunnighet än resterande delar av gruppen. Grunden till detta resonemang kan istället bottna i 

att de som har arbetat med försäkringar är påverkade av sitt yrke, och exempelvis har varit i 

situationer där kunder med billigast möjliga försäkring ej har erhållit den ersättning de 

behöver vid ett skadetillfälle. 

 

Någonting som hade varit intressant att studera är om den här studiens resultat stämmer 

överens även hos andra målgrupper och på en större skala. Exempelvis för de områden där 

informanterna gav sina åsikter om allmänheten och om deras uppfattningar i denna studie 

speglar verkligheten. En intressant diskussion hade även kunnat föras genom att ställa den här 

studiens resultat mot ett perspektiv från försäkringsbolagens sida. Vad anser exempelvis 

försäkringsbolaget om kunders kunskap och intresse för försäkringar. Detta är något som helt 

klart torde ligga i deras intresse då förmågan att inte bara skapa utan även att kommunicera 

värdet av ens produkt är av största vikt för ett företag (Liozu, 2017). Då denna studies resultat 

tycks visa på att det finns en skev uppfattning av vart värdet i en försäkring faktiskt ligger, 

och vidare vad detta grundas i. Detta kan bero på kontext, perspektiv och de erfarenheter som 

utgör grunden för uppfattningen. Olika konsumenter kan antas bygga sina uppfattningar på 

vitt skilda erfarenheter av försäkringar och försäkringsbolag å sin sida kan tänkas ha andra 

perspektiv när de bedömer värdet av en försäkring.  

 

Att deltagarna lade ett större fokus vid ett eventuellt skadetillfälle medförde att majoriteten av 

den upplevda konsumtionen, och därmed det tillfällen då det upplevda värdet realiseras för 

individerna, till stor del baserades på enbart skadetillfällen och att den tid ingenting hände inte 

sågs som faktisk konsumtion (Liozu, 2017; Kotler, 2017; Grönroos, 1998). Denna till synes 

kritiska syn på hur deltagarna uppfattade värdet eller inte är dock inte helt entydig och innebär 

givetvis inte att ett värde inte uppfattas så länge en skada inte har inträffat, något som var 

uppenbart med tanke på att alla deltagare uppfattade försäkringar som värdefulla och högst 

rimliga i pris. Men eftersom värdet i huvudsak realiseras under konsumtionen har individens 

uppfattning om när denna konsumtion faktiskt äger rum en betydelse för uppfattningen av 

värdet av produkten (Kotler, 2017; Liozu, 2017; Grönroos, 1998). 

 

En intressant synpunkt var att de deltagare som inledningsvis beskrev försäkringsprodukten 

som en slags trygghet och lättare kunde förklara de mer abstrakta, ändå visade tendenser till 

att värdet av en försäkring framgick vid utbetalningen och att de därmed inte konsumerade 

produkten under den tid ingenting hade hänt. När de deltagarna som dock talade om 

försäkringar som i huvudsak en trygghet kan detta å andra sidan antas delvis vara en synonym 
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med risköverföring där den upplevda tryggheten kommer från medvetenheten att risken har 

överförts från dem själva till försäkringsbolaget. Att de inte uttryckligen nämnde eller 

diskuterade detta innebar förmodligen att de inte själva hade full medvetenhet eller förståelse 

för denna mer abstrakta aspekt av försäkringar alternativt att detta redan var underförstått. 

(Dalkilic & Kirkbesoglu, 2015; Knight & Vurdubakis, 1993). Då försäkringar huvudsakligen 

innebär en överföring av risk över tiden, och inte vid ett specifikt tillfälle, kan det sägas 

innebära att ett gap mellan den faktiska konsumtionen av produkten och den upplevda 

konsumtionen av produkten uppstår, vilket i sin tur kan ha påverkan på det upplevda värdet 

beroende på hur individen ställer sig till dessa två synsätt. Ett alternativ som måste 

uppmärksammas är givetvis att försäkringsbolagen faktiskt kan ha korrekt matchat sina 

erbjudanden med individernas faktiska behov och därefter genom korrekt prissättning skapat 

ett upplevt värde för sina kunder (Liozu, 2017; Kotler, 2017). 

