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Sammanfattning 
Vikten av privat sparande har aldrig varit större och samtidigt som den finansiella 
marknaden har blivit mer riskfylld har fler privatpersoner börjat investera i aktier. Många 
studier, såväl nationella som internationella, har återkommande gånger visat att den 
finansiella okunskapen är utbredd och att ett flertal individer saknar grundläggande 
ekonomisk förståelse för begrepp som har en direkt påverkan på deras privatekonomi. 
Samtidigt har andra studier återkommande gånger konstaterat att investerare besitter ett 
allt för högt självförtroende i förhållande till sin faktiska finansiella förmåga, vilket i 
praktiken kan leda till att individer utsätter sig för betydligt högre finansiella risker än de 
är medvetna om.  
 
I denna studie undersöker författarna relationen mellan den aktieintresserade svenskens 
uppskattade- och faktiska finansiella förmåga, samt hur den påverkar dennes spar- och 
riskbeteende gällande deltagande på aktiemarknaden, val av att delegera 
investeringsbeslut, diversifiering, handelsfrekvens samt spontanitet på aktiemarknaden. 
Syftet är att undersöka om den uppskattade finansiella förmågan systematiskt varierar 
med den individens faktiska förmåga samt personlighets karaktäristiska. Vidare syftar 
studien till att öka investerares medvetenhet om sitt egna beteende för att hjälpa denne att 
fatta mer genomtänkta investeringsbeslut.  
 
Med ett deduktivt angreppssätt och en positivistisk kunskapssyn har författarna 
genomfört en kvantitativ undersökning på data insamlad via en webbaserad 
enkätundersökning. Enkäten publicerades i två grupper på Facebook för aktieintresserade 
individer mellan datumen 11/3–2018 till 20/3–2018. Utifrån den insamlade datan kunde 
t-test samt regressionsanalyser konstatera att den aktieintresserade svenskens uppskattade 
finansiella förmåga varierade systematiskt med dennes faktiska finansiella förmåga. 
Individer med låg finansiell förmåga överskattar sin förmåga medan individer med hög 
finansiell förmåga underskattar sin förmåga. Testen fann även att överskattningen steg 
med intresse, ålder, om individen läst en ekonomikurs samt om individen var man. 
Finansiell förmåga påverkar även investerare att själva fatta investeringsbeslut istället för 
att delegera uppgiften till utomstående. Inga signifikanta resultat hittades för att nivån på 
finansiell förmåga eller graden av överskattning påverkade spar- eller riskbeteende. De 
signifikanta resultat som identifierats angående spar- och riskbeteende är att äldre är mer 
diversifierade; kvinnor är mer spontana på aktiemarknaden; kvinnor har en högre 
handelsfrekvens än män; de som läst på universitet är mindre spontana på 
aktiemarknaden; de som läst ekonomikurs är mer spontana på aktiemarknaden. 
 
Utifrån resultatet uppmanar författarna investerare att ifrågasätta sin förmåga och 
politiker till att se över skol- samt pensionssystemet. Genom att förse elever med 
finansiell kunskap kan deras övervärderade uppskattning av sin förmåga minska och 
genom att låta myndigheter ta ett större ansvar för pensionen minskar risken att individens 
framtida pension försämras på grund av felaktiga investeringsbeslut till följd av 
individens missuppfattade finansiella förmåga. 
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1. Inledning  
I detta inledande kapitlet kommer studiens problembakgrund och problemdiskussion 
presenteras för att mynna ut i studiens problemformulering och syfte. Därefter redogörs 
studiens teoretiska och praktiska bidrag samt de avgränsningar som gjorts. 
Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av kapitlet. 

1.1 Problembakgrund 
Anledningar till varför människor sparar i aktier är många. Vissa pensionssparar och 
hoppas kunna möjliggöra en guldkant på tillvaron i framtiden medan andra sparar mer 
kortsiktigt för att kunna köpa bostad eller bil. En sak har däremot de flesta gemensamt; 
önskan om att maximera sin avkastning och ständigt överavkasta marknadsindex. I 
praktiken handlar dock investerare ologiskt och fattar beslut som är långt ifrån 
nyttomaximerande. De tenderar att falla offer för en mängd olika psykologiska bias och 
handlar efter känsla och preferens istället för vad som är logiskt försvarbart (Barberis & 
Thaler, 2003, s. 1054). Investerarens humör (Nofsinger, 2005 s. 144), girighet och 
självförtroende (Barber & Odean, 2001) påverkar deras agerade på den finansiella 
marknaden och gör att de beslut som fattas inte alltid är ekonomiskt optimala. 
Forskningen inom detta område har under de senaste decennierna blomstrat och idag är 
området, som fått benämningen beteendeekonomi, hetare än någonsin (SVT, 2017). År 
2001 vann Daniel Kahneman nobelpriset i ekonomi1 för sin integration av psykologin i 
finansvärlden och förra året tilldelades det beteendeekonomen Richard H. Thaler för 
forskning om irrationalitet på den finansiella marknaden (Nobelprize, u.å.). I denna studie 
vill författarna bidra till nya infallsvinklar i detta forskningsområde som både är aktuellt 
och på många plan fortfarande outforskat. 
 
De senaste decennierna har mycket uppmärksamhet riktats mot aktiemarknaden och 
samtidigt som det rått börsoptimism och stigande kurser har även varningsord upprepade 
gånger förmedlats om kommande börskrascher. Förmögenhet har skapats och försvunnit 
samtidigt som fler investerare har lockats in på aktiemarknaden. (Larson, 2016, s. 7) En 
stigande befolkningslivslängd och en ökande andel pensionärer gör att sparandet idag är 
viktigare än någonsin. Osäkerheten kring den framtida pensioner är hög och runt om i 
världen flyttas pensionsansvar från myndighet till den enskilda individen. (Keller & 
Siegrist, 2006, s. 286) Trots detta har individens privatsparande enligt Statistiska 
centralbyrån (SCB, 2018, s. 27) minskat från 88 procent till 78 procent mellan år 2009 
till år 2017. I början av 90-talet hölls i princip alla finansiella tillgångar likvida eller på 
sparkonto och det var främst de mest förmögna som investerade i aktier (Larsson, 2016, 
s. 269–270). Den enskilde individens ekonomi var därför enklare och risken lägre. I 
SCB:s (2018, s. 12) återkommande rapport framgår att det idag är cirka 13,4 % av 
Sveriges befolkning som äger minst en direktägd aktie och därtill äger en stor del av 
populationen även aktier indirekt via fonder och det allmänna premiepensionssystemet 
(Larson 2016 s. 267). Samtidigt som andelen privata aktieägare har ökat har även utbudet 
av finansiella produkter blivit större, komplexare och mer riskfyllt (Jappelli, 2010, s. 1; 
Larson, 2016, s. 10). Individer ställs inför många och svåra ekonomiska beslut (Campbell, 
2006 s. 1554). Hur ska jag placera mina pengar? Vilken bank ska jag vända mig till? Hur 
mycket risk borde jag ta? Frågorna är många och svaren är svårbegripliga. 

