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SAMMANFATTNING 

 
Syftet med studien var att undersöka förekomst av överkonfidens samt hur den varierar 
mellan olika typer av bedömningar och personer. Mätinstrumenten som användes var dels ett 
frågeformulär om invånarantal i svenska kommuner med självbedömningsfrågor om 
prestation, och dels det svenska frågeformuläret om General Self-Efficacy. Totalt undersöktes 
65 manliga respondenter. Resultatet visade att överkonfidens inte förekom, respondenterna 
var realistiska i bedömningarna av den egna prestationen. Differensen mellan bedömning och 
prestation varierade inte mellan olika typer av bedömningar. Vidare visade resultatet inget 
samband mellan generell self-efficacy och differens mellan bedömning och prestation. Ett 
negativt samband visades dock mellan de underkonfidentas generella self-efficacy och 
underkonfidens. Förslag på framtida forskning är att vidare undersöka realismen i olika 
konfidensmätningar, och att undersöka samband mellan generell self-efficacy och 
överkonfidens med frågeformulär konstruerade för att generera överkonfidens.  
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ABSTRACT 

 
The aim of the study was to investigate the existence of overconfidence and how it varies 
between different types of judgments and individuals. The instruments that were used were 
both a questionnaire about inhabitants in Swedish municipalities including self-judgmental 
questions of performance and the Swedish questionnaire of General Self-Efficacy. A total of 
65 male respondents were examined. The result showed that overconfidence did not occur; 
the respondents were realistic in judgments of their own performances. The difference 
between judgment and performance did not vary between different types of judgments. 
Furthermore the result showed no correlation between general self-efficacy and difference 
between judgment and performance. Although a negative correlation was shown between the 
underconfidents’ general self-efficacy and underconfidence. Suggestions on future studies are 
to further investigate the realism in different confidence measurements, and to investigate 
correlation between self-efficacy and overconfidence with questionnaires that are designed to 
generate overconfidence.  
 
Keywords: general self-efficacy, judgments, overconfidence 
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Har människor generellt en överdriven hög tilltro till sin förmåga och kunskap? Forskning 
kring bedömning har under flera decennier visat att så är fallet (Soll & Klayman, 2003). 
Enligt Klayman, Soll, Gonzáles-Vallejo och Barlas (1999) rådde det från tidigt 1970-tal till 
tidigt 1990-tal en allmän konsensus om att människor har ett alltför högt självförtroende/tilltro 
till sina bedömningar, i relation till hur ofta bedömningarna är rätt. Lichtenstein, Fischhoff 
och Phillips (1982; ref i Klayman et al., 1999) visade t.ex. att när deltagare uppgav att de var 
90 % säkra på att de angivit rätt svar på en fråga, hade de rätt i 75 % av fallen. Fenomenet har 
benämnts överkonfidens (Blanton, Pelham, Dehart & Carvallo, 2001; Metcalfe, 1998). På 
senare tid har dock trovärdigheten kring överkonfidensfenomenet alltmer ifrågasatts, och 
forskning har under de senaste decennierna inriktats på om människor är överkonfidenta, och 
i så fall under vilka förutsättningar (Soll & Klayman, 2003; Klayman et al., 1999; Jonsson & 
Allwood, 2002). Grad av överkonfidens tycks vara starkt beroende av hur testfrågor väljs ut, 
vad frågorna handlar om och hur respondenters tilltro till svaren mäts (Soll & Klayman, 2003; 
Klayman et al., 1999). Syftet med föreliggande studie är att undersöka förekomst av 
överkonfidens samt hur den varierar mellan olika typer av bedömningar och personer. 

Överkonfidens 

Överkonfidensfenomenet definieras som skillnaden mellan självförtroende/självsäkerhet för 
att ha svarat rätt på uppgifter och det faktiska resultatet. Om skillnaden är positiv bedöms 
överkonfidens förekomma, om skillnaden är negativ bedöms underkonfidens förekomma 
(Bar-Tal, Sarid & Kishon-Rabin, 2001). Enligt Cesarini, Sandevall och Johannesson (2006) 
har begreppet överkonfidens använts för att beskriva två fenomen: dels individers tendens att 
uttrycka överdriven tilltro till sin kapacitet, t.ex. körförmåga (Svensson 1981; ref i Cesarini et 
al., 2006), och dels tendensen att överskatta korrektheten i egna kunskaper. 

I linje med Cesarini et al. (2006) menar Moore och Healy (2007) att överkonfidens har 
definierats på en rad olika sätt, nämligen som överestimering, överplacering och 
överprecision. I definitionen av överkonfidens som överestimering menar de ingår tendensen 
att överestimera den egna förmågan, prestationen, alternativt grad av kontroll eller chans att 
lyckas. Moore och Healy (2007) menar att ungefär 64 % av alla empiriska undersökningar om 
överkonfidens undersöker just överestimering. Som exempel lyfts en studie fram där 
studenters estimering av prestation på prov undersökts. Vidare nämns, som definition på 
överkonfidens, tendensen att tro sig vara bättre än andra, vilken Moore och Healy (2007) 
benämner överplacering. De poängterar även att begreppet better-than-average används som 
benämning. Ungefär 5 % av studierna om överkonfidens bedöms undersöka överplacering, 
och som exempel nämns en studie där ingenjörer ombads uppskatta den egna prestationen i 
relation till andra inom företaget. En tredje variant av överkonfidens utgörs av tendensen att 
överskatta precisionen, korrektheten, i egna kunskaper och slutsatser. Ungefär 31 % av 
undersökningarna om överkonfidens menar Moore och Healy (2007) behandlar, vad de 
benämner, överprecision. De nämner som exempel undersökningar beträffande längd på 
floder, där respondenter ombeds att uppge ett intervall mellan två värden (i kilometer), där de 
ska vara 90 % säkra på att flodens verkliga längd är någonstans mellan de angivna värdena. 

     Hur överkonfidens vanligtvis studerats 

Överkonfidens har visats inom en rad olika bedömningsuppgifter. Det vanligaste 
tillvägagångssättet för att undersöka överkonfidens har varit att be respondenter besvara ett 
antal kunskapsfrågor och sedan be dem bedöma sannolikheten för att de har besvarat varje 
enskild fråga korrekt (Blanton et al., 2001; Li; Chen & Yu, 2006; Gigerenzer, Hoffrage, 
Kleinbölting, 1991). Vanligast är att respondenter ombeds att besvara tvåalternativsfrågor, 
exempelvis vilken flod är längst: a) Amazonfloden, eller b) Nilen (Brenner, Koehler, 
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Liberman & Tversky, 1996; Juslin, 1994)?” I denna typ av studier ombeds respondenter att 
först välja det svarsalternativ de tror är korrekt, för att sedan uppge hur säkra de är, eller hur 
sannolikt det är, att valet är rätt, på en skala från 50 till 100 procent (Klayman et al., 1999; 
Soll 1996). Enligt Soll (1996) använts 50-100 skalan då rationella respondenter inte skulle 
välja något alternativ under 50 %. I Gigerenzers et al. (1991) studie, vilken bestod av 
tvåalternativsfrågor, användes exempelvis kategorierna 50 %, 51-60 %, 61-70 %, 71-80 %, 
81-90 %, 91-99 % och 100 %. För att sedan avgöra om överkonfidens förekommer undersöks 
enligt Brenner et al. (1996) respondenternas svar i exempelvis intervallet 71-80 % för 
sannolikhet, för att avgöra om 71-80 % av svaren på dessa frågor är rätt. Är de inte det 
bedöms överkonfidens eller underkonfidens förekomma, beroende på om det var högre eller 
lägre procent rätt i förhållande till sannolikhetsbedömningen. 

Andra tillvägagångssätt som använts för att undersöka överkonfidens har varit att låta 
respondenter uppge två värden, där de är exempelvis 90 % säkra på att det rätta svaret på 
frågan hamnar inom det angivna intervallet. Exempel på uppgifter som använts vid 
intervallmätning är frågor om kaloriinnehåll i olika maträtter (Klayman et al., 1999). 
Ytterligare mätmetod som använts av bland andra Cesarini et al. (2006) är 
frekvensbedömning, där respondenter ombetts uppge, efter en rad frågor, hur många av 
frågorna de bedömer som korrekt besvarade. Bedömning kan då ske i form av absolut 
frekvens, det vill säga ”hur många av x antal frågor är korrekt besvarade”, eller i form av 
relativ frekvens, där respondenter uppger i procent hur stor del av frågorna de bedömer är 
korrekt besvarade. 

     Områden där överkonfidens förekommer 

Inom en rad undersökningsområden har individers känsla av hur väl de presterar, kommer att 
prestera och har presterat, studerats. Inom de flesta har överkonfidens kunnat visas. 
Respondenter är säkra på att de är nära en lösning på ett problem när de snarare är på väg att 
göra misstag; tror sig kunna lösa problem när de inte kommer att lyckas; tror sig ha löst 
uppgifter när de inte har det; tror sig kunna svar på faktafrågor när de inte kan det; tror sig 
vara nära svaret när det inte finns något rätt svar på uppgiften; tror sig ha kommit fram till rätt 
svar när det inte gjort det; hävdar att de visste svaret hela tiden; tror sig behärska nytt 
inlärningsmaterial när de inte gör det och tror sig förstå när de är långt ifrån förståelse 
(Metcalfe & Shimamira, 1994; ref i Metcalfe, 1998). Ytterligare områden där överkonfidens 
studerats och visats är bland annat inom körförmåga, där Svenssons (1981) studie är den mest 
refererade studien om överplacering enligt Moore och Healy (2007). 

     Uppgifters svårighetsgrad 

Enligt Brenner et al. (1996) är överkonfidensfenomenet vanligt förekommande, men inte 
universellt. De lyfter fram att forskning visat att överkonfidens beror på uppgifters 
svårighetsgrad, och nämner hard-easy effekten. Effekten innebär, enligt Juslin, Winman och 
Olsson (2000) och Yates, Lee och Shinotsuka (1996), att överkonfidens är tydligast vid svåra 
uppgifter, det vill säga uppgifter som besvaras korrekt av relativt få respondenter, och att 
underkonfidens är tydligast vid lätta uppgifter, det vill säga uppgifter som besvarats korrekt 
av relativt många respondenter. De första som uppmärksammade fenomenet var, enligt Yates 
et al. (1996) och Juslin et al. (2000), Lichtenstein och Fischhoff (1977), och studier av Soll 
(1996), Yates (1990; ref i Barber & Odean, 2001), Bar-Tal et al. (2001), Keren (1991; ref i 
Juslin et al., 2000), McClelland och Bolger (1994; ref i Juslin et al., 2000) har även visat 
effekten. Juslin et al. (2000) och Erev, Wallsten och Budescu (1994; ref i Moore & Healy, 
2007) hävdar att hard-easy effekten kan vara ett resultat av bland annat regressionseffekt. De 
menar att alla bedömningar innehåller vissa fel, då de görs utifrån respondenters ofullständiga 
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kunskap om den egna prestationen. Felen i bedömningarna leder till att när subjektiv 
bedömning ställs mot faktiskt resultat, kommer det uppstå en regression mot centrum av 
skalan för bedömning. Bedömningarna tenderar att bli mindre extrema än resultaten, både vid 
höga och låga resultat. Därmed blir överkonfidens tydligast vid svåra uppgifter, då det är 
lättare för respondenter att överskatta prestationen när de endast har ett fåtal rätt. 
Underkonfidens blir tydligast vid lätta uppgifter, då det är lättare för respondenter att 
underskatta sin prestation när de nästan har alla rätt.  