 

5.3 Risk 

I diskussionerna kring temat risk kom diskussionerna kring huruvida de själva reflekterar över 

de faktiska sannolikheterna för en skada att förefalla intressanta. Även om deltagarna i den 

första fokusgruppen menade att de mer eller mindre reflekterade över de faktiska 

sannolikheterna märktes det att de många gånger istället tycktes reflektera över de 

emotionella perspektiven av en eventuell skada och hur hemska dessa hade varit. Att 

deltagarna tycktes fokuserade på de emotionella aspekterna av en skada samtidigt som de lade 

stor vikt i de ekonomiska aspekterna behöver inte nödvändigtvis ses som motsägelsefullt. 

Detta då en ekonomisk förlust även kan vara något som påverkar en individ på emotionella 

plan. 

 

Den emotionellt grundade synen på försäkringar riskerar dock, i enlighet med studier om hur 

individers emotionellt grundade uppfattning av risker, att skilja sig mot försäkringsbolagens 

objektivt sannolikhetsbaserade syn på risk. Detta kan då bidra med oförstående eller en 

skevhet mellan konsumentens och försäkringsbolagets uppfattning av värdet. (Slovic, 1987) 

Eftersom majoriteten av fokusgrupp 2 hade nyttjat en försäkring vid något tillfälle, och 

verkade väldigt nöjda vid tidigare nyttjandetillfällen grundade sig förmodligen den positiva 

synen på försäkringar på de tidigare interaktionerna med försäkringsbolagen. Dessa har då 

kommit att bli ”ögonblick av sanning” utifrån vilka inställningen och uppfattningen av 

försäkringsbolagen och deras produkters värde kommit att sättas på prov, värderats och i 

dessa fall kommit att värderats som positiva (Kotler, 2017; Knight & Vurdubakis, 1993). Den 

positiva inställningen kan även tänkas bero på en mer generell samhällelig syn på försäkringar 

som en social förpliktelse som man genom att försäkra sig därmed uppfyller och bidrar till 

(Douglas och Wildavsky, 1983). När B3 exempelvis menade att somliga nog köper en 

hemförsäkring för att det är ingjutet i samhället och att man bör ha en sådan kan detta varit 

tecken på ett just sådant synsätt (Douglas och Wildavsky, 1983). Detsamma kan även gälla 

deltagarna i fokusgrupp 1 som stundvis menade att försäkringar var något man ”bör eller 

måste ha” vilket då följde samma tankegång.  

 

6. Slutsatser 

 

Vi har i denna studie ämnat analysera och beskriva hur finansiell kunnighet och 

förhållningssätt kan påverka det uppfattade värdet av försäkringar hos konsumenter.  

Trots att resultatet i denna studie har visat på en skev bild mellan finansiell kunnighet och 

dess påverkan, så antyds det att en högre grad finansiell kunnighet kan förbättra en individs 
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värdeuppfattning avseende en försäkringsprodukt. Sammanfattningsvis visar resultaten att 

individens finansiella kunnighet påverkar beslutsfattande och uppfattningen av 

försäkringsprodukter, likt andra komplexa och abstrakta finansiella produkter (Dalkilic & 

Kirkbesoglu, 2015; Benjamin et al., 2013; Van Rooij et al., 2011). 

 

Studien har även ämnat till att få en djupare förståelse kring hur värdet av en försäkring 

uppfattas under tiden den ej nyttjats. Under den tid försäkringen ej nyttjas tycks det vara svårt 

för individen att bilda sig en uppfattning av värdet. Det upplevda värdet av en försäkring 

påverkas bland annat av när individen upplever att konsumtionen faktiskt äger rum, och till 

vilken grad individen upplever den tid försäkringen inte nyttjats som konsumtion eller inte. 

Resultaten av studien visar att uppfattningen av värdet i huvudsak tycktes baseras på det 

specifika tillfällen försäkringen nyttjas och då i form av den ekonomiska ersättningen vid ett 

skadetillfälle. Anledningen till att det kan uppfattas som att ingen konsumtion äger rum har i 

denna studie i huvudsak visats bero på att försäkringsprodukter är ytterst komplexa för vilka 

konsumtionen och den abstrakta innebörden är svåruppfattade (Liozu, 2017; Estelami, 2009; 

Lovelock & Gummesson, 2004; Grönroos, 1998).  