                                                
1 Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för forskning utförd 
tillsammans med Amos Tversky † 
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De senaste årens teknologiutveckling har bidragit till att finansmarknaden har blivit mer 
lättillgänglig och barriären in på aktiemarknaden har krympt. Idag kan i princip vem som 
helst, närsomhelst handla värdepapper direkt i mobiltelefonen och utbudet av finansiella 
produkter är stort. Information sprids sekundsnabbt och det är omöjligt för investerare att 
ta hänsyn till alla relevanta aspekter när det kommer till fattandet av investeringsbeslut. 
(Larsson, 2016, s. 11) Även om det vore möjligt att ta hänsyn till all tillgänglig 
information skulle individen vara begränsad av sin låga finansiella förmåga. I en 
undersökning genomförd av Finansinspektionen visade det sig att 55 % av Sveriges 
befolkning har bristande förståelse om vad ränta, inflation samt riskdiversifiering innebär 
(FI, 2018, s. 35). Samma studie genomfördes år 2014 (FI, 2015, s. 7) och i en jämförelse 
tycks kunskapsnivån vara sjunkande. FI uttrycker en oro över den låga finansiella 
förmågan och de konsekvenser den kan leda till för hushållens vardagsekonomi (FI, 2015, 
s. 1). Individer med låg finansiell kunskap gör fler finansiella misstag, bland annat sparar 
de för lite, planerar för dåligt inför pensionen samt tar dåliga lån (Lusardi, 2008, s. 1). 
Detta riskerar påverka inte bara den enskilda individens privatekonomi utan hela 
samhällets effektivitet. Samhällets ekonomi bygger på att hushåll tar väl underbyggda 
finansiella beslut för att förhindra kostnader både för den enskilda individen och för 
samhället. När enstaka individer dessutom har bättre förmåga att generera högre 
avkastning riskerar förmögenhetsfördelningen av snedvridas och klyftorna att öka. 
Sveriges ekonomi befinner sig i dag i ett unikt läge där räntorna är mycket låga trots 
rådande högkonjunktur, dessutom har hushållens skulder ökat under en längre tid och 
många sitter på stora bostadslån i förhållande till sin inkomst (Thedéen, 2017). Frågan är 
bara vad som kommer hända i framtiden när detta vänder och individer med låga 
finansiella kunskaper befinner sig i situationer de inte hade kunnat föreställa sig. Lusardi 
(2008, s. 2) menar att den låga finansiella okunskapen är mycket riskfylld när privata 
individer kliver in på aktiemarknaden. Ett felaktigt investeringsbeslut är inte bara en 
förlust i nuet utan påverkar den privata individen hårt även långsiktigt på grund av 
minskad ränta på ränta-effekt.  

1.2 Problemdiskussion  
Campbell (2006, s. 1590) konstaterar att hushåll återkommande gånger gör misstag i sin 
privatekonomi. Mellan år 1996 och 2016 drabbades världen av två lågkonjunkturer men 
trots detta lyckades den genomsnittliga marknaden upprätthålla en avkastning på 8,21 % 
medan den genomsnittlige privata investeraren enbart avkastade 4,25 %. Att investeraren 
i princip avkastade hälften av vad marknaden gjorde kan förklaras av tendenser av att 
överreagera på volatila rörelser, bristande diversifiering samt en avsaknad av 
riskmedvetenhet. (Birken, 2016, s. 46) Investerare faller offer för olika bias som bidrar 
till att beslut som tas blir irrationella och laddade med känslor och personliga preferenser. 
(Barberis & Thaler, 2003, s. 1054). Bevisen för att privata investerare skulle dra fördel 
av att investera i indexfonder är många men trots detta envisas en stor del av spararna att 
själva förvalta sina besparingar i direktägda aktier (Birken, 2016, s. 46). De tar högre 
risker än de är medvetna om samtidigt som deras bristande kunskap tenderar att leda till 
ogynnsamma investeringsbeslut (Lusardi, 2008, s. 2). I en global undersökning av Legg 
Mason (2017) framgår att individer undervärderar sitt risktagande och har en alltför 
optimistisk syn på sin ekonomi. Detta beteende är extra tydligt bland den yngre 
generationen där 86 procent anger att de planerar att öka risken i sitt aktiesparande under 
de kommande 12 månaderna. (Legg Mason, 2017, s. 7) Sett utifrån innebär detta en stor 



3 
 

risk då denna generation i princip enbart varit med om en stigande aktiemarknad. Vänder 
marknaden nedåt saknas beredskap gällande vilka konsekvenser den höga risken innebär. 
 
Att studera investeringsbeteendet i Sverige är extra relevant då svenskar från ett 
internationellt perspektiv har ett stort intresse av att investera och äga aktier (Larson, 
2016, s. 271). Sverige är inte bara det land i Europa där privata investerare har störst andel 
av sina besparingar i aktier utan även är de land där befolkningen har störst 
självförtroende i sitt sparande. Risktoleransen bland svenskar är hög och medan den 
genomsnittliga europén har 18 procent av sina besparingar i aktier har svensken 29 
procent. (Legg Mason, 2017, refererad i Affärsvärlden, 2017) 
 
Att individer tenderar att vara påverkade av ett överdrivet starkt självförtroende är både 
ett välkänt fenomen inom psykologi (t.ex. Fischhoff et al., 1977) och inom finans (t.ex. 
Barber & Odean, 2001). Ett flertal studier har visat att majoriteten av världens befolkning 
anser sig vara bättre än genomsnittet (t.ex. Codon, 1975; Svenson, 1981), vilket inte bara 
är ologiskt utan även statistiskt omöjligt. Individer tenderar att överskatta sin förmåga när 
det kommer till att uppskatta sannolikheten för olika utfall och när en individ är helt säker 
på att en händelse kommer inträffa så inträffar den i själva verket bara 80 % av gångerna. 
När individen är helt säker på att en händelse inte kommer inträffa så inträffar den trots 
det 20 % av gångerna. (Fischhoff et.al., 1977) Vidare har Alpert & Raiffa (1982, refererad 
i Barberis & Thaler, 2003, s. 1063) visat att när en individ påstod att ett konfidensintervall 
skulle innehålla 98 % av utfallen så innehöll det i själva verket endast 60 %. Med andra 
ord har överdrivet självsäkra individer en för stark tro till sin precision av kunskap.  
 
När det kommer till den finansiella marknaden leder detta till stora problem, inte minst 
eftersom överdrivet självsäkra investerare tror sig kunna undvika marknadens 
oförutsägbara händelser genom att välja ut de vinnande aktierna (Langer, 1975). 
Konsekvensen blir att dessa investerare tenderar att fatta riskfyllda investeringsbeslut 
(Odean, 1998) och handla mer frekvent än vad som är ekonomiskt försvarbart, något som 
har visat sig leda till förlorad avkastning (Barber & Odean, 2001). Investerares 
självförtroende är även kopplat till marknadsförhållandena som helhet. När marknaden 
går bra blir investerare i större grad överdrivet självsäkra medan när marknaden går dåligt 
tenderar deras självförtroende att sjunka. (Shi & Wang, 2012, s. 7) Författarna till denna 
studie anser därför att detta ämne är aktuellt i dagens samhälle då Sverige och stora delar 
av världen under de senaste åren upplevt en stark uppåtgående marknad. Med andra ord 
kan investerare idag anses vara mer utsatta för ett överdrivet starkt självförtroende och i 
följd vara mer risktagande. När marknaden vänder riskerar dessa investerare att drabbas 
hårt. I praktiken är det inte bara den enskilda investeraren som påverkas utan hela 
samhällets effektivitet och välfärd. Individens pensionssparande riskerar att gå förlorat, 
förmögenhetsfördelning att snedvridas och människors levnadsförhållande att försämras. 
 