Enligt Klayman et at. (1999) har slutsatsen varit att svårare frågor generar en högre grad 
överkonfidens, men menar att forskning alltmer börjat undersöka huruvida svårighetsgrad på 
uppgifter påverkar grad av under- och överkonfidens. I Klaymans et al. (1999) studie, där 
sannolikhetsbedömningar användes, visades skillnader i överkonfidens mellan de olika 
ämnesområdena som undersöktes. Vissa ämnesområden var också svårare än andra, men det 
kunde inte visas att respondenterna var mer överkonfidenta inom de svåra ämnesområdena 
jämfört med de lätta. I Griffin och Tverskys (1992) studie visade resultatet att respondenterna 
var relativt lika överkonfidenta inom ämnesområdena invånarantal i amerikanska delstater 
och delstaters röstning i presidentval, medan det var stor skillnad i hur svåra frågorna inom 
områdena var. Författarna menar att resultatet indikerar att överkonfidens inte helt kan 
förklaras av svårighetsgrad.  

     Val av uppgifter 

Gigerenzer et al. (1991) ifrågasätter den övervägande del studier som visat överkonfidens, och 
menar att överkonfidens är resultat av undersökningsmetoder där forskare inkluderat alltför 
svåra och även vilseledande frågor. De menar istället att frågor slumpmässigt bör väljas ut 
från ett specifikt ämnesområde, som respondenterna är bekanta med. De hävdar att om ett 
sådant urval görs, och sannolikhetsbedömning används, försvinner överkonfidens. I 
Gigerenzers et al. (1991) studie utgjorde tyska städer med mer än 100 000 invånare 
ämnesområdet, och 25 städer parades slumpmässigt ihop till 300 tvåalternativsfrågor. Tyska 
respondenter ombads sedan välja ett av alternativen i fråga om vilken stad som hade högst 
invånarantal, och ange hur säkra de var på att svaret var korrekt, på en skala 50-100%. 
Respondenterna informerades om att ett av alternativen alltid var rätt. I studien användes 
också 50 allmänna kunskapsfrågor av typen: ”vem föddes först: a) Aristoteles, eller b) 
Buddha?” De allmänna kunskapsfrågorna togs från en tidigare studie, där svarsalternativen 
inte hade parats ihop slumpmässigt. Hälften av respondenterna varnades även för tendensen 
att överestimera den egna prestationen. Resultatet visade att överkonfidens försvann på de 
slumpmässigt valda frågorna om städer, vilket innebar realistisk bedömning, när medelvärdet 
för bedömningarna i samtliga sannolikhetskategorier jämfördes med medelvärdet för 
prestation. På de allmänna kunskapsfrågorna visades överkonfidens. Varningsinformationen 
om tendens till överkonfidens gav ingen effekt. Andelen korrekta svar i de slumpmässigt 
respektive icke slumpmässigt valda frågorna var i genomsnitt 71,7 % resp. 52,9 %. Då 
skillnad i svårighetsgrad kan ha orsakat skillnad i överkonfidens, valdes 50 stadsfrågor ut som 
hade samma svårighetsgrad som de 50 allmänna kunskapsfrågorna. När de sedan jämfördes 
visades samma grad av överkonfidens vid båda typerna av frågor. Författarna drar slutsatsen 
att överkonfidens nu uppstod i stadsfrågorna som resultat av att de valdes ut efter 
svårighetsgrad, och inte längre slump. De hävdar slutligen att icke slumpmässigt valda frågor 
genererar överkonfidens, medan slumpmässigt valda frågor från ett specifikt ämnesområde 
inte visar överkonfidens. 

Enligt Juslin et al. (2000) har även andra studier visat att överkonfidens minskat eller helt 
försvunnit med slumpmässigt valda frågor, och nämner bland andra Juslin (1993a, 1993b, 



 

4 

1995), Juslin, Olsson och Björkman (1997) och Kleitman och Stankov (1996). I Juslins 
(1994) studie användes både slumpmässigt och icke slumpmässigt valda tvåalternativsfrågor 
om bl.a. medellivslängd och invånarantal i länder och städer. De icke slumpmässigt valda 
frågorna valdes ut genom att en grupp individer, vilka inte var involverade i undersökningen, 
ombads att välja ut vilka svarsalternativ som skulle paras ihop med vilka. Direktivet som gavs 
till gruppen var att frågorna skulle vara ”bra allmänna kunskapsfrågor som testade 
respondenternas kunskaper”. Resultatet visade realistisk sannolikhetsbedömning på 
slumpmässigt valda frågor i de övre sannolikhetskategorierna (80, 90, 100 %), och 
underkonfidens på de lägre sannolikhetskategorierna (50, 60, 70 %), vilket bl.a. innebar att 
när respondenter angav att de var 50 % säkra hade de rätt i knappt 60 % av fallen. På de icke 
slumpmässigt valda frågorna visades överkonfidens inom samtliga sannolikhetskategorier 
förutom i 50 % kategorin, där respondenterna hade svarat rätt i 56 % av fallen.    

Gigerenzers et al. (1991) resultat med realistisk bedömning på slumpmässigt valda frågor är 
uppseendeväckande menar Klayman et al. (1999), då tidigare forskning relativt entydigt visat 
på signifikant överkonfidens. Klayman et al. (1999) hävdar dock att frågan om huruvida 
forskares val av frågor är den enda orsaken till överkonfidens fortfarande är oklar. De 
hänvisar till studier av bland andra Paese och Snedeizek (1991), Budescu, Wallsten och Au 
(1997), och Dunning, Griffin, Milojkovic och Ross (1990), och menar att de visat 
överkonfidens utan att forskarna medvetet valt svåra frågor. I Klaymans et al. (1999) studie 
med tvåalternativsfrågor och sannolikhetsbedömning, där områden som medellivslängd, 
invånarantal, kaloriinnehåll och priser på produkter användes, visades i genomsnitt svag 
men signifikant överkonfidens, vid slumpmässigt valda frågor. Svarsalternativen parades 
slumpmässigt ihop med hjälp av informationslistor innehållande bl.a. länders invånarantal och 
kaloriinnehåll i olika livsmedel. I de fall där två svarsalternativ redan lottats ihop i en tidigare 
fråga gjordes lottningen om. 

I Griffin och Tverskys (1992) studie med sannolikhetsbedömning visades överkonfidens, trots 
slumpmässigt valda tvåalternativsfrågor om invånarantal i amerikanska delstater, delstaters 
röstning i presidentval och andel examinerade studenter på high-schools i olika delstater. 
Resultatet räknades ut genom att medelvärdet för samtliga bedömningar jämfördes med 
medelvärdet för prestation, vilket gav en positiv differens. Andelen korrekta svar var i de tre 
ämnesområdena i genomsnitt 68,2; 51,2 resp. 49,8 %. Författarna hävdar att resultatet strider 
mot Gigerenzers et al. (1991) påstående att överkonfidens försvinner vid slumpmässigt valda 
frågor, som är tagna från ett område respondenterna känner till. De menar vidare att resultatet 
Gigerenzer et al. (1991) fick i själva verket visade hard-easy effekt, då de två typerna av 
frågor (stads- och allmänna kunskapsfrågor) hade olika svårighetsgrad och att Gigerenzer et 
al. (1991) inte insåg att studien förväxlade betydelse av hur frågor valts ut med 
svårighetsgrad. Griffin och Tversky (1992) menar att författarna felaktigt drog slutsatsen att 
överkonfidens försvann beroende på att frågor slumpmässigt valts ut, när det istället berodde 
på låg svårighetsgrad. I linje med Griffin och Tverskys (1992) studie visade även Solls (1996) 
studie med sannolikhetsbedömning överkonfidens vid slumpmässigt valda frågor, då 
medelvärdet för samtliga bedömningar jämfördes med medelvärdet för prestation. Brenner et 
al. (1996) kommenterar debatten om val av frågor genom att konstatera att överkonfidens 
visats i studier med slumpmässigt valda frågor, när svårighetsgraden varit tillräckligt hög. De 
hävdar att den främsta orsaken till om studier visar överkonfidens är frågornas svårighetsgrad, 
inte hur frågorna valts ut. 
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     Typ av mätning 

Gällande mätning av överkonfidens menar Moore och Healy (2007) att det i studier 
undersökts huruvida sannolikhets- eller frekvensbedömning genererar mest realistiska 
bedömningar, i förhållande till faktisk prestation. De menar att ett antal studier visat att 
överkonfidens minskat eller försvunnit, när respondenter estimerat sin prestation över en rad 
frågor i form av frekvens, och hänvisar till studier av Gigerenzer (1993), Gigerenzer och 
Hoffrage (1995), Gigerenzer et al. (1991), Juslin, Olsson och Björkman (1997) och Sniezek 
och Buckley (1991). Anledningen till att frekvensbedömning ger mer realistiskt resultat kan 
enligt Cosmides och Tooby (1996; ref i Moore & Healy, 2007) och Gigerenzer och Hoffrage 
(1995; ref i Moore & Healy, 2007) vara att människan är bättre anpassad för att dra slutsatser 
om frekvenser. Ytterligare orsak som lyfts fram är att sannolikhetsbedömning för varje fråga 
påverkas uppåt av både överprecision och överestimering, medan frekvensbedömning över ett 
antal frågor inte nödvändigtvis påverkas av överprecision utan enbart överestimering (Moore 
& Healy, 2007). 

I Gigerenzers et al. (1991) studie med 350 frågor ombads respondenter att dels estimera efter 
var femtionde fråga hur många de hade besvarat korrekt, och dels ange i sannolikhet för varje 
fråga hur säkra de var att svaret var korrekt. Både slumpmässigt och icke slumpmässigt valda 
frågor användes. Resultatet visade i genomsnitt underkonfidens vid samtliga 
frekvensbedömningar på slumpmässigt valda frågor, och realistisk bedömning av sannolikhet. 
Vid allmänna kunskapsfrågor var frekvensbedömning i genomsnitt realistisk medan 
sannolikhetsbedömning visade överkonfidens. Gigerenzer et al. (1991) hänvisar till studier av 
Allwood och Montgomery (1987) och May (1987), och hävdar att fler studier visat realistisk 
frekvensbedömning. 