 

Avslutningsvis hade det varigt intressant att vidare undersöka dessa frågor utifrån fler 

perspektiv än som här konsumenter. Exempelvis utifrån försäkringsbolagens perspektiv och 

hur dessa ställer sig till den eventuella skevhet mellan konsument och försäkringsbolag som 

diskuterats i den här studien. Vidare undersökningar hade även kunnat omfatta andra 

forskningsmetoder såsom en kvantitativ studie. Detta kan bidra med att resultaten i denna 

studie även kan betraktas utifrån en större målgrupp, och ge en uppfattning om ett konkret 

samband föreligger mellan finansiell kunnighet och uppfattningen av försäkringar. 
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Appendix 

 

Intervjuguide 

 

Övergripande frågor. 

 

Hur skulle ni beskriva en försäkring? 

 Hur stor vikt har försäkringar för er? 

Hur många av er har en försäkring? 

 Har ni någonsin nyttjat sagd försäkring? 

 

Tema 1 Financial literacy 

 

Anser ni att det är viktigt att ha försäkringar? 

 Varför? 

 

Hur mycket tror ni att folk i allmänhet bryr sig om försäkringar? 

 Tror ni att det läggs mycket tid och engagemang kring valet? 

 

Hur går ni tillväga vid valet av en försäkring? 

 

Hur enkelt tycker ni att det är att välja (var när ni valde) försäkring? 

 Hur lätt är det att veta vad som ingår och inte? 

 Vilka aspekter tar ni i hänsyn vid valet? 

 

Vad är den viktigaste aspekten vid valet av försäkring enligt er? 

 Tror ni att samhället i allmänhet också ser det som den viktigaste aspekten? 

 Vilken risk tycket ni är den största och viktigaste risken som ni vill skydda er mot? 

 

Hur betalar ni er försäkring? (exempelvis per helår, halv eller per månad) 

 Varför? 

 Har ni en klar uppfattning på vad ni betalar per år (ungefär) för er försäkringar utan att räkna 

på det? 

 

Till hur stor del jämför ni andra aspekter av en försäkring förutom priset? 

 

Hur bra koll har ni på era försäkringar? 

 Har ni köpt en försäkring och sedan aldrig sett över den eller jämför ni försäkringar aktivt? 

 

Tema 2 Uppfattning om försäkring & försäkringsbolag 

 

Hur är er ställning mot försäkringar i allmänhet?  

 Ser ni det som något positivt/negativt 

 Ser ni det som något tråkigt/roligt? 

 



 

 

 

Vad anser ni om försäkringsbolag i allmänhet? 
 

Hur tydliga tycker ni att försäkringsbolagen är med att kommunicera vad som ingår i deras 

försäkringar? 

 

Är det något som känns svårt/komplicerat med försäkringar? 

 Vilka svårigheter tror ni kan uppstå vid jämförandet av olika försäkringsprodukter 

 Tror ni att folk i allmänhet förstår alla aspekter av en försäkring? 

 

Hur nöjda är ni med priset på eran försäkring? 

Tycker ni att priset matchar produkten väl? 

 Hade priset fått lov att sänkas enligt er om det har gått en längre tidsperiod, exempelvis 5 år, 

och ni aldrig har nyttjat försäkringen aktivt? 

 (eller) Hade ni känt att produkten var värd lika mycket nu som då? 

 

Vad upplever ni när ni har betalat för försäkring under en längre period utan att använda den?  

 Kan ni känna ett en försäkring har varit onödig på något sätt om den inte blivit använd på lång 

tid? 

 

Anser ni att försäkringsbolagen bryr sig om lojala kunder? 

 

Tema 3 Uppfattning om risk 

 

Reflekterar ni på något sätt över sannolikheten att en skada faktiskt ska ske för det som ni 

försäkrar? 

 Köper bara för att ni känner att man måste ha försäkring? 

 Om ja, vad tror ni orsakar denna känsla? 

 

Tror ni att folk i allmänhet bedömer risker utifrån rent objektiva aspekter såsom hur stor 

sannolikheten för en viss skada är, exempelvis att en persons hem brinner ner? 

Hur viktiga anser ni att försäkringar är för samhället? 

 Hade vi kunnat leva utan försäkringar? 

 Vad tror ni hade varit annorlunda utan försäkringar? 

 

Vilka risker i samhället anser ni är viktigast att skydda sig mot genom försäkringar 

 Varför? 

 

Känner ni till någon försäkring som anses vara onödig enligt er? 

Finns det någon risk som ni upplever i samhället som ni hade velat skydda er mot men som 

det inte finns någon försäkring mot? 