Inom psykologin har Kruger & Dunning (1999) funnit att en individs uppskattning av sin 
egen förmåga systematiskt beror på dennes nivå av kunskap, en bias som fått namnet 
Dunning-Kruger effekten. Individer med låg kunskap i ett ämne tenderar att överskatta 
sin förmåga medan individer med hög kunskap omvänt tenderar att underskatta sin 
förmåga. Kruger & Dunning (1999) undersökte detta på individers humor, grammatiska 
färdighet samt logiska tänkande och andra forskare har funnit liknande resultat när 
experimentet upprepas på andra områden och med andra respondenter (t.ex. Dunning et 
al., 2003; Ehringler m. fl., 2008; Schloesser et al., 2013). Huruvida Dunning-Kruger 
effekten existerar bland investerare har enligt författarnas vetenskap däremot inte 
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undersökts. Författarna menar däremot att detta kan anses mycket relevant att studera i 
och med att mycket talar för att en existens av Dunning-Kruger effekten på den finansiella 
marknaden skulle kunna vara mycket riskfyllt för den enskilda individen samt för 
samhället. Tar individer med låg finansiell förmåga riskfyllda investeringsbeslut riskerar 
dessa att drabbas hårt när marknaden vänder då de inte är medvetna om sitt risktagande. 
Om individer med hög finansiell förmåga anser sig vara sämre än de är betalar de 
möjligen dyra avgifter för finansiella tjänster de hade kunnat klara av att hantera själva. 
Alternativt avstår de helt från investeringar de rationellt borde gjort. 
 
Som nämnt ovan finns det många psykologiska fallgropar som investerare måste undvika 
men frågan är bara: hur? Investerare är inte rationella och finansiellt beslutsfattande är 
inte enkelt, så vad är hemligheten? Baker & Nofsinger (2002, s. 112) menar att när 
investeraren har ett tydligt mål med sin investering, samt diversifierar sin portfölj kan 
risken för att påverkas minska, men det absolut viktigaste är att investeraren förstår vilka 
biaser som finns och hur de uttrycker sig. Detta betyder att om investeraren inte känner 
till hur kunskapsnivå påverkar dennes självförtroende kan den omöjligt göra något åt det. 
I praktiken skulle det leda till att en individ med låg finansiell förmåga utsätter sig för 
hög risk på grund av dennes höga självförtroende, något som gör att deras privatekonomi 
blir utsatt. Att individer med låg finansiell kunskap dessutom tenderar att ha lägre 
inkomster (Lusardi & Mitchell, 2011a, s.15) gör att de är extra känsliga för negativ 
ekonomisk påverkan i deras vardagsliv. 
 
Utifrån ovanstående diskussion menar författarna att det råder ett forskningsgap gällande 
kopplingen mellan overconfidence och finansiell förmåga på den finansiella marknaden. 
Mycket studier har gjorts inom de enskilda områdena men inga studier har, enligt 
författarnas vetskap, gjorts där de kopplats samman.  
 
Sammanfattningsvis menar författarna att området är aktuellt att studera då den 
finansiella förmågan i dagens samhälle är låg. Om Dunning-Kruger effekten existerar på 
den finansiella marknaden innebär det med andra ord att många omedvetet är utsatta för 
en överdriven överskattning av sin egen förmåga, vilket i sin tur innebär att dessa riskerar 
utsätta sig för högre risk än de är medvetna om. Vi har de senaste åren sett en uppåtgående 
aktiemarknad men när den förr eller senare vänder kommer många hamna i en utsatt 
situation där deras privatekonomi riskerar att drabbas hårt.  
 
I figur 1 presenteras en sammanfattning av de problem som diskuteras i de två 
ovanstående avsnitten. 
 
 

 
 

Figur 1. Problembakgrund 
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1.3 Problemformulering 
Utifrån ovanstående problemdiskussion ska följande problem studeras: 
 

•! Råder ett negativt linjärt samband mellan aktieintresserade svenskars finansiella 
förmåga och överskattning av egen förmåga, och varierar överskattningen i så fall 
med personliga karaktäristiska?  

 
•! Hur påverkar detta i så fall deras spar- och riskbeteende rörande; deltagande på 

aktiemarknaden, val av att delegera investeringsbeslut, diversifiering, 
handelsfrekvens samt spontanitet på aktiemarknaden? 

 

1.4 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka systematiska samband bland aktieintresserade svenskars 
faktiska finansiella förmåga och hur de uppskattar sin förmåga. Genom att studera detta 
samband och vad som påverkar graden av överskattning är syftet att öka medvetenheten 
och förståelsen för denna bias. Vidare studeras om detta påverkar spar- och riskbeteenden 
för att kunna besvara uppsatsens titel: Det du inte vet tar du inte skada av, eller? Kan 
individens nivå av finansiell förmåga leda till att denne tar ogenomtänkta och riskfyllda 
investeringsbeslut? Vilket i sin tur riskerar skada ekonomin, både på ett personligt och ett 
samhälleligt plan. 

1.5 Forskningsgap 
Denna studie kommer att bidra med ny teoretisk kunskap inom forskningsområdena: 
beteendeekonomi, household finance samt finansiell förmåga. Beteendeekonomi handlar 
om hur psykologiska- och sociala faktorer påverkar människans ekonomiska beteende 
(NE., uå), household finance handlar om hushållens ekonomiska beteende och 
privatekonomi (Campbell, 2006) och finansiell förmåga handlar om en individs förmåga 
att fatta rationella och välgörande finansiella beslut (Huston, 2010, s. 296), samt dennes 
förståelse för grundläggande finansiella koncept och produkter (Almenberg & Widmark, 
2010, s. 2) 
  
Samtliga av dessa tre forskningsområden är relativt unga och det finns många luckor att 
fylla. När det kommer till beteendeekonomi och finansiella förmåga har författarna efter 
en ingående litteratursökning inte lyckats finna någon direkt koppling mellan hur dessa 
systematiskt samspelar. I denna studie vill författarna undersöka detta genom att koppla 
dem samman. Overconfidence är en välkänd teori inom beteendeekonomin som baseras 
på att individer tenderar att övervärdera sin egen förmåga och genom att koppla samman 
den med finansiell förmåga vill författarna undersöka om Dunning-Kruger effekten 
existerar på den finansiella marknaden. Författarna vill undersöka om individens 
självförtroende systematiskt varierar med dennes kunskapsnivå och olika personliga 
karaktäristika. Vidare undersöks hur spar- och riskbeteenden skiljer sig åt mellan de 
individer som övervärderar sin förmåga och de som undervärderar den. Tidigare studier 
har fokuserat på de som överskattar sin egna förmåga (t.ex.  Graham et al., 2009; Kyle & 
Wang, 1997; Prince, 1993) men enligt författarnas vetskap finns inga studier gällande hur 
olika variabler systematiskt varierar med graden av överskattning. Household finance 
fokuserar till stor del på de misstag hushåll begår (Campbell, 2006, s. 1554) och denna 
studie vill undersöka om en eventuell skillnad mellan uppskattad och faktisk finansiell 
förmåga skulle kunna leda till finansiella misstag. Genom att undersöka detta kan studien 
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bidra till förståelse bakom de misstag som household finance belyser. Författarna vill 
bredda forskningen inom household finance genom att undersöka om hushåll begår 
finansiella misstag utifrån faktisk och uppskattad finansiell förmåga kopplat till de spar- 
och riskbeteenden som presenterats i problemformuleringen. 
  
Studiens praktiska bidrag riktar sig både till privatpersoner och samhället. Författarna vill 
öka investerarens medvetenhet kring hur denne, kanske omedvetet, agerar på den 
finansiella marknaden utifrån sin uppskattade förmåga istället för utifrån sin faktiska 
förmåga. Genom den ökade medvetenheten vill författarna få investerarna att ta mer 
rationella beslut utifrån sin faktiska kunskap istället för sin uppskattade. Denna studie är 
även praktiskt relevant för det svenska samhället. Visar det sig att individer med låg 
finansiell förmåga systematiskt övervärderar sin förmåga kan det vara en viktig aspekt att 
ta hänsyn till när det kommer till utveckling av det svenska skol- och pensionssystemet.  