Även Griffin och Tverskys (1992) studie med slumpmässigt valda tvåalternativsfrågor visade 
i genomsnitt underkonfidens inom samtliga ämnesområden (invånarantal i amerikanska 
delstater, delstaters röstning i presidentval och andel examinerade studenter på high-schools i 
olika delstater), då respondenter ombads att estimera hur många av frågorna de hade besvarat 
rätt. Sannolikhetsbedömningarna resulterade i överkonfidens. Författarna påpekar att 
resultatet inte visar att frekvensbedömning ger en mer realistisk bedömning av prestation, utan 
istället gav den en i stort sett lika stor underkonfidens som sannolikhetsbedömning för varje 
fråga gav överkonfidens.  Brenner et al. (1996) menar att Griffin och Tverskys (1992) resultat 
överensstämmer med Gigerenzers et al. (1991), med underkonfidens på frekvensbedömning. 
Dock, när Brenner et al. (1996) undersökte skillnad mellan grupper, där ena gruppen gjorde 
sannolikhetsbedömning och den andra relativ frekvensbedömning visades ingen skillnad 
mellan medelvärdena. Båda grupperna svarade korrekt på lika stor andel frågor och visade 
liknande grad överkonfidens. I studien användes slumpmässigt valda frågor, vilket 
respondenterna informerades om. Även i Griffin och Buehlers (1999) studie, vilken 
undersökte respondenters förmåga att förutse hur många saker de skulle hinna med på utsatt 
tid, visade både sannolikhets- och frekvensbedömning i genomsnitt överoptimism. 

I Soll och Klaymans (2003) studie, med slumpmässigt valda frågor, jämfördes 
frekvensbedömning med intervallbedömning, där intervall innebar att respondenter uppgav 
två värden där de var 80 % säkra på att det rätta svaret föll inom det angivna intervallet. 
Frekvensbedömning innebar att respondenterna sedan uppgav hur många av intervallen de 
bedömde var korrekta. Resultatet visade att båda bedömningarna i genomsnitt genererade 
överkonfidens, dock var frekvensbedömning mer realistisk. På liknande sätt undersökte 
Cesarini et al. (2006) skillnad mellan intervallbedömning och frekvensbedömning. I studien 
användes slumpmässigt valda frågor, vilket respondenterna också informerades om. Resultatet 



 

6 

visade i genomsnitt överkonfidens vid båda bedömningarna, frekvensbedömning var 
emellertid mer realistisk. 

Överkonfidens har definierats på en rad olika sätt, bl.a. som överestimering av den egna 
förmågan, prestationen, alternativt grad av kontroll eller chans att lyckas (Moore & Healy, 
2007). En koppling som borde kunna göras är mellan individers överestimering av den egna 
förmågan samt prestationen och self-efficacy, då self-efficacy handlar om individers upplevda 
förmåga att kunna utföra en uppgift framgångsrikt och nå specifika mål (Weinberg & Gould, 
2003; Wu, 2009). 

Self-efficacy 

Med begreppet self-efficacy menas enligt Luszczynska, Gutiérrez-Doña och Schwarzer 
(2005) en individs tro på dennes förmåga att klara av att hantera svåra eller främmande 
uppgifter, samt att kunna hantera motgång vid krävande situationer. Bandura (1997; ref i 
Dellinger, Bobbett, Olivier & Ellett, 2008) definierar self-efficacy som individers personliga 
tro på att klara av att göra vad som krävs för att nå ett visst resultat. Self-efficacy, som oftast 
mäts innan en uppgift genomförs (Moores & Cha-Jan Chang, 2009), var från början tänkt att 
vara situationsspecifikt, begreppet syftade till att individer kunde uppleva olika grad 
självförtroende vid olika situationer och områden. Dock har forskare även föreslagit 
existensen av en allmänt upplevd self-efficacy, vilken handlar om individers generella 
självförtroende att hantera en rad olika situationer (Scholz, Gutiérres-Doña, Sud & Schwarzer, 
2002). Enligt Scholz et al. (2002) har forskning visat att låg self-efficacy har samband med 
bland annat depression, ångest och låg självkänsla. Studier har vidare visat att generell self-
efficacy har positivt samband med optimism (Schwarzer & Jerusalem, 1999; ref i Wu, 2009). 
Även Luszczynskas et al. (2005) studie visade på positivt samband mellan generell self-
efficacy och optimism, och även mellan generell self-efficacy och betyg i skolan.  

Då generell self-efficacy handlar om individers tro att kunna hantera olika situationer kan det 
innebära att individer med hög generell self-efficacy överskattar den egna förmågan och 
prestationen, och att individer med låg generell self-efficacy underskattar sin förmåga och 
prestation. Därmed är det av intresse i föreliggande studie att undersöka sambandet mellan 
generell self-efficacy och över- respektive underkonfidens. 

Sammanfattning 

Forskning har visat att överkonfidens är tydligast vid svåra uppgifter, och att underkonfidens 
är tydligast vid lätta uppgifter. Studier av bland andra Klayman et al. (1999) har dock visat att 
svårighetsgrad inte helt kan förklara överkonfidens. Gigerenzer et al. (1991) har visat att 
överkonfidens försvinner med sannolikhetsbedömning på slumpmässigt valda frågor, medan 
studier av Griffin och Tversky (1992) och Klayman et al. (1999), vilka enbart undersökt 
slumpmässigt valda frågor, har visat signifikant överkonfidens med sannolikhetsbedömning. 
Vid icke slumpmässigt valda frågor har Gigerenzer et al. (1991) och Juslin (1994) visat 
överkonfidens med sannolikhetsbedömning. I en del studier där konfidens mätts med frekvens 
på slumpmässigt valda frågor har underkonfidens visats (se Gigerenzer et al., 1991 & Griffin 
& Tversky, 1992) medan andra studier av Cesarini et al. (2006), Brenner et al. (1996) och Soll 
och Klayman (2003) visat signifikant överkonfidens. På icke slumpmässigt valda frågor har 
Gigerenzer et al. (1991) visat realistisk bedömning, då bedömning skett i form av 
frekvensbedömning.  

En koppling som borde kunna göras är mellan överkonfidens och self-efficacy, då self-
efficacy handlar om individers upplevda förmåga att kunna utföra en uppgift framgångsrikt 
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och nå specifika mål (Weinberg & Gould, 2003; Wu, 2009). Forskning har visat att generell 
self-efficacy, vilken handlar om individers generella självförtroende till att hantera en rad 
olika situationer, har positivt samband med bland annat optimism.  

Syfte 

Förekomst av överkonfidens vid slumpmässigt valda frågor, med frekvensbedömning, har 
studerats på en rad olika sätt. Gigerenzer et al. (1991) och Griffin och Tversky (1992) 
använde frekvensbedömning på tvåalternativsfrågor och visade underkonfidens, medan 
Cesarini et al. (2006) och Soll och Klayman (2003), som använde frekvensbedömning i form 
av hur många intervall respondenterna bedömde var korrekt gjorda, visade överkonfidens. Då 
studier som visat underkonfidens använt frekvensbedömning på tvåalternativsfrågor är syftet 
med föreliggande studie att på liknande sätt som Gigerenzer et al. (1991) och Griffin och 
Tversky (1992) vidare undersöka förekomst av överkonfidens med frekvensbedömning. Som 
utgångspunkt används Moore och Healys (2007) definition av överkonfidens som 
överestimering av den egna förmågan och prestationen. Då Griffin och Tversky (1992) och 
Gigerenzer et al. (1991) bland annat använde invånarantal i amerikanska delstater respektive 
tyska städer behandlar även frågorna i föreliggande studie invånarantal, specifikt invånarantal 
i svenska kommuner med mer än 40 000 invånare. Kopplat till val av uppgifter och med 
utgångspunkt från Cesarini et al. (2006) och Brenner et al. (1996), vilka meddelade 
respondenterna att frågor valts ut slumpmässigt, avses vidare med studien att undersöka om 
differens mellan bedömning och prestation varierar mellan grupper, som erhåller olika 
information om hur frågor valts ut. Båda grupperna besvarar dock samma slumpmässigt valda 
frågor. Informationen som används till grupperna är att kommunparen i frågorna 
slumpmässigt respektive inte slumpmässigt parats ihop. Syftet är att undersöka om det 
förekommer någon skillnad mellan grupperna som inte kan förklaras av olika svårighetsgrad, 
dvs. olika prestationer. 

Tidigare studier har jämfört frekvensbedömning med både sannolikhets- och 
intervallbedömning, ifråga om vilken bedömning som genererar mest realistisk bedömning. 
Med föreliggande studie avses att undersöka om olika typer av frekvensbedömning generar 
skillnad i differens mellan bedömning och prestation, och om därmed realismen i 
frekvensbedömningar beror på hur frekvensbedömningarna genomförs. 
Frekvensbedömningarna som undersöks är bedömning efter var femte fråga respektive efter 
samtliga frågor. Syftet är att undersöka om det förekommer någon skillnad mellan 
bedömningstyperna med kontroll för svårighetsgrad, dvs. prestation.  

Då koppling borde kunna göras mellan överestimering av den egna förmågan/prestationen och 
self-efficacy, då self-efficacy handlar om individers upplevda förmåga att kunna utföra en 
uppgift framgångsrikt och nå specifika mål, är det av intresse att undersöka sambandet mellan 
respondenters self-efficacy och differens mellan bedömning och prestation på en uppgift. 
Forskare har föreslagit existensen av en allmänt upplevd self-efficacy, vilken handlar om 
generellt självförtroende att hantera olika situationer. I studien avses respondenters generella 
self-efficacy undersökas. 

Frågeställningar: 

• Förekommer överkonfidens vid frekvensbedömning, på slumpmässigt valda frågor? 
• Finns det någon skillnad i differens mellan bedömning och prestation mellan grupperna 

som erhåller information om ”slumpmässigt” och ”inte slumpmässigt” valda 
svarsalternativ, som inte kan förklaras av olika svårighetsgrad? 
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• Finns det någon skillnad i differens mellan bedömning och prestation mellan de två 
frekvensbedömningarna, som inte kan förklaras av olika svårighetsgrad? 

• Finns det någon korrelation mellan grad av generell self-efficacy och differens mellan 
bedömning och prestation?  

Metod 

Försökspersoner 

I studien deltog elever från olika program vid en gymnasieskola, vilka läste tredje och femte 
terminen på gymnasiet. Totalt besvarades frågeformulären av 68 manliga elever, men då tre 
elever inte fyllde i en eller flera frågor var det totalt 65 elever som deltog i studien. Elevernas 
ålder var mellan 16 och 18 år. Valet att endast undersöka ett kön gjordes för att undvika 
eventuell sned könsfördelning mellan de fyra olika grupperna i studien, där en grupp erhöll 
information om slumpmässigt hopparade kommuner och självbedömde efter samtliga frågor; 
en grupp erhöll information om slumpmässigt hopparade kommuner och självbedömde efter 
var femte fråga; en grupp erhöll information om inte slumpmässigt hopparade kommuner och 
självbedömde efter samtliga frågor; och där en grupp erhöll information om inte 
slumpmässigt hopparade kommuner och självbedömde efter var femte fråga. Sned 
könsfördelning bedömdes kunna påverka resultatet då studier av Soll och Klayman (2003), 
Lundeberg, Fox och LeCounts (1992), Bengtsson, Persson och Willenhag (2005) och 
Boekaerts och Rozendaal (2009) visat att män är mer överkonfidenta än kvinnor. Urvalet som 
användes var tillgänglighetsurval. 

Mätinstrument 

I studien användes två frågeformulär. Dels ett frågeformulär om invånarantal i svenska 
kommuner, och dels ett frågeformulär innefattande den svenska versionen av General Self-
efficacy Scale (Koskinen-Hagman, Schwarzer & Jerusalem, 1999). Frågeformuläret om 
invånarantal i svenska kommuner år 2009, med mer än 40 000 invånare, bestod av 60 
slumpmässigt valda tvåalternativsfrågor. Vid lottningen av svarsalternativ ingick samtliga 55 
kommuner som hade minst 40 000 invånare, enligt Statistiska centralbyrån (2009). Samtliga 
kommuner valdes slumpmässigt med i formuläret minst en gång, och som mest valdes samma 
kommun slumpmässigt fyra gånger. I linje med Klayman et al. (1999) gjordes klart innan 
lottningen att om samma svarsalternativ ställdes mot varandra en andra gång, skulle 
lottningen göras om. Lottningen gjordes om vid två tillfällen då frågorna blev identiska med 
en tidigare. Den kommun som drogs först vid varje lottning placerades som förstaalternativ i 
varje fråga. I formuläret ombads respondenter att dels markera det kommunalternativ som de 
bedömde hade högst invånarantal, och sedan vid självbedömningsfrågor bedöma hur många 
av frågorna de hade besvarat korrekt. Totalt användes fyra olika typer av formulär för 
prestation/bedömning, där det som varierade mellan formulären var information om hur 
kommunparen parats ihop (slumpmässigt respektive inte slumpmässigt) och vilken 
självbedömning som användes (efter var femte fråga respektive efter samtliga frågor). 
Formulären som användes bestod följaktligen av information om slumpmässigt hopparade 
kommuner och självbedömning efter samtliga frågor; information om slumpmässigt 
hopparade kommuner och självbedömning efter var femte fråga; information om inte 
slumpmässigt hopparade kommuner och självbedömning efter samtliga frågor; och av 
information om inte slumpmässigt hopparade kommuner och självbedömning efter var femte 
fråga (se bilaga 1 med formulär bestående av information om inte slumpmässigt hopparade 
kommuner och självbedömning efter var femte fråga). Oavsett information och typ av 
självbedömning erhöll samtliga respondenter identiska kommunfrågor. Exempel på fråga som 
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förekom är ”vilken av följande kommuner har högst invånarantal år 2009: Täby kommun eller 
Falun kommun?” I linje med Gigerenzer et al. (1991) informerades respondenterna att ett av 
alternativen alltid var rätt. 

Frågeformuläret för General Self-efficacy (Koskinen-Hagman et al., 1999 (se bilaga 2)) 
behandlade individers upplevda generella self-efficacy och bestod av 10 påståenden, där 
respondenter ombads att ta ställning med hjälp av fyra olika svarsalternativ. Alternativen var: 
tar helt avstånd (1p); tar delvis avstånd (2p); instämmer delvis (3p) och instämmer helt (4p). 
Totalt kunde respondenterna få mellan 10 och 40 poäng, och desto högre poäng en respondent 
fått desto högre grad av generell self-efficacy upplever sig respondenten ha. Studier av Scholz 
et al. (2002) och Luszczynska et al. (2005) har visat att instrumentet har hög reliabilitet och 
validitet. Testets interna konsistens har mätts i studier med Cronbachs alpha och visat mellan 
.75 och .95 (Scholz et al., 2002). Vidare har positiva samband visats mellan frågeformuläret 
och närliggande begrepp såsom optimism, medan negativa samband visats med ångest och 
depression (Scholz et al., 2002; Luszczynska et al., 2005). Exempel på påstående som 
förekom i formuläret är ”vilket problem jag än ställs inför kan jag hitta en lösning”. 

Procedur 

Kontakt togs med lärare på en gymnasieskola, vilken ansvarade för tre klasser med enbart 
pojkar. Vid kontakten beskrevs studiens syfte och förfrågan gjordes dels om hur många elever 
läraren ansvarade för och dels om det fanns möjlighet för eleverna att besvara två 
frågeformulär om prestation/självbedömning samt självförtroende. Då antalet elever läraren 
ansvarade för var tillräckligt för studiens syfte, och möjlighet fanns för elever att delta, 
ombads läraren att informera klasserna om den kommande studien. Läraren ombads även 
framföra information om frivilligt deltagande. Därefter bestämdes datum då studien kunde 
genomföras. 

Innan frågeformulären delades ut informerades eleverna, av studiens författare, kort om vad 
som ämnades undersökas och hur formulären var utformade. Informationen som gavs om 
syftet var att studien undersökte prestation/självbedömning samt generellt självförtroende. 
Eleverna informerades även om att instruktioner för frågeformulären stod överst i respektive 
formulär, och frivilligt deltagande, möjlighet att avbryta när som helst samt konfidentialitet 
lyftes fram. Med informationen ansågs etiklagens 18§ vara uppfylld (SFS 2006:460). 
Utdelning av de fyra olika formulären, med self-efficacy formuläret bifogat, gjordes utefter 
hur eleverna var placerade i klassrummen, där varje formulär delades ut var fjärde gång. Då 
ordningsföljden för hur formulären besvarades eventuellt kunde påverka resultatet bifogades 
self-efficacy formuläret varannan gång först och varannan gång sist till de fyra olika 
kommunformulären. Samtliga formulär försågs med ett försättsblad med rubriken prestation 
och bedömning. Besvarandet av frågeformulären tog ca 15 minuter. 

Dataanalys 

Insamlad data analyserades i SPSS (version 16.0). För att besvara första frågeställningen om 
överkonfidens förekom vid frekvensbedömning genomfördes ett beroende t-test. För att 
besvara andra frågeställningen, om det fanns någon skillnad i differens mellan bedömning och 
prestation, mellan grupperna som erhöll information om slumpmässigt respektive inte 
slumpmässigt valda svarsalternativ, genomfördes en oberoende tvåvägs variansanalys. För att 
kontrollera för svårighetsgrad genomfördes en oberoende tvåvägs variansanalys för att 
undersöka eventuell skillnad i prestation mellan grupperna. Även två beroende t-test 
genomfördes för att undersöka eventuell förekomst av överkonfidens inom grupperna som 
erhöll olika information om hur svarsalternativen valts ut. 



 

10 

Gällande frågeställning tre, om det fanns någon skillnad i differens mellan bedömning och 
prestation, mellan de två frekvensbedömningarna, besvarades frågeställningen i de två 
oberoende tvåvägs variansanalyserna som genomförts för besvarandet av frågeställning två. 
Vidare gjordes två beroende t-test för att undersöka eventuellt förekomst av överkonfidens 
inom grupperna som bedömde efter var femte fråga samt efter samtliga frågor. För 
besvarandet av fjärde frågeställningen, om det fanns någon korrelation mellan grad av 
generell self-efficacy och differens mellan bedömning och prestation, genomfördes totalt åtta 
bivariata korrelationstest (Pearson). Ett Pearsons r test genomfördes för att undersöka 
korrelation mellan generell self-efficacy och differens mellan bedömning och prestation, och 
ett Pearsons r test genomfördes för att undersöka korrelation mellan generell self-efficacy och 
bedömning. Två Pearsons r test gjordes för att specifikt undersöka korrelation mellan generell 
self-efficacy och bedömning, hos grupperna som bedömde efter var femte fråga resp. efter 
samtliga frågor. 

Ytterligare ett Pearsons r test genomfördes för att undersöka sambandet mellan generell self-
efficacy och överkonfidens, hos enbart de respondenter som visade positiv differens mellan 
bedömning och prestation på kommunfrågorna, dvs.  visade överkonfidens. Ett Pearsons r test 
genomfördes även för att undersöka korrelationen mellan generell self-efficacy och 
underkonfidens, hos enbart de respondenter som visade underkonfidens på kommunfrågorna. 
Vid test av samband hos de underkonfidenta respondenterna ändrades de negativa 
differenserna till positiva, i syfte att underlätta tolkning av resultatet. Vidare gjordes ett 
Pearsons r test för att undersöka korrelationen mellan generell self-efficacy och bedömning, 
hos de underkonfidenta respondenterna. Ytterligare ett Pearsons r test gjordes slutligen för att 
undersöka huruvida det fanns någon korrelation mellan generell self-efficacy och prestation, 
hos de underkonfidenta respondenterna. 

Resultat 

Studiens första frågeställning var om överkonfidens förekommer vid frekvensbedömning, på 
slumpmässigt valda frågor. Tabell 1 visar resultat från beroende t-test för förekomst av 
överkonfidens. 

Tabell 1.       

Medelvärden för bedömning och prestation på kommunfrågorna, antal respondenter, standardavvikelser, t-
värde, frihetsgrad och p-värde. 

 M N SD t df p 

Bedömning på kommunfrågorna 38.29 65 12.13 
1.39 64 0.17 

Prestation på kommunfrågorna 36.12 65 3.70 

Vald signifikansnivå: 0.05       
 
Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan bedömning och prestation på 
kommunfrågorna t(64)=1.39, p>0.05 (se tabell 1). Respondenterna visade realistisk 
bedömning i förhållande till faktisk prestation. 

Studiens andra frågeställning var om det finns någon skillnad i differens mellan bedömning 
och prestation mellan grupperna som erhåller information om ”slumpmässigt” och ”inte 
slumpmässigt” valda svarsalternativ, som inte kan förklaras av olika svårighetsgrad. Tabell 2 
visar resultat från oberoende tvåvägs variansanalys för skillnad i differens mellan bedömning 
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och prestation mellan grupperna. För kontroll av svårighetsgrad visar vidare tabell 2 resultat 
från oberoende tvåvägs variansanalys för skillnad i prestation mellan grupperna. 

Tabell 2.       
Medelvärden för differens mellan bedömning och prestation, medelvärden för prestation, antal respondenter, 
standardavvikelser, F-värden, frihetsgrader och p-värden. 