1.6 Avgränsningar 
För att fokusera på det som är mest relevant i sakfrågan har ett antal avgränsningar 
genomförts. Studien berör enbart svenskar dels på grund av praktiska skäl men även på 
grund av det faktum att svenskar är mycket utsatta. Som nämnt i problembakgrunden är 
svenskars intresse för aktieinvesteringar mycket stort i jämförelse med intresset i många 
andra länder (Larson, 2016, s. 271). Den genomsnittliga svensken har 29 % av sina 
besparingar i aktier (Legg Mason, 2017, refererad i Affärsvärlden, 2017) och 13,4 % av 
Sveriges befolkning äger minst en direktägd aktie (SCB, 2018, s. 12). Dessutom har 
svenskar en mycket hög risktolerans jämfört med andra länder i Europa, och samma sak 
kan sägas om svenskars ekonomiska självförtroende (Legg Mason, 2017, refererad i 
Affärsvärlden, 2017).  
 
Författarna har även avgränsat sig till individer med aktieintresse och även det beror på 
att detta är en population som författarna lätt kan undersöka, samt att dessa är intressanta 
att undersöka ur ett kunskapsperspektiv. Författarna undersöker bland annat om en 
anledning till varför vissa inte deltar på aktiemarknaden är deras höga kunskapsnivå. 
Tanken grundar sig i att individer med högt aktieintresse kan tänkas vara mer insatta i 
ämnet och på så sätt kan deltagandet undersökas ur detta perspektiv. Dessutom utgör 
aktieintresserade en population där många skulle kunna tänkas vara drabbade av 
Dunning-Kruger effekten. Problem kan däremot uppstå då denna population kan antas 
besitta mer kunskap än medelsvensson. Denna avgränsning gör även att resultatet kan bli 
svårt att generalisera på samtliga investerare men författarna menar att intresset bör hänga 
samman med om man investerar eller ej.  
 
På grund av begränsad tid har även författarna valt att avgränsa sig till den första och 
andra delen i Dunning-Kruger effekten, vilket betyder att författarna fokuserar på hur 
individen uppskattar sig sin generella kunskap i frågan samt i förhållande till andra. Den 
tredje delen, vilken utgår ifrån att individen får göra om sin uppskattning efter den fått 
reda på hur andra presterat kommer ej behandlas i denna studie på grund av tidsaspekten. 
Författarna till denna studie är medvetna om att samtliga av dessa avgränsningar kan 
medföra att studiens tillförlitlighet samt generaliserbarhet sjunker. Av den anledningen 
kommer författarna ta det i beaktning när resultat analyseras och diskuteras.   
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1.7 Sammanfattning av det inledande kapitel 
Vikten av privat sparande har aldrig varit större och samtidigt som de finansiella 
instrumenten har blivit mer komplexa så har även fler privatpersoner beträtt 
aktiemarknaden. Ett flertal studier har påvisat att den privata investeraren inte bara har 
bristande ekonomiska kunskaper utan dessutom besitter ett onaturligt högt 
självförtroende. Kruger & Dunning (1999) menar att individer med låg kompetens 
tenderar att övervärdera sig själv medan individer med hög kompetens tenderar att 
undervärdera sig själv. Författarna till denna studie vill undersöka om detta fenomen även 
går att identifiera på finansmarknaden samt vad som kan tänkas förklara detta. Utifrån 
detta vill författarna bidra med teoretisk kunskap inom forskningsområdena: 
beteendeekonomi, household finance samt finansiell förmåga. Rent praktiskt vill 
författarna bidra till underlag för politiker när det kommer till utformandet av samhällets 
pension- samt skolsystem och dessutom öka de individuella investerarnas medvetenhet 
kring hur deras faktiska förmåga påverkar hur de uppskattar sin egen förmåga. Studien 
vill göra den privata investeraren medveten om sitt kunskapsgap och på så sätt hjälpa 
denne att fatta bättre investeringsbeslut. Enligt Kruger & Dunning (1999) känner 
individen med hög förmåga inte till sin kunskap samtidigt som den med låg förmåga inte 
känner till sin okunskap. Ordspråket säger att “det du inte vet tar du inte skada av” men 
huruvida detta stämmer på den finansiella marknaden ställer sig författarna frågande till 
och ska i denna studie undersöka djupare. 
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2. Vetenskapliga ställningstaganden 
I detta avsnitt kommer författarna presentera och analysera sin bakgrund och 
vetenskapliga utgångspunkter. Syftet är att ge en uppfattning om faktorer som kan tänkas 
påverka studiens genomförande och tolkning av resultat. Författarna har utifrån olika 
ställningstaganden analyserat sin egna situation för att öka medvetenheten och minska 
risken för bias. Avslutningsvis kommer ställningstagandena sammanfattas och de slutliga 
vetenskapliga valen presenteras 
. 

2.1 Ämnesval 
Ända sedan författarna startade sin civilekonomutbildning för fyra år sedan har de 
ifrågasatt de teorier och modeller de fått lära sig. Teorierna och modellerna har ständigt 
varit baserade på den rationella människan, en individ som författarna inte anser existerar. 
Författarna menar att alla individer är unika och påverkas av olika intryck och känslor. 
Ifrågasättandet har gjort att författarna fann beteendeekonomin mycket intressant och 
ämnesvalet blev således ett sätt för författarna att kombinera ett brinnande intresse med 
ett aktuellt ämne, där saknaden av information förfarande är stor. Valet att undersöka hur 
investerare skattar sin egna kompetens i förhållande till sin faktiska kompetens menar 
författarna är av högsta relevans då en felaktig uppfattning av sin egna förmåga kan leda 
till ogynnsamma och allt för riskfyllda investeringar. Vidare har författarna upprepade 
gånger uppmärksammat detta beteende hos människor i deras närhet. Dessa fattar 
ogenomtänkta investeringsbeslut och skyller på omständigheterna när det går dåligt, 
vilket kan sättas i kontrast till andra i deras bekantskapskrets som trots goda prestationer 
är ödmjuka till sin prestation. Författarna finner detta mycket intressant och vill därför 
testa om detta är något som kan generaliseras på aktieintresserade svenskar i allmänhet. 
De vill vara med och bidra till ökad medvetenhet hos investerare och hjälpa dem att fatta 
bättre beslut baserat på deras faktiska kunskap istället för deras upplevda kunskap. 

2.2 Perspektiv 
När en studie genomförs är det viktigt att grunda studien på ett medvetet och uttalat 
perspektiv. Detta perspektiv utgör ur vems synvinkel som studien ska beskådas och är 
avgörande för vilken verklighet studien kommer upptäcka (Halvorsen & Andersson, 
1992. s. 37). Studiens vetenskapliga problem bör utgå ifrån det perspektiv som forskarna 
anser relevant och intressant i frågan (Bjereld et al., 2009, s. 17). Tillsammans med teorier 
och insamlade data bör perspektivet som en del av problemformuleringen vara 
utgångspunkten för studiens slutliga analys (Svenning, 2003 s. 24). Utan ett tydligt 
angivet perspektiv finns risk för att läsaren själv bildar sig en uppfattning av perspektivet, 
vilket kan leda till missförstånd och felaktiga tolkningar av resultatet (Bjereld et al., 2009, 
s. 17). Vidare nämner Halvorsen (1992, s. 38) att en studies perspektiv antingen kan vara 
mikroinriktat eller makroinriktat. Ett mikroinriktat perspektiv innebär att framförallt 
enstaka individer eller specifika företag står i centrum medan ett makroinriktat perspektiv 
syftar till att undersöka det stora, generella handlandet och strukturer (Halvorsen, 1992, 
s. 38). 
 
Denna studie vill undersöka om en individs sparbeslut påverkas av skillnaden mellan 
dennes uppskattade och faktiska kompetens. Författarna vill med andra ord undersöka det 
generella beteendet och kommer därför undersöka en större grupp av individer, vilket 
överensstämmer med Halvorsens (1992, s. 38) beskrivning av makroperspektivet. 
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Författarna har ytterligare valt att specificerat perspektivet utifrån den individuella 
investeraren då studien syftar till att undersöka dennes beteende på aktiemarknaden och 
på så sätt öka dennes medvetenhet. Den individuella investerarens perspektiv är av 
intresse då en ökad medvetenhet kan hjälpa investeraren att fatta bättre investeringsbeslut.  