 M N SD F df p 

Differens hos gruppen med information om 
slumpmässigt valda svarsalternativ  4.35 34 13.08 

2.18 1,61 0.15 
Differens hos gruppen med information om 
inte slumpmässigt valda svarsalternativ -0.23 31 11.76 

Prestation av gruppen med information om 
slumpmässigt valda svarsalternativ 35.71 34 3.69 

0.93 1,61 0.34 
Prestation av gruppen med information om 
inte slumpmässigt valda svarsalternativ 36.58 31 3.73 

Vald signifikansnivå: 0.05       
 
Resultatet visade ingen signifikant skillnad i differens mellan bedömning och prestation 
mellan gruppen som erhöll information om slumpmässigt valda svarsalternativ och gruppen 
som erhöll information om inte slumpmässigt valda svarsalternativ F1,61=2.18, p>0.05 (se 
tabell 2). Det förelåg inte heller någon signifikant skillnad i prestation mellan gruppen som 
erhöll information om slumpmässigt valda svarsalternativ och gruppen som erhöll information 
om inte slumpmässigt valda svarsalternativ F1,61=0.93, p>0.05 (se tabell 2).  

I studien undersöktes även förekomst av överkonfidens inom grupperna som erhöll 
information om slumpmässigt valda svarsalternativ respektive inte slumpmässigt valda 
svarsalternativ. Tabell 3 visar resultat från två beroende t-test för förekomst av överkonfidens 
inom grupperna.  

Tabell 3.       
Medelvärden för bedömning och prestation på kommunfrågorna, antal respondenter, standardavvikelser, t-
värden, frihetsgrader och p-värden. 

 M N SD t df p 

Bedömning av gruppen som erhöll information 
om slumpmässigt valda svarsalternativ 40.06 34 12.76 

1.94 33 0.06 
Prestation av gruppen som erhöll information om 
slumpmässigt valda svarsalternativ 35.71 34 3.69 

Bedömning av gruppen som erhöll information 
om inte slumpmässigt valda svarsalternativ 36.35 31 11.30 

-0.11 30 0.92 
Prestation av gruppen som erhöll information om 
inte slumpmässigt valda svarsalternativ 36.58 31 3.73 

Vald signifikansnivå: 0.05             
 
Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan bedömning och prestation hos 
respondenterna som erhöll information om slumpmässigt valda svarsalternativ t(33)=1.94, 
p>0.05 (se tabell 3). Respondenterna visade realistisk bedömning i förhållande till faktisk 
prestation. Dock fanns en tendens till överkonfidens hos respondenterna som erhöll 
information om slumpmässigt valda svarsalternativ. Vidare visade resultatet ingen signifikant 
skillnad mellan bedömning och prestation hos respondenterna som erhöll information om inte 
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slumpmässigt valda svarsalternativ t(30)=-0.11, p>0.05 (se tabell 3). Respondenterna visade 
realistisk bedömning i förhållande till faktisk prestation. 

Studiens tredje frågeställning var om det finns någon skillnad i differens mellan bedömning 
och prestation mellan de två frekvensbedömningarna, som inte kan förklaras av olika 
svårighetsgrad. I tabell 4 visas resultat från tvåvägs oberoende variansanalys för skillnad i 
differens mellan bedömning och prestation mellan grupperna som bedömde efter var femte 
fråga respektive efter samtliga frågor. För kontroll av svårighetsgrad visar tabellen även 
resultat från oberoende tvåvägs variansanalys för skillnad i prestation mellan grupperna. 

Tabell 4.       
Medelvärden för differens mellan bedömning och prestation samt för prestation, antal respondenter, 
standardavvikelser, F-värden, frihetsgrader och p-värden. 

 M N SD F df p 

Differens hos gruppen som gjorde 
bedömning efter var 5:e fråga 3.61 33 12.34 

0.88 1,61 0.35 
Differens hos gruppen som gjorde 
bedömning efter samtliga frågor 0.69 32 12.86 

Prestation av gruppen som gjorde 
bedömning efter var 5:e fråga 36.27 33 3.82 

0.07 1,61 0.80 
Prestation av gruppen som gjorde 
bedömning efter samtliga frågor 35.97 32 3.64 

Vald signifikansnivå: 0.05             
 
Det förelåg ingen signifikant skillnad i differens mellan bedömning och prestation mellan 
gruppen som gjorde bedömning efter var femte fråga och gruppen som gjorde bedömning 
efter samtliga frågor F1,61=0.88, p>0.05 (se tabell 4). Vidare visade resultatet att det inte 
förelåg någon signifikant skillnad i prestation mellan gruppen som gjorde bedömning efter var 
femte fråga och gruppen som gjorde bedömning efter samtliga frågor F1,61=0.07, p>0.05 (se 
tabell 4). 

Vidare undersöktes det i studien förekomst av överkonfidens inom grupperna som bedömde 
efter var femte fråga respektive efter samtliga frågor. Tabell 5 visar resultat från två beroende 
t-test för förekomst av överkonfidens inom grupperna. 

Tabell 5.       
Medelvärden för bedömning och prestation på kommunfrågorna, antal respondenter, standardavvikelser, t-
värden, frihetsgrader och p-värden. 

 M N SD t df p 

Bedömning av gruppen som gjorde 
bedömning efter var 5:e fråga 39.88 33 11.39 

1.68 32 0.10 
Prestation av gruppen som gjorde 
bedömning efter var 5:e fråga 36.27 33 3.82 

Bedömning av gruppen som gjorde 
bedömning efter samtliga frågor 36.66 32 12.83 

0.30 31 0.76 
Prestation av gruppen som gjorde 
bedömning efter samtliga frågor 35.97 32 3.64 

Vald signifikansnivå: 0.05             
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Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan bedömning och prestation hos respondenterna 
som bedömde efter var femte fråga t(32)=1.68, p>0.05 (se tabell 5). Respondenterna visade 
realistisk bedömning i förhållande till faktisk prestation. Vidare visade resultatet ingen 
signifikant skillnad mellan bedömning och prestation hos respondenterna som bedömde efter 
samtliga frågor t(31)=0.30, p>0.05 (se tabell 5). Respondenterna visade realistisk bedömning i 
förhållande till faktisk prestation. 

I studien undersöktes även interaktionseffekt mellan typ av information och typ av 
bedömning, gällande differens mellan bedömning och prestation. Tabell 6 visar resultat från 
oberoende tvåvägs variansanalys för interaktionseffekt mellan de olika informationstyperna 
och bedömningstyperna, för differens mellan bedömning och prestation. 

Tabell 6.          
Medelvärden för differens mellan bedömning och prestation på kommunfrågorna, antal respondenter, 
standardavvikelser, F-värde, frihetsgrader och p-värde. 

 
”Slumpmässigt valda 

frågor” 
”Inte slumpmässigt 

valda frågor”    

 M N SD M N SD F df p 
Bedömning efter var 5:e fråga 6.59 17 12.87 0.44 16 11.28 

0.25 1,61 0.62 
Bedömning efter samtliga frågor 2.12 17 13.29 -0.93 15 12.60 

Vald signifikansnivå: 0.05                   
 
Det förelåg ingen signifikant interaktionseffekt gällande differens mellan bedömning och 
prestation, mellan typ av information och typ av frekvensbedömning F1,61=0.25, p>0.05 (se 
tabell 6). 

För kontroll av svårighetsgrad gällande interaktionseffekt för differens mellan bedömning och 
prestation, visar tabell 7 resultat från oberoende tvåvägs variansanalys för interaktionseffekt 
gällande prestation mellan de olika informationstyperna och bedömningstyperna. 

Tabell 7.          
Medelvärden för prestation på kommunfrågorna, antal respondenter, standardavvikelser, F-värde, frihetsgrader 
och p-värde. 

 
”Slumpmässigt valda 

frågor” 
”Inte slumpmässigt valda 

frågor”    

 M N SD M N SD F df p 
Bedömning efter var 5:e fråga 36.41 17 4.11 36.13 16 3.61 

1.62 1,61 0.21 
Bedömning efter samtliga frågor 35.00 17 3.18 37.07 15 3.92 
Vald signifikansnivå: 0.05                   

 
Resultatet visade ingen signifikant interaktionseffekt gällande prestation, mellan typ av 
information och typ av frekvensbedömning. F1,61=1.62, p>0.05 (se tabell 7). 

Studiens fjärde frågeställning var om det finns någon korrelation mellan grad av generell self-
efficacy och differens mellan bedömning och prestation på kommunfrågorna. Resultat från 
Pearsons r test för korrelation mellan generell self-efficacy och differens mellan bedömning 
och prestation, visade att det inte förelåg någon signifikant korrelation r(63)=0.18, p>0.05. 
Resultat från Pearsons r visade vidare att det heller inte fanns någon signifikant korrelation 
mellan grad av generell self-efficacy och bedömning på kommunfrågorna r(63)=0.19, p>0.05. 
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Även korrelation mellan generell self-efficacy och bedömning på kommunfrågorna 
genomfördes, dels på respondenterna som bedömde efter var femte fråga och dels på 
respondenterna som bedömde efter samtliga frågor. Resultat från två Pearsons r test visade att 
det inte fanns någon signifikant korrelation mellan generell self-efficacy och bedömning, 
varken hos respondenterna som bedömde efter var femte fråga r(31)=0.09, p>0.05, eller hos 
respondenterna som bedömde efter samtliga frågor r(30)=0.27, p>0.05. 

Vidare undersöktes korrelation mellan generell self-efficacy och överkonfidens, hos 
respondenterna som visade överkonfidens på kommunfrågorna. Även korrelation mellan 
generell self-efficacy och underkonfidens undersöktes, hos respondenterna som visade 
underkonfidens på kommunfrågorna. Resultat från Pearsons r visade att inte förelåg någon 
signifikant korrelation mellan generell self-efficacy och överkonfidens, hos respondenterna 
som visat överkonfidens r(30)=0.01, p>0.05. Dock visade resultat från Pearsons r att det 
förelåg en signifikant negativ korrelation mellan generell self-efficacy och underkonfidens, 
hos respondenterna som visat underkonfidens r(27)=-0.55, p<0.01. Resultatet innebar att 
desto lägre generell self-efficacy respondenterna uppgav, desto högre grad underkonfidens 
visade de.  