2.3 Förförståelse 
När en vetenskaplig undersökning ska genomföras är det viktigt att ta hänsyn till 
forskarens förförståelse eftersom den medvetet och omedvetet påverkar forskarens 
tolkningar (Bjereld et al., 2009, s. 14). En individs förförståelse kan delas in 
förstahandsförståelse och andrahandsförståelse. Förstahandsförståelsen syftar till det 
självupplärda, till exempel personliga preferenser, medan andrahandsförståelsen syftar 
till faktaorienterade erfarenheter, till exempel föreläsningar och forskningsrapporter 
(Gummesson, 2000, refererad i Johansson Lindfors, 1993, s. 76). Både Bjereld et al. 
(2009, s. 14), och Svenning (2003, s.12), lyfter vikten av att analysera förförståelsen och 
menar att detta är ett sätt för författaren att analysera sin utgångspunkt samt hjälpa läsaren 
att själv bilda sig en uppfattning. Författarna till denna studie håller med Bjereld et al. 
(2009, s. 14) och kommer därför presentera sin förförståelse nedan. Författarna gör detta 
för att öka sin egna medvetenhet och minska risken för subjektiva tolkningar samt för att 
göra läsaren medveten om vad som kan påverka resultatet. 

2.3.1 Förstahandsförståelse 
Författarnas främsta förstahandsförståelse grundar sig i deras passion för aktiehandel. 
Under sex, respektive tre år har författarna aktivt handlat aktier på börsen och på så sätt 
erhållit kunskap i form av erfarenhet. Sparande och investeringar har alltid legat 
författarna varmt om hjärtat och valet att studera civilekonomprogrammet vid Umeå 
Universitet blev på så sätt en möjlighet till att kombinera nytta med nöje. Båda finner 
börspsykologi och kursrörelser mycket spännande och följer aktiemarknaden dagligen. 
Då studien syftar till att undersöka investerares uppskattade kompetens i förhållande till 
dennes faktiska kompetens är det värt att nämna att författarna gång på gång har 
uppmärksammat ett allt för högt självförtroende bland bekanta. Författarna har registrerat 
att dessa individer tenderar att ta riskfyllda investeringsbeslut utan att vara insatta i vad 
det egentligen innebär.  

2.3.2 Andrahandsförståelse  
Författarnas främsta teoretiska förkunskaper i ämnet företagsekonomi har erhållits via 
fyra års studier av civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet. Förutom 
företagsekonomi har båda författarna studerat kurser inom nationalekonomi, juridik och 
statistik. Författarna har studerat olika kurser på C-nivå, varav ena författaren studerade 
revision medan den andra studerade finans. Författaren som studerade finans gjorde det 
vid Mannheim University Business School och studerade bland annat en kurs i ämnet 
beteendeekonomi. På avancerad nivå fördjupade sig båda författarna i ämnet finans. Båda 
författarna har ett brinnande intresse av finansbranschen och läser gärna böcker och 
nyhetsartiklar i ämnet på fritiden.  
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2.4. Angreppssätt  
En studies angreppssätt talar om hur studien kommer angripas utifrån författarnas 
förhållande till teorier och teorigenerering, med andra ord hur författarna anser att teori 
hänger samman med verklighet. Detta kan göras antingen deduktivt, induktivt eller 
abduktivt. En studie som följer ett deduktivt angreppssätt utgår ifrån kända teorier och 
utvecklar dessa genom att undersöka och komma fram till nya slutsatser. En studie som 
följer ett induktivt angreppssätt behöver inte utgå ifrån befintliga teorier utan handlar 
främst om att formulera nya teorier. Det tredje angreppssättet abduktion kan ses som en 
kombination av den deduktiva och induktiva ansatsen. Detta angreppssätt börjar med att 
formulera ett hypotetiskt mönster som förklarar ett specifikt fall vilket därefter prövas. 
(Patel & Davidsson, 2011, s. 23–24) 
 
Denna studie kommer angripas deduktivt. Forskarna anser att detta är lämpligt då det 
redan finns en del tidigare forskning inom området men fortfarande mycket att utveckla. 
Finansiell okunskap samt overconfidence är två forskningsområden som fortfarande är 
relativt unga och det finns en stor utvecklingspotential och möjlighet att bidra med 
ytterligare synvinklar. Som tidigare nämnt undersöker denna studie både kunskapsnivåer 
och självförtroende vilket gör att en utveckling av dessa teorier bland annat kan göras 
genom en hopkoppling, något som enligt författarnas vetskap ej har gjorts ännu. En risk 
med den deduktiva ansatsen är att den kan förhindra nya upptäckter då redan befintliga 
teorier kommer ha en inverkan på hur undersökningen görs och resultatet analyseras 
(Patel & Davidsson, 2011, s. 23). Författarna tar detta i beaktning genom att 
genomgående försöka upprätthålla objektivitet samt ha ett öppet förhållningssätt till 
befintliga teorier och tidigare forskning. 

2.5 Epistemologi och Ontologi 
Ontologi och epistemologi är två vetenskapliga utgångspunkter som har en stark 
sammankoppling till varandra. Epistemologi kallas även kunskapsteori och är läran om 
kunskapens uppkomst, giltighet, metoder samt natur (Svenning, 2003, s. 25). Det är 
epistemologin som avgör vad som anses vara acceptabel kunskap i en undersökning 
(Bryman & Bell, 2017, s. 47; Saunders et al., 2012, s. 670). Enligt Brown (1978, s.522) 
är syftet med epistemologin att redogöra för vilken kunskap som kan anses lämplig, samt 
använda denna på ett korrekt sätt genomgående i studien. Epistemologin kan delas in i 
två huvudmotsättningar; positivism och hermeneutik (Bjereld et al., 2009, s. 73). Det 
positivistiska synsättet utgår ifrån att återskapa verkligheten medan det hermeneutiska 
synsättet utgår ifrån att förstå den (Johansson Lindfors, 1993, s. 44; Thurén, 2009, s. 94). 
Positivismen hävdar att det bara finns absolut kunskap medan hermeneutiken har ett mer 
öppet och accepterande synsätt (Thurén, 2009, s. 16). 
 
Ordet ontologi härstammar från grekiskans óntos vilket betyder varande och logos vilket 
betyder lära. Med andra ord skulle begreppet kunna översättas till läran om varandet. En 
mer vanlig definition på begreppet är däremot läran om verklighetens uppbyggnad. 
(Åsberg, 2001, s.3) När det kommer till samhällsvetenskap är det viktigt att ta hänsyn till 
social ontologi. Begreppet används för att bedöma huruvida en individs ståndpunkt ska 
uppfattas som objektiv eller som en konstruktion av sociala företeelser. Dessa två 
ståndpunkter kallas objektivism och konstruktionism. Objektivism utgår ifrån att 
individen har en objektiv syn på verkligheten och är utan möjlighet att påverka det sociala 
sammanhanget (Bryman & Bell, 2017, s. 52). Saunders et al. (2012, s. 131) menar att 
detta beror på att det sociala sammanhanget existerar oberoende av individen. Det 
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konstruktionistiska synsättet är subjektivt och utgår ifrån att individer uppfattar 
situationer på olika sätt och anpassar sin verklighet utifrån detta (Saunders et al., 2012, s. 
132). Bryman & Bell (2017, s. 52) betonar vidare att det konstruktionistiska synsättet ser 
verkligheten som en social och ständigt föränderlig konstruktion. 
 