För att vidare analysera sambandet mellan generell self-efficacy och underkonfidens 
undersöktes även korrelation mellan generell self-efficacy och bedömning separat, hos 
respondenterna som visade underkonfidens. Även korrelation mellan de underkonfidentas 
generella self-efficacy och prestation på kommunfrågorna undersöktes separat. Resultat från 
Pearsons r visade att det fanns en signifikant positiv korrelation mellan de underkonfidentas 
generella self-efficacy och bedömning på kommunfrågorna r(27)=0.43, p<0.05. Resultatet 
innebar att desto lägre generell self-efficacy respondenterna uppgav, desto lägre bedömde de 
sin prestation på kommunfrågorna. Vidare visade resultat från Pearsons r ingen signifikant 
korrelation, hos de underkonfidenta respondenterna, mellan generell self-efficacy och 
prestation på kommunfrågorna r(27)=-0.03, p>0.05. 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka förekomst av överkonfidens med 
frekvensbedömning. Överkonfidens undersöktes på liknande sätt som gjorts av Gigerenzer et 
al. (1991) och Griffin och Tversky (1992), med slumpmässigt valda tvåalternativsfrågor och 
frekvensbedömning. Även frågor om invånarantal användes då både Gigerenzer et al. (1991) 
och Griffin och Tversky (1992) använde frågor om invånarantal i tyska städer resp. 
amerikanska delstater. Resultatet visade att överkonfidens inte förekom med 
frekvensbedömning, respondenterna var realistiska i bedömningarna av den egna faktiska 
prestationen (se tabell 1). Resultatet strider mot Gigerenzers et al. (1991) och Griffin och 
Tverskys (1992) resultat, som båda visade underkonfidens. Realistisk bedömning vid 
frekvensbedömning visades emellertid i Gigerenzers et al. (1991) studie, men då när icke 
slumpmässigt valda frågor användes. Resultatet i föreliggande studie kan dock gå i linje med 
Allwood och Montgomerys (1987) och Mays (1987) resultat, som Gigerenzer et al. (1991) 
hänvisar till. Studierna visade realistisk bedömning när frekvensbedömning användes, men 
om slumpmässigt valda eller icke slumpmässigt valda frågor användes framgår inte. Flera 
studier har visat att överkonfidens försvunnit eller minskat när respondenter estimerat sin 
prestation i frekvens (e.g. Gigerenzer, 1993; Gigerenzer & Hoffrage, 1995; ref i Moore & 
Healy, 2007). Huruvida det användes slumpmässigt valda frågor i studierna framgår inte. 
Dock strider föreliggande studies resultat mot Soll och Klaymans (2003) och Cesarinis et al. 
(2006) resultat som visade överkonfidens vid frekvensbedömning. Studierna använde 
slumpmässigt valda frågor, men till skillnad från Gigerenzer et al. (1991), Griffin och Tversky 
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(1992) och föreliggande studie genomfördes frekvensbedömningarna på intervaller. 
Respondenter ombads att bedöma hur många av de angivna intervallen som var korrekt 
gjorda. 
 
Enligt Moore och Healy (2007) har det i studier undersökts huruvida sannolikhets- eller 
frekvensbedömningar genererar mest realistiska bedömningar, i förhållande till faktisk 
prestation. Föreliggande studie jämförde inte sannolikhets- med frekvensbedömning, men 
visade att frekvensbedömning generade realistiska bedömningar hos respondenterna. Detta 
skulle kunna styrka resonemanget som förts att människan är anpassad för att dra slutsatser 
om frekvenser (e.g. Cosmides & Tooby 1996; ref i Moore & Healy, 2007). 

 

Utifrån Brenners et al. (1996) resonemang om att det framförallt är frågors svårighetsgrad 
som påverkar om studier visar överkonfidens, kan förutom människans förmåga att dra 
slutsatser om frekvenser även frågornas svårighetsgrad orsakat den realistiska bedömningen i 
föreliggande studie. Med utgångspunkt från studier (Soll, 1996; Yates, 1990; ref i Barber & 
Odean, 2001; Bar-Tal et al., 2001; Keren, 1991; ref i Juslin et al., 2000; McClelland & 
Bolger, 1994; ref i Juslin et al., 2000) som visat att överkonfidens är tydligast vid svåra 
uppgifter, och att underkonfidens är tydligast vid lätta uppgifter, kan frågorna i föreliggande 
studie varit för lätta för att generera överkonfidens. Troligt är att både svåra och lätta frågor 
valdes med i studien då kommunparen slumpmässigt parades ihop utan hänsyn till 
svårighetsgrad. Vid jämförelse i svårighetsgrad med andra studier förefaller dock 
svårighetsgradens betydelse svårtolkad. I Griffin och Tverskys (1992) ämnesområden 
delstaters röstning i presidentval och andel examinerade studenter på high-schools i olika 
delstater, besvarades i genomsnitt 51,2 resp. 49,8 % av frågorna korrekt. Då respondenterna i 
föreliggande studie besvarade 60, 2 % (36,12 / 60) av frågorna korrekt innebar det att 
svårighetsgraden i föreliggande studie var lägre än Griffin och Tverskys (1992) två 
ämnesområden. Då slutsatsen av hard-easy effekten enligt Klayman et al. (1999) har varit att 
svårare frågor genererar en högre grad överkonfidens, kan det antas att lättare frågor genererar 
en högre grad underkonfidens. Utifrån resonemanget bör föreliggande studie visat högre grad 
underkonfidens jämfört med Griffin och Tversky (1992). Istället visade resultatet realistisk 
bedömning, vilket innebär att lättare frågor inte generade tydligare underkonfidens. 
Förklaring av resultatet kan vara att olika ämnesområden, i detta fall bl.a. invånarantal i 
svenska kommuner och invånarantal i amerikanska delstater, genererar olika differenser 
mellan bedömning och prestation, utan att skillnaderna helt kan förklaras av svårighetsgrad. I 
Klaymans et al. (1999) och Griffin och Tverskys (1992) studier där olika ämnesområden 
jämfördes visades också med sannolikhetsbedömningar sådana skillnader, utan att de helt 
kunde förklaras av svårighetsgrad.   
 
Kopplat till uppgifters svårighetsgrad menar Gigerenzer et al. (1991) att överkonfidens 
försvinner om frågor slumpmässigt väljs från ett specifikt ämnesområde, som respondenterna 
är bekanta med. I Gigerenzers et al. (1991) studie användes ämnesområdet invånarantal i 
tyska städer med mer än 100 000 invånare. Vilka ämnesområden som betecknas som bekanta 
för respondenter upplevs svårbedömt, framförallt när så skilda ämnesområden som 
medellivslängd, invånarantal, kaloriinnehåll, priser på produkter (se Klayman et al., 1999), 
delstaters röstning i presidentval och andel examinerade studenter på high-schools i olika 
delstater (se Griffin & Tversky, 1992) använts. Klayman et al. (1999) uttalar emellertid inte 
att ämnesområdena var något respondenterna kände till, men Griffin och Tversky (1992) 
hävdar att deras område var det då de menar att resultatet strider mot Gigerenzers et al. (1991) 
påstående, att överkonfidens skulle försvinna med slumpmässigt valda frågor, tagna från 
ämnesområden respondenterna känner till. Huruvida ämnesområdet invånarantal i svenska 
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kommuner, med mer än 40 000 invånare, som användes i föreliggande studie, var bekant för 
respondenterna upplevs svårbedömt. Utifrån att Griffin och Tversky (1992) hävdar att 
ämnesområdet andel examinerade studenter på high-schools i olika delstater var något 
respondenterna kände till, och att ämnesområdet hade en högre svårighetsgrad (andel korrekta 
svar 49,8 %) jämfört med kommunfrågorna (andel korrekta svar 60,2 %), bedöms 
ämnesområdet invånarantal i svenska kommuner varit tämligen välkänt för respondenterna. 
 
Syftet med studien var vidare att undersöka om differens mellan bedömning och prestation 
varierade mellan grupper, vilka erhöll olika information om hur frågor valts ut. Avsikten var 
att undersöka om det förekom någon skillnad mellan grupperna som inte kunde förklaras av 
olika svårighetsgrad. Informationen som användes var att kommunparen i frågorna 
slumpmässigt respektive inte slumpmässigt parats ihop. Resultatet visade ingen signifikant 
skillnad mellan gruppen som erhöll information om slumpmässigt valda svarsalternativ och 
gruppen som erhöll information om inte slumpmässigt valda svarsalternativ (se tabell 2). Båda 
grupperna visade också realistisk bedömning i förhållande till faktisk prestation (se tabell 3), 
även om det fanns en tendens till överkonfidens hos gruppen med information om 
slumpmässigt hopparade kommuner. Resultatet går i linje med Gigerenzers et al. (1991) 
manipulation, där hälften av respondenterna varnades för tendensen att överestimera den egna 
prestationen. Varningsinformationen visades inte ha någon effekt. Även om ingen av 
manipulationerna gav någon signifikant effekt är det av vikt att poängtera att Gigerenzers et 
al. (1991) manipulation gällde respondenternas bedömning, medan det i föreliggande studie 
gällde om hur frågorna valts ut. 
 
Detta resultat styrker Brenners et al. (1996) påstående, att den främsta orsaken till om studier 
visar överkonfidens är frågornas svårighetsgrad. Då det kontrollerades för svårighetsgrad, dvs. 
prestation, visades inte heller någon signifikant skillnad mellan grupperna som erhöll olika 
information (se tabell 2).  
 
Även om diskussion kring hur respondenterna uppfattade informationen om slumpmässigt 
resp. inte slumpmässigt hopparade kommunpar står utanför föreliggande studies syfte, är det 
av värde att reflektera över hur informationen tolkades av respondenterna. Möjligen tolkades 
informationen om inte slumpmässigt hopparade kommunpar som att frågorna medvetet gjorts 
svåra och vilseledande, men möjlighet finns också att informationen tolkades som att frågorna 
valts ut pga. låg svårighetsgrad. Likaså är det omöjligt att veta hur informationen om 
slumpmässigt hopparade kommunpar tolkades.    
 
Ytterligare syfte med studien var att undersöka om olika typer av frekvensbedömning 
genererade olika skillnad i differens mellan bedömning och prestation, och om därmed 
realismen i frekvensbedömningar beror på hur frekvensbedömningarna genomförs. Avsikten 
var att undersöka om det förekom någon skillnad mellan bedömningstyperna som inte kunde 
förklaras av olika svårighetsgrad. Bedömningstyperna som undersöktes var bedömning efter 
var femte fråga respektive efter samtliga frågor. Resultatet visade att det inte förelåg någon 
signifikant skillnad mellan grupperna (se tabell 4), realismen i frekvensbedömningarna var 
inte beroende av hur de genomfördes. Resultatet styrker Brenners et al. (1996) resonemang 
om att den främsta orsaken till om studier visar överkonfidens är frågornas svårighetsgrad. 
När det kontrollerades för svårighetsgrad, dvs. prestation, förelåg det inte någon skillnad 
mellan gruppen som bedömde efter var femte fråga och gruppen som bedömde efter samtliga 
frågor (se tabell 4). 
 

Kopplat till studiens första frågeställning om förekomst av överkonfidens undersöktes även 
förekomst av överkonfidens inom grupperna som bedömde efter var femte fråga respektive 
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efter samtliga frågor. Resultatet visade ingen signifikant överkonfidens inom någon av 
grupperna, respondenterna visade realistisk bedömning i förhållande till faktisk prestation (se 
tabell 5).  
 