Denna studie grundar sig på en positivistisk kunskapssyn och objektivistisk 
verklighetssyn då den utgår ifrån ett makroperspektiv och syftar till att finna ett generellt 
beteende snarare än att tolka det. Dessa två synsätt är enligt Eriksson & Wiedersheim-
Paul (2014, s. 83) väl passande tillsammans då de båda utgår ifrån att avbilda 
verkligheten.  Studien ämnar att på ett objektivt sätt mäta och testa investerares 
beteendemönster och studiens makroperspektiv hänger samman med det objektiva 
verklighetssynsättet, vilket i sin tur hänger samman med den positivistiska 
kunskapssynen. Författarna har en kritisk syn på verkligheten och anser att kunskap ska 
vara opartisk och möjlig att mäta, vilket Thurén (2009, s. 18) kopplar samman till ett 
positivistiskt synsätt. 
 
Enligt Thurén (2007, s.103) bidrar det positivistiska synsättet till att förförståelsen inte 
har en lika stor påverkan av resultatet eftersom den positivistiska utgångspunkten utgår 
ifrån ett mer rationellt tankesätt än den hermeneutistiska. Då författarna till denna studien 
anser att forskning bör utföras opartiskt kommer studien utgå ifrån det positivistiska 
synsättet. Davidson & Patel (2011, s. 27); Johansson-Lindfors (1993, s. 45) och Svenning 
(2003, s. 12) är samtliga överens om att det är svårt att anta en fullständigt positivistisk 
och objektiv ansats då det innebär att författarna genomgående måste hålla en helt neutral 
och värderingsfri grund. Författarna av denna studie är medvetna om detta och kommer 
så gott det går observera, presentera och analysera resultaten oberoende av egna 
värderingar. Målet är att så gott det går upprätthålla en positivistisk och objektivistisk 
ståndpunkt. 

2.6 Sammanfattning om vetenskapliga ställningstaganden 
Studiens vetenskapliga ståndpunkt utgår ifrån ett deduktivt angreppsätt, en positivistisk 
kunskapssyn och en objektivistisk verklighetssyn. Dessa vetenskapliga utgångspunkter 
går bra ihop (Bryman & Bell, 2017, s. 58; Eriksson och Wiedersheim, 2014, s.83) och 
utgör en passande grund för studiens makroperspektiv utifrån investerarens generella 
beteende. Se figur 2. 
 

 
 

Figur 2. Vetenskapliga ställningstaganden 
! !
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer teorier samt tidigare forskningen inom området presenteras och 
knytas samman med studiens syfte och frågeställning. Författarna kommer i senare 
kapitel applicera dessa teorier på studiens resultat och slutdiskussion för att utveckla och 
bidra till ny teoretisk och praktisk kunskap. 
 

3.1 Inledande teoretisk referensram 
Syftet med denna studie är att undersöka om det råder ett negativt linjärt samband mellan 
en individs faktiska finansiella förmåga och hur den förmågan överskattas, samt hur detta 
i så fall påverkar individens spar- och riskbeteende. Relationen mellan kunskap, 
överskattning samt spar- och riskbeteende utgör därför studiens bas och ligger till grund 
för studiens teoretiska referensram. I detta kapitel kommer initialt fem huvudsakliga 
forskningsområden kopplade till Dunning-Kruger effekten presenteras innan studiens 
huvudsakliga teori, Dunning-Kruger effekten, förklaras mer ingående. Därefter kommer 
tre mer specifika forskningsområden presenteras utifrån de spar- och riskbeteenden som 
undersöks. 
 
Först presenteras forskningsområdet beteendeekonomi, vilket utgör studiens 
övergripande teoretiska ram. Därefter presenteras olika beslutsteorier för att få förståelse 
för hur investeringsbeslut fattas och därefter forskningsområdet household finance för att 
undersöka hur hushåll sparar och investerar. Studiens huvudsakliga syfte utgår ifrån 
finansiell förmåga och överskattning av förmåga och kapitlet kommer därför även 
presentera forskning inom forskningsområdena finansiell förmåga samt overconfidence. 
Slutligen knyts säcken samman i studiens mittpunkt Dunning-Kruger effekten. Dunning-
Kruger effekten utgör studies kärna och författarna kommer presentera den ingående samt 
framföra kritik som riktats mot studien. Slutligen kommer författarna presentera 
forskningsområden kopplade till de spar- och riskbeteenden som ska undersöka i relation 
till Dunning-Kruger effekten, det vill säga teorier kopplade till: Deltagande på 
aktiemarknaden, delegering av investeringsbeslut, diversifiering, handelsfrekvens samt 
spontanitet på aktiemarknaden. Kapitlet avslutas med en diskussion om hur samtliga av 
dessa forskningsområden kommer breddas och utvecklas utifrån denna studie. I figur 3 
presenteras studiens teoretiska referensram. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figur 3. Teoretisk referensram. 
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3.2 Beteendeekonomi 
Beteendeekonomi, på engelska behavioral finance, handlar om hur psykologiska- och 
sociala faktorer påverkar människors ekonomiska beteende (NE., u.å.a) och 
forskningsområdet har på senare tid växt fram som en motreaktion till det traditionella 
ekonomiska synsättet. Medan det traditionella synsättet hävdar att marknaden är effektiv 
och att varje människa ständigt agerar rationellt hävdar beteendeekonomin att marknaden 
på grund av att varje investerare är unik inte nödvändigtvis är effektiv. 
Beteendeekonomin hävdar att investeringsbeslut fattas utifrån tro, preferens och 
kognitiva förmåga snarare än utifrån vad som faktiskt är nyttomaximerande för den 
enskilda individen. Istället för att förklara hur investeraren bör agera fokuserar 
beteendeekonomin på att förklara hur denne faktiskt agerar utifrån olika bias. (Barberis 
& Thaler, 2003, s. 1053 - 1054)  

3.3 Beslutstori 
Beslutsteori delas vanligtvis in i normativ teori och deskriptiv teori. Normativ teori menar 
att när en individ ska fatta ett beslut antas denne ha kännedom om sannolikheten för 
samtliga utfall och deras framtida nytta. Individen antas vidare kunna utföra korrekta 
beräkningar utifrån denna kännedom och därefter ta det beslut som ger individen störst 
total nytta. (NE., u.å.b) Detta går hand i hand med det som den traditionella ekonomin 
kallar Rational Choice Theory. Precis som den normativa teorin baseras Rational Choice 
Theory på att beslutsfattaren är en rationell agent som fattar korrekta beslut utifrån sin 
subjektiva nyttomaximering (Paternoster, 2017, s. 848). Deskriptiv beslutsteori är den 
normativa teorins motpol och menar att människan inte kan antas fatta nyttomaximerade 
beslut eftersom denne omöjligt kan ha kännedom om den exakta sannolikhet för samtliga 
utfall och vilken faktisk nytta de innebär. Istället försöker den deskriptiva teorin förklara 
varför beslutsfattaren gör som den gör (NE., u.å.b), vilket går hand i hand med Herbert 
Simons (1972) teorier om begränsad rationalitet. Simon (1972) samt Shleifer (2000, s. 4) 
ifrågasätter traditionell ekonomi och påstår, precis som den deskriptiva teorin, att 
beslutsfattaren inte har vad som krävs för att ta rationella beslut. Istället menar de att 
beslutsfattaren har som avsikt att vara rationell men blir begränsad av sina förutfattade 
meningar och oförmåga att förutse konsekvenserna av de olika möjliga utfallen. Utifrån 
detta kommer beslutsfattaren fatta det beslut som känns bäst utifrån dennes begränsade 
rationalitet. (Shleifer, 2000, s. 4; Simon, 1972) Inom beteendevetenskapen har detta fått 
benämningen Heuristic-Driven Bias och grundar sig i tanken att individen besitter för 
låga statistiska kunskapsnivåer för att kunna fatta det ultimata beslutet. Istället använder 
sig individen av mentala genvägar, också kallade tumregler, när besluts ska ta. Dessa 
baseras på människans kognitiva förutsättningar och gör att individens personliga 
uppfattningar och tro kommer påverka individens beslutsfattande. (Shefrin, 2002, s. 4)  
 