Resultaten med ingen signifikant skillnad mellan bedömningstyperna, och realistisk 
bedömning oavsett bedömningstyp, är intressanta. Vid spekulation kring hur respondenterna 
bör ha resonerat vid bedömningarna förefaller det märkligt att de olika bedömningstyperna 
genererade liknande differens mellan bedömning och prestation. Jämfört med bedömning 
efter samtliga frågor bör det vid bedömning efter var femte fråga rimligtvis ha funnits en 
större möjlighet att gå tillbaka till de tidigare fem besvarade frågorna och direkt erhålla 
information om vilka frågor som upplevts svåra och där chansning gjorts. Vid bedömning 
efter samtliga frågor bör respondenterna rimligtvis inte utgått från specifika frågor när de 
bedömde, utan utgått från en allmän känsla och helhetsbedömning av hur väl de presterat över 
samtliga frågor. Utifrån resonemanget är det högst intressant att bedömning efter samtliga 
frågor genererade lika realistisk bedömning i förhållande till faktisk prestation som 
bedömning efter var femte fråga gjorde. 
 
Resultatet är vidare intressant med utgångspunkt från Moore och Healys (2007) resonemang 
om varför sannolikhetsbedömningar genererar högre grad överkonfidens jämfört med 
frekvensbedömningar. De menar att respondenter vid bedömningar efter varje enskild fråga 
påverkas av både överprecision, dvs. överskattning av precision i egna kunskaper och 
slutsatser, och överestimering av prestationen, medan de vid bedömning över ett antal frågor i 
frekvens inte nödvändigtvis påverkas av överprecision utan enbart överestimering. Eventuellt 
kunde bedömning efter var femte fråga även påverkats av överprecision, då respondenterna 
lättare kunde gå tillbaka till de fem besvarade frågorna, och därmed överskatta sin kunskap 
gällande varje specifik fråga. Eventuellt kunde det varit lättare för respondenterna att 
överskatta sin kunskap, när de fick direkt information om vilken kunskap som efterfrågades, 
dvs. vilka kommuner som ställdes mot varandra vid varje fråga. Resonemanget bygger på att 
de som bedömde efter samtliga frågor inte i lika stor utsträckning gick tillbaka till samtliga 
frågor och gjorde bedömningen utefter varje enskilt svar, utan istället gjorde en 
helhetsbedömning. Respondenterna som bedömde efter samtliga frågor hade kanske svårare 
att överskatta korrektheten i egna kunskaper när de inte mindes eller såg exakt vilka 
kunskaper som krävdes, dvs. vilka kommuner som ställdes mot varandra. Likaså blir det 
svårare att överskatta precisionen i varje svar när respondenten inte minns exakt vilka svar 
denne angivit. Utifrån Moore och Healys (2007) resonemang skulle respondenterna som 
bedömde efter var femte fråga möjligen påverkats av både överprecision och överestimering, 
och därmed visat mer överkonfidens. Respondenterna som bedömde efter samtliga frågor 
skulle enbart ha överestimerat prestationen i stort och därmed visat mer realistisk bedömning, 
då de troligtvis inte erinrade sig varje enskild fråga. 
 
Invändning mot resonemanget är att även bedömningstypen efter var femte fråga 
genomfördes över ett antal frågor, vilket innebär att Moore och Healys (2007) resonemang 
om överprecision inte direkt kan appliceras i föreliggande studie. De antyder att 
överprecisionen först påverkar bedömningen när bedömningen sker vid varje fråga, vilket inte 
var fallet i någon av bedömningarna i föreliggande studie. Gällande bedömning vid varje 
enskild fråga är det också av vikt att notera att Moore och Healy (2007) syftar till 
sannolikhetsbedömning och inte frekvensbedömning. Resonemanget att mer frekvent 
förekommande frekvensbedömningar skulle kunna påverkats även av överprecision bedöms 
dock rimligt, även om ingen skillnad mellan bedömningstyperna kunde visas i studien. 
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Då studiens andra och tredje frågeställning besvarades med variansanalys genomfördes även 
undersökning av interaktionseffekt mellan typ av information och typ av bedömning, gällande 
differens mellan bedömning och prestation på kommunfrågorna. Resultatet visade att det inte 
förelåg någon signifikant interaktionseffekt (se tabell 6). För kontroll av svårighetsgrad visade 
resultatet att det heller inte förelåg någon signifikant interaktionseffekt gällande prestation (se 
tabell 7). Återigen styrks Brenners et al. (1996) påstående om betydelsen av frågors 
svårighetsgrad. När ingen skillnad visades i svårighetsgrad visade inte heller någon skillnad i 
differens mellan bedömning och prestation.  
 
Då koppling bedömdes kunna göras mellan överestimering av den egna 
förmågan/prestationen och self-efficacy, då self-efficacy bl.a. handlar om individers upplevda 
förmåga att kunna utföra en uppgift framgångsrikt, var det också av intresse att undersöka 
sambandet mellan respondenters self-efficacy och differens mellan bedömning och prestation 
på kommunfrågorna. I studien avsågs respondenternas generella self-efficacy undersökas, 
vilket handlar om individers generella självförtroende att hantera en rad olika situationer 
(Scholz et al., 2002). Resultatet visade att det inte förelåg någon signifikant korrelation mellan 
generell self-efficacy och differens mellan bedömning och prestation. Resultatet är intressant 
då kopplingen som bedömdes kunna göras mellan överestimering av den egna 
förmågan/prestationen, dvs. överkonfidens, och self-efficacy, kan ifrågasättas. Intressant är att 
det heller inte kunde visas något samband mellan generellt självförtroende och hur 
respondenterna bedömde sin prestation på kommunfrågorna. Då tidigare studier visat positivt 
samband mellan generell self-efficacy och optimism (Schwarzer & Jerusalem, 1999; ref i Wu, 
2009; Luszczynska et al., 2005) är det anmärkningsvärt att inget samband kunde visas.      
 
Vidare visade resultatet att det inte förelåg någon korrelation mellan generell self-efficacy och 
bedömning på kommunfrågorna, när respondenterna som bedömde efter var femte respektive 
efter samtliga frågor undersöktes var för sig. Sambanden testades då ett tänkbart utfall kunde 
ha varit att ett generellt självförtroende, och en allmän tilltro till den egna förmågan, skulle 
påverkat i högre grad vid tillfällen då respondenter ställdes inför en helhetsbedömning efter 
samtliga frågor, där förhoppningar och chansningar eventuellt präglat bedömningen i högre 
grad. Vid bedömning efter samtliga frågor gjordes eventuellt bedömningen också utefter att 
respondenterna inte mindes exakt vilka kommuner som ställts mot varandra, utan gjorde en 
generell uppskattning av prestationen. Vid tillfällen där respondenter istället ställdes inför 
konkreta situationer där de tydligare såg vilka specifika frågor de besvarat, och där de 
chansat, såsom vid bedömning efter var femte fråga, skulle möjligen ett generellt 
självförtroende spelat mindre roll. Därmed borde ett tydligare samband mellan generell self-
efficacy och bedömning förekommit hos respondenterna som bedömde efter samtliga frågor, 
jämfört med de som bedömde efter var femte fråga. Resultatet visade dock att det inte fanns 
något signifikant samband med self-efficacy och bedömning hos någon av grupperna.      
 
För ytterligare undersökning av korrelation mellan generell self-efficacy och differens mellan 
bedömning och prestation, delades respondenterna upp i två grupper, de som visade 
överkonfidens på kommunfrågorna och de som visade underkonfidens på kommunfrågorna. 
Resultatet visade att det inte förelåg någon korrelation mellan generell self-efficacy och 
överkonfidens, hos respondenterna som visade överkonfidens på kommunfrågorna. Resultatet 
visar att den förmodade kopplingen mellan generell self-efficacy och överkonfidens vidare 
kan ifrågasättas. Dock visades en signifikant negativ korrelation mellan generell self-efficacy 
och underkonfidens, hos respondenterna som visade underkonfidens på kommunfrågorna. 
Korrelationen innebar att desto lägre generell self-efficacy respondenterna uppgav, desto 
högre grad underkonfidens visade de på kommunfrågorna. Det anmärkningsvärda resultatet 
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att enbart signifikant samband kunde visas hos de underkonfidenta respondenterna kan inte 
förklaras.  
 
För att tydliggöra sambandet mellan generell self-efficacy och underkonfidens undersöktes 
specifikt samband mellan generell self-efficacy och bedömning, samt mellan generell self-
efficacy och prestation, hos de underkonfidenta respondenterna. Resultatet visade att det 
förelåg en signifikant positiv korrelation mellan generell self-efficacy och bedömning, vilket 
innebar att desto lägre generell self-efficacy respondenterna uppgav, desto lägre bedömde de 
sin prestation på kommunfrågorna. Dock förelåg det ingen korrelation mellan generell self-
efficacy och prestation hos de underkonfidenta respondenterna. Resultatet indikerar att mindre 
optimistiska bedömningar gjordes av respondenterna som uppgav låg generell self-efficacy, 
oberoende av prestationen. Resultatet går i linje med studier av Schwarzer och Jerusalem 
(1999; ref i Wu, 2009) och Luszczynska et al. (2005), som visat ett positivt samband mellan 
generell self-efficacy och optimism.    
 

      Metoddiskussion 
 

I föreliggande studie undersöktes enbart manliga respondenter. Valet gjordes för att en 
eventuell sned könsfördelning mellan grupperna, som erhöll olika information om hur 
frågorna valts samt bedömde på olika sätt, kunde ha påverkat resultatet. Tillvägagångssättet 
innebär att möjligheter till generaliserbarhet av resultatet minskar till enbart pojkar. Utifrån 
valt tillvägagångssätt att dela ut frågeformulären till hur respondenterna var placerade i 
klassrummen gjordes dock bedömningen att det inte varit möjligt att kontrollera för en jämn 
könsfördelning mellan grupperna, och därmed ansågs tillvägagångssättet vara ett lämpligt 
alternativ. Begränsningarna att enbart kunna generalisera resultatet till pojkar bedömdes vägas 
upp av vetskapen om att könsskillnader inte skulle kunna påverka resultatet. Gällande 
generaliserbarhet användes vidare tillgänglighetsurval i studien. Nackdelen med 
tillvägagångssättet kan vara att urvalsgruppen inte är representativ för hela befolkningen 
vilket begränsar möjligheten ytterligare att generalisera resultatet till andra 
befolkningsgrupper.   

Frågeformulären i studien delades ut till respondenterna utifrån hur de var placerade i 
klassrummen, där varje formulär delades ut var fjärde gång. Någon randomisering av 
respondenter till respektive grupp genomfördes inte. Av vikt är att belysa att 
tillvägagångssättet medför att slutsatser av resultatet bör dras med viss försiktighet, då det är 
svårt att veta om respondenterna som hamnade i en grupp skiljde sig ifrån respondenterna 
som hamnade i en annan grupp.  