Beslutsfattandet kan även kopplas till individens benägenhet att agera på impulser. Inom 
psykologin har det länge varit känt att människans intellekt kan delas in i två delar, system 
1 och system 2. Antingen kan individen agera och fatta beslut spontant med föga eller 
ingen ansträngning i enlighet med system 1, kan individen agera och fatta beslut 
analytiskt och genomtänkt i enlighet med system 2. Frågan ‘1+1=?’ kan ofta besvaras per 
automatik med hjälp av system 1 men när individen ställs för en mer komplex uppgift 
aktiveras system 2. Medan system 1 handlar efter intryck, impulser och känslor agerar 
system 2 rationellt, medvetet och kontrollerat. Båda systemen utgör viktiga roller och 
medan system 1 kontinuerligt är på alerten ligger system 2 vilande och väntar på att få 
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agera när system 1 stöter på problem. (Kahneman, 2012, s. 26–31; Stanovich & West, 
2000, s. 658–659) 

3.4 Household finance 
Household finance är ett forskningsområde som berör individens ekonomiska beteende 
och privatekonomi. Hushållens inkomster, utgifter, räntor, lån, tillgångar studeras men 
även hushållens ekonomiska placeringar och ekonomiska målsättningar. Teorin utgår 
både ifrån det traditionella ekonomiska synsättet och beteendeekonomiska synsättet och 
har utifrån dessa bildat två begrepp: normative household finance och positive household 
finance. Normative household finance grundas i det traditionella ekonomiska synsättet 
och baseras på hur hushåll bör agera medan positive household finance grundas i 
beteendeekonomin och utgår ifrån hur hushållen faktiskt agerar. Kärnan i household 
finance är att förstå skillnaden mellan dessa och upptäcka de ekonomiska misstag 
hushållen begår. (Campbell, 2006) 
 
I dagens samhälle är hushållens privatekonomi både mycket komplicerad och 
svåröverskådlig. Det är inte ovanligt att ett hushåll är kund hos ett flertal banker, har 
mängder av bankkonton, fonder, aktier med mera. Detta gör deras ekonomiska situation 
mycket svårhanterad och även om många hushåll kan hantera och finna lämpliga 
lösningar på sin komplexa privatekonomi så finns det fortfarande många hushåll som gör 
misstag. Forskning har funnit att dessa misstag bland annat kan uppstå som en konsekvens 
till att individer försöker undvika andra misstag. Till exempel kan en individ välja att låta 
bli att delta på aktiemarknaden eftersom denne är rädd att välja fel aktier. Ett annat 
exempel är att ett hushåll kan välja att betala höga avgifter för förvaltning eftersom de är 
rädda att själv fatta dåliga investeringsbeslut. (Campbell, 2006, s. 1590) En studie baserad 
på data från svenska hushåll visade att det finns tydliga demografiska skillnader hur 
svenskar planerar sin ekonomi och placerar sitt kapital. Individer med högt välstånd i 
form av inkomst och utbildning deltar på aktiemarknaden i högre grad, har mer volatila 
portföljer och högre Sharpekvot. (Calvet, et al., 2006)  

3.5 Finansiell förmåga 
Finansiell förmåga, på engelska financial literacy, definieras som en individs förmåga att 
fatta rationella och välgrundade finansiella beslut (Huston, 2010, s. 296), samt dennes 
förståelse för grundläggande finansiella koncept och produkter (Almenberg & Widmark, 
2011, s. 2). Forskning inom området har återkommande gånger bevisat att den finansiella 
okunskapen är utbredd och att många saknar grundläggande förståelse för ekonomiska 
begrepp och situationer som direkt påverkar deras privatekonomi. (t.ex. Lusardi & 
Mitchell, 2007; FI, 2005; Lusardi 2008; Lusardi & Mitchell, 2011a; Rooij et al., 2011) 
Förståelsen för innebörden av inflation, ränta-på-ränta-effekten samt riskdiversifiering är 
bristande (Lusardi, 2008, s. 2) och även förståelsen för skillnaden mellan aktier och 
obligationer, samt hur obligationspriset förhåller sig till räntan (Rooij et al., 2011, s. 1). 
Lusardi & Mitchell (2011b, s. 503) har bekräftat att detta problem råder på alla världens 
finansiella marknader, inklusive i välutvecklade länder som Sveriges. Även 
Finansinspektionen (2015 s. 2) har bekräftat detta och anger att 48 % av Sveriges 
befolkning inte har full förståelse för vad ränta, inflation och riskspridning innebär. 
Lusardi & Mitchell (2011a) har konstaterat att olika demografiska faktorer ligger bakom 
en individs finansiella förmåga. Den finansiella förmågan är högre bland män, 
medelålders individer samt individer med högre utbildning. Forskarna konstaterar även 
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att den finansiella förmågan har en avgörande roll för hur stor chans det är att individen 
planerar inför pensionen. (Lusardi & Mitchell, 2011a)  

3.6 Overconfidence 
Inom psykologin har det länge varit känt att individer tenderar ha ett för starkt 
självförtroende i förhållande till sin faktiska förmåga och forskningsområdet har fått 
benämningen overconfidence. (t.ex. Fischhoff et al., 1977; Svenson 1981; Shelly et al. 
1988). Majoriteten av världens befolkning är medvetna om att de flesta människorna 
tillhör genomsnittet, men trots detta har den enskilda individen svårt att inse detta om sig 
själv. The better-than-average effect har länge varit ett välkänt fenomen och individers 
överdrivna självförtroende anses vara som ett av psykologins främsta bias. Fenomenet 
innebär att individen tenderar att överskatta sin egna förmåga till högre än genomsnittets 
och studierna inom ämnet är många (t.ex. Alicke et al. 1995; Svenson 1981; Dunning et 
al., 1989; Glaser & Weber, 2007)  
 
Ett flertal undersökningar har gjorts där overconfidence kopplas till kön (t.ex. Lundeberg 
et al., 1994; Beyer & Bowden, 1997). Lundeberg et al. (1994, s. 119) har funnit att både 
män och kvinnor tenderar att överskatta sin faktiska förmåga men att det är extra vanligt 
bland yngre, outbildade män. När det kommer till frågor inom olika könsorienterade 
områden har det visat sig att kvinnor besitter ett för lågt självförtroende i frågor som kan 
ses som typiskt manliga medan det motsatta ej har setts bland män gällande frågor som 
kan anses vara typiskt kvinnliga (Beyer & Bowden, 1997, s. 168).  
 
På senare år har även individers självförtroende börjat intresserat beteendeekonomer och 
ett flertal studier har visat att investerares självförtroende påverkar hur denna handlar på 
den finansiella marknaden (t.ex. Graham et al., 2009; Kyle & Wang, 1997; Prince, 1993). 
The Gallup Organization har i flera undersökningar visat att better-than-average effekten 
även existerar på den finansiella marknaden, samt att manliga investerare tenderar att 
överskatta sin förmåga mer än kvinnliga. Undersökningarna är baserade på 1000 
investerares uppskattning av sin, samt marknadens kommande avkastning och resultatet 
av undersökningen visade att majoriteten av respondenterna trodde att de skulle uppnå en 
bättre avkastning än marknaden. (The Gallup Organization, refererad i Barber & Odean, 
2001, s. 265) Prince (1993) har i en intervjustudie funnit liknande resultat som The Gallup 
Organization. Han fann bland annat att män tenderar att känna sig mer kompetenta i sin 
privatekonomi samt exponera sig för risk i större utsträckning än kvinnor (Prince, 1993). 
Graham et al. (2009) har även konstaterat att manliga investerare och investerare med 
stora portföljer eller med högre utbildning är mer benägna att anse sig mer kompetenta 
än kvinnliga investerare och investerare med mindre portföljer eller mindre utbildning.  