Vidare bör studiens validitet uppmärksammas. Studiens första frågeställning var om 
överkonfidens förekom vid frekvensbedömning, och resultatet visade att överkonfidens inte 
förekom utan respondenterna visade realistisk bedömning. Huruvida respondenterna verkligen 
bedömde sin prestation vid bedömningsfrågorna eller uppgav en förhoppning/önskan är dock 
svårt att avgöra. Instruktioner gavs att respondenterna skulle uppge hur många av frågorna de 
bedömde var korrekt besvarade, men det är omöjligt att veta om respondenterna verkligen 
trodde på att den angivna bedömningen var realistisk i förhållande till faktisk prestation.  

Styrkor med studien bedöms vara att frågeformuläret om upplevd generell self-efficacy som 
användes, har visat hög reliabilitet och validitet i studier (Scholz et al., 2002; Luszczynska et 
al., 2005), samt visat positiva samband med närliggande begrepp såsom optimism, och 
negativa samband med ångest och depression (Scholz et al., 2002; Luszczynska et al., 2005). 
Vidare bedöms det vara en styrka att den slumpmässiga fördelningen av kommunpar till varje 
fråga i formuläret om invånarantal i svenska kommuner genomfördes på liknande sätt som 
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Klayman et al. (1999), där lottningen gjordes om vid identiska frågor. Likaså bedöms det vara 
en styrka att formuläret behandlade invånarantal, vilket en rad studier (Gigerenzer et al., 
1991; Griffin och Tversky, 1992; Juslin, 1994; Klayman et al., 1999) tidigare undersökt. Då 
ordningsföljden för hur formulären besvarades bedömdes kunna påverka resultatet bifogades 
self-efficacy formuläret varannan gång först och varannan gång sist till de fyra olika 
kommunformulären, vilket även anses vara en styrka med undersökningen.  

     Framtida forskning 

Då det fanns en tendens till överkonfidens hos respondenterna som erhöll information om 
slumpmässigt valda svarsalternativ är förslag på framtida studier att vidare undersöka skillnad 
i differens mellan bedömning och prestation, mellan olika informationstyper gällande hur 
frågor valts ut. Då det finns en svårighet att veta hur informationen om slumpmässigt valda 
respektive inte slumpmässigt valda svarsalternativ tolkades av respondenterna kan det i vidare 
studier användas information om att frågor valts på grund av låg respektive hög 
svårighetsgrad. 

Vidare förslag på studier är att jämföra realismen i frekvensbedömningar genomförda med 
tätare intervall än var femte fråga, med bedömningar genomförda efter samtliga frågor. 
Utifrån spekulationerna om när överprecision påverkar respondenter är det av värde att 
studera än mer frekvent förekommande frekvensbedömningar, då sådana eventuellt 
underlättar för respondenterna att gå tillbaka till exempelvis de tre tidigare besvarade 
frågorna, när de bedömer prestationen. Möjligen kan sådan frekvensbedömning, när 
respondenterna ges ytterligare möjlighet att utgå från varje specifik fråga i bedömningen, 
påverkas av överprecision och därmed ge mindre realism jämfört med frekvensbedömning 
efter var femte fråga, som användes i föreliggande studie. 

I studien visades samband hos underkonfidenta respondenter mellan generell self-efficacy och 
underkonfidens. Gällande koppling mellan generell self-efficacy och överkonfidens är förslag 
på framtida studier att undersöka sambandet genom att medvetet använda svåra frågor i 
undersökningen. Utifrån tidigare forskning bör svåra frågor generera en tydligare 
överkonfidens, och därmed hade undersökning av sambandet mellan generell self-efficacy 
och överkonfidens gjorts möjlig. 
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BILAGA 1 
 

 

Prestation och bedömning 
Invånarantal i svenska kommuner 2009 

 
Följande formulär handlar om invånarantal i svenska kommuner. Invånarantalet i 
kommunerna baseras på siffror från 2009 (uppgifter hämtade från Statistiska Centralbyrån, 
SCB). Vid varje fråga presenteras två alternativ, i form av kommuner. Din uppgift är att 
markera det alternativ som du tror har högst antal invånare. Du markerar ditt svar genom att 
sätta ett kryss i rutan intill ett av alternativen i varje fråga. Kommunparen i frågorna har inte 
slumpmässigt parats ihop. Ett av alternativen är alltid rätt. Efter var femte fråga ombeds du 
också att uppge hur många av frågorna x-x du bedömer är korrekt besvarade. Bedömningen 
skriver du i efterföljande ruta.  
 
Vilken av följande kommuner har högst invånarantal år 2009? 
 
1. 

� Västerås kommun 
� Östersund kommun 

2. 
� Skellefteå kommun 
� Lidingö kommun 

3. 
� Kristianstad kommun 
� Landskrona kommun 

4. 
� Karlskrona kommun 
� Kungälv kommun 

5. 
� Motala kommun 
� Tyresö kommun 

 
Av ovanstående fem frågor (fråga 1-5), hur många bedömer du är korrekt besvarade?  
 
6. 

� Lund kommun 
� Sollentuna kommun 

 
7.  

� Växjö kommun 
� Mölndal kommun 

 
8.  

� Sollentuna kommun 
� Gotland kommun 

 
9. 

� Luleå kommun 
� Järfälla kommun 

 
10. 

� Hässleholm kommun 
� Motala kommun 

 
Av ovanstående fem frågor (fråga 6-10), hur många bedömer du är korrekt besvarade?  
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11. 
� Södertälje kommun 
� Nyköping kommun 

 
12.  

� Trelleborg kommun 
� Örnsköldsvik kommun 

 
13. 

� Örebro kommun 
� Göteborg kommun 

 
14.  

� Täby kommun 
� Borlänge kommun 

 
15. 

� Karlstad kommun 
� Sundsvall kommun 

 
Av ovanstående fem frågor (fråga 11-15), hur många bedömer du är korrekt besvarade?  
 
16.  

� Jönköping kommun 
� Falkenberg kommun 

 
17. 

� Täby kommun 
� Falun kommun 

 
18. 

� Solna kommun 
� Skellefteå kommun 

 
19.  

� Tyresö kommun 
� Huddinge kommun 

 
20.  

� Kalmar kommun 
� Uppsala kommun 

 
Av ovanstående fem frågor (fråga 16-20), hur många bedömer du är korrekt besvarade?  
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21. 
� Borås kommun 
� Västerås kommun 

 
22. 

� Gävle kommun 
� Helsingborg kommun 

 
23.  

� Växjö kommun 
� Skövde kommun 

 
24.  

� Huddinge kommun 
� Gotland kommun 

 
25.  

� Järfälla kommun 
� Piteå kommun 

 
Av ovanstående fem frågor (fråga 21-25), hur många bedömer du är korrekt besvarade?  
 
26.  

� Kungälv kommun 
� Kristianstad kommun 

 
27.  

� Hässleholm kommun 
� Södertälje kommun 

 
28. 

� Malmö kommun 
� Varberg kommun 

 
29.  

� Mölndal kommun 
� Nacka kommun 

 
30. 

� Gotland kommun 
� Kungälv kommun 

 
Av ovanstående fem frågor (fråga 26-30), hur många bedömer du är korrekt besvarade?  
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31. 
� Haninge kommun 
� Nacka kommun 

 
32.  

� Linköping kommun 
� Norrköping kommun 

 
33. 

� Hässleholm kommun 
� Borlänge kommun 

 
34. 

� Falun kommun 
� Örebro kommun 

 
35.  

� Järfälla kommun 
� Uddevalla kommun 

 
Av ovanstående fem frågor (fråga 31-35), hur många bedömer du är korrekt besvarade?  
 
36. 

� Gävle kommun 
� Halmstad kommun 

 
37. 

� Botkyrka kommun 
� Tyresö kommun 

 
38. 

� Umeå kommun 
� Norrköping kommun 

 
39. 

� Helsingborg kommun 
� Sollentuna kommun 

 
40. 

� Uddevalla kommun 
� Kungsbacka kommun 

 
Av ovanstående fem frågor (fråga 36-40), hur många bedömer du är korrekt besvarade?  
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41.  
� Umeå kommun 
� Trollhättan kommun 

 
42.  

� Östersund kommun 
� Norrtälje kommun 

 
43. 

� Stockholm kommun 
� Motala kommun 

 
44.  

� Falun kommun 
� Piteå kommun 

 
45.  

� Lund kommun 
� Karlskrona kommun 

 
Av ovanstående fem frågor (fråga 41-45), hur många bedömer du är korrekt besvarade?  
 
46. 

� Södertälje kommun 
� Solna kommun 

 
47. 

� Kungsbacka kommun 
� Tyresö kommun 

 
48. 

� Karlstad kommun 
� Göteborg kommun 

 
49.  

� Skövde kommun 
� Borlänge kommun 

 
50. 

� Borås kommun 
� Kalmar kommun 

 
Av ovanstående fem frågor (fråga 46-50), hur många bedömer du är korrekt besvarade?  
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51. 
� Karlstad kommun 
� Solna kommun 

 
52.  

� Täby kommun 
� Botkyrka kommun 

 
53. 

� Skövde kommun 
� Eskilstuna kommun 

 
54.  

� Borlänge kommun 
� Nyköping kommun 

 
55. 

� Varberg kommun 
� Luleå kommun 

 
Av ovanstående fem frågor (fråga 51-55), hur många bedömer du är korrekt besvarade?  
 
56. 

� Örebro kommun 
� Kristianstad kommun 

 
57. 

� Norrköping kommun 
� Skövde kommun 

 
58.  

� Borås kommun 
� Kungsbacka kommun 

 
59. 

� Gävle kommun 
� Lund kommun 

 
60.  

� Östersund kommun 
� Trelleborg kommun 

 
Av ovanstående fem frågor (fråga 56-60), hur många bedömer du är korrekt besvarade?  
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General Self-Efficacy Scale 

Följande 10 påståenden handlar om ditt generella självförtroende att hantera en rad olika 
situationer. Du svarar genom att kryssa i det alternativ som du tycker bäst stämmer in på dig.  

 

 

Påståenden 

 

Tar helt 
avstånd 

 

Tar delvis 
avstånd 

 

Instämmer 
delvis 

 

Instämmer 
helt 

1. Jag lyckas alltid lösa svåra 
problem om jag bara anstränger 
mig tillräckligt 

    

2. Även om någon motarbetar 
mig hittar jag ändå utvägar att 
nå mina mål 

    

3. Jag har inga svårigheter att 
hålla fast vid mina målsättningar 
och förverkliga mina mål 

    

4. I oväntade situationer vet jag 
alltid hur jag ska agera 

    

5. Till och med överraskande 
situationer tror jag mig klara av 
bra 

    

6. Tack vare min egen förmåga 
känner jag mig lugn även när 
jag ställs inför svårigheter 

    

7. Vad som än händer klarar jag 
mig alltid 

    

8. Vilket problem jag än ställs 
inför kan jag hitta en lösning 

    

9. Om jag ställs inför nya 
utmaningar vet jag hur jag ska ta 
mig an dem 

    

10. När problem uppstår kan jag 
vanligtvis hantera dem av egen 
kraft 

    

 

 

Tack för din medverkan! 