3.7 Dunning-Kruger effekten 
När det kommer till hur en individs faktiska kunskap hänger samman med dennes 
uppskattade kunskap har Kruger & Dunning (1999) funnit ett systematiskt samband som 
rör hur individer överskattar sin förmåga. Dunning-Kruger effekten är en välkänd teori 
inom psykologin och baseras på att människan tenderar att ha en systematiskt felaktig 
uppfattning av sin egna kompetens. Teorin bygger på att individer besitter bristande 
metakognitiva färdigheter vilket gör att individer med lite kunskap övervärderar sin 
förmåga medan individer med mycket kunskap undervärderar den. Ju mer kunskap 
individen tilldelas desto lägre blir dess övervärdering. (Kruger & Dunning, 1999) 
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Teorin publicerades år 1999 efter det att psykologiprofessorn David Dunning tillsammans 
med doktoranden Justin Kruger genomfört fyra olika experiment på studenter vid Cornell 
University. Studenterna fick först genomföra olika teoretiska test inom områdena humor, 
grammatik samt logisk förmåga och därefter skatta hur de ansåg sig ha presterat. 
Skattningen gjordes utifrån tre aspekter; generell kunskap i ämnet, hur många rätt de 
trodde sig ha samt hur de trodde sig ha presterat i jämförelse med andra. Utifrån hur 
deltagarna hade presterat på testet delade Kruger & Dunning in deltagarna i fyra kvartiler 
och fann liknande resultat på samtliga tre test: deltagarna som presterat sämst hade 
överskattat sin förmåga mest och deltagarna som presterade bäst hade underskattat sin 
förmåga mest. Kruger & Dunning fann även att individer med låg kompetens snarare hade 
en felaktig uppfattning om sig själv medan de med hög kompetens har en felaktig 
uppfattning om andra. De med hög kompetens tror att andra var bättre än dem medan de 
med låg kompetens tror sig vara bättre än andra. Den lägsta kvartilen, det vill säga de 
sämsta 25 procenten, trodde att 48 % av deltagarna i testet hade presterat bättre än dem 
medan det i själva verket var 88 %. De i topp kvartilen, det vill säga de bästa 25 procenten, 
trodde att 42 % av deltagarna hade presterat bättre än dem medan det i själva verket bara 
var 14 %. (Kruger & Dunning, 1999, s. 1125) 
 
För att Dunning-Kruger effekten ska existera konstaterade däremot Kruger & Dunning 
(1999, s. 1132) att det krävs att individen besitter en miniminivå av kunskap. Besitter inte 
individen någon kunskap överhuvudtaget kommer denne inte heller överskatta sin 
förmåga men direkt den får lite kännedom inom ämnet uppstår detta bias. I figur 4 har 
författarna till denna studie illustrerat en bild över hur Dunning-Kruger effekten ter sig 
utifrån individens självförtroende och kunskapsnivå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 4. Dunning-Kruger effekten 
  
Kruger & Dunning undersökte även hur deltagarnas uppskattade prestation förändrades 
efter de fått rätta de andra deltagarnas test. Denna undersökning visade att de individer 
som befann sig i topp kvartilen förändrade sin uppskattade prestation till en nivå som var 
mer lik deras faktiska prestation medan de som befann sig i lägsta kvartilen höll fast vid 
sin initiala grovt överskattade uppskattning. (Kruger & Dunning, 1999, s. 1126) Sedan 
Dunning-Kruger effekten framfördes år 1999 har även andra forskare undersökt den och 
funnit liknande resultat när experimentet upprepas utifrån andra omständigheter och med 
andra respondenter (t.ex. Dunning et al., 2003; Schloesser et al., 2013). 
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Sedan Kruger & Dunning publicerade sin studie år 1999 har en del kritik riktats mot de 
fynd som redovisats. Den första kritiken framfördes av Krueger & Mueller (2002) vilka 
hävdade att resultaten kan påverkas av statistiska fel på grund av att individen är påverkad 
av better-than-average effekten och mean reversion. Krueger och Mueller menar att mean 
reversion gör att de flesta individer kommer skatta sin förmåga runt medel och better-
than-average effekten gör att denna skattning kommer ligga något över medel. Genom att 
koppla detta till Dunning-Kruger effekten betyder det att en lågpresterande individ 
kommer överskatta sin förmåga kraftigt till en nivå över medel och en högpresterande 
individ kommer underskatta sin förmåga något till en nivå över medel. Eftersom de båda 
skattar sig själva lite bättre än medel kommer den lågpresterande individen överskatta sin 
prestation grovt medan den högpresterande endast kommer underskatta sin prestation 
måttligt. Vidare hävdar de att återgången till medel skapar ytterligare problem. En individ 
som presterat dåligt kommer inte ha utrymme att undervärdera sig, på samma sätt kommer 
en individ som presterat bra inte ha utrymme att övervärdera sig. Resultatet konvergerar 
mot medelvärdet och ger sken av över- och undervärdering. (Krueger & Mueller, 2002) 
 
Även Burson et al. (2006) lägger fram kritik mot Dunning-Kruger effekten och hävdar 
att det inte är individens metakognitiva förmåga som avgör hur denne utvärderar sin 
prestation utan snarare testets upplevda svårighetsgrad. I ett enkelt test kommer det främst 
vara de lågpresterande individerna som har en felaktig uppskattning medan de 
högpresterande snarare håller sig nära det faktiska utfallet. I takt med att testets 
svårighetsgrad stiger kommer de lågpresterande individernas utvärdering bli mer 
realistisk medan de högpresterande individernas utvärdering kommer sjunka och bli 
mindre realistisk. Med andra ord beror förmågan att utvärdera sig själv på bias till själva 
uppgiften snarare än individens metakognitiva förmåga. Annars vore inte de 
högpresterandes undervärdering stiga när svårighetsgraden stiger och de lågpresterandes 
övervärdera vore inte stiga om svårighetsgraden sjunker. (Burson, et al., 2006)  
 
I Ehrlinger et al. (2008) bemöts kritiken från Krueger & Mueller (2002) och Burson et al. 
(2006). Dels genom att det tas hänsyn för den statistiska osäkerhet som presenterats av 
Krueger & Mueller (2002). Vidare argumenteras här att Burson et al. (2006) använder sig 
av tester som antingen uppfattas väldigt enkla eller väldigt svåra. Genom att istället 
använda tester med koppling till händelser som deltagarna mest troligt skulle påträffa i 
verkliga livet hoppades Ehrlinger et al. (2008) kunna replikera resultaten från den första 
studien. Slutsatsen som dras är att även med hänsyn till kritiken som framförts mot 
Dunning-Kruger effekten står faktumet kvar att individer som presterar dåligt överskattar 
sin egen förmåga och har ingen insikt i detta Ehrlinger et al. (2008, s. 117–118). 

3.8 Sammanfattande deduktiva utgångspunkter 
Nedan följer en kort sammanfattning över de teorier och den tidigare forskningen som 
gjorts inom studiens huvudsakliga teoretiska referensram. Dessa utgör studiens 
huvudsakliga deduktiva utgångspunkter och är de teorier och den forskning som 
författarna syftar till att utveckla. Se tabell 1.  
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Tabell 1. Studiens huvudsakliga deduktiva utgångspunkter 

Teori och Forskning Beskrivning 

Beteendeekonomi 
 

Barberis & Taylor (2003); 
Shleifer (2000) 

Psykologiska- och sociala faktorer påverkar människors 
ekonomiska beteende. Investeringsbeslut fattas utifrån tro, 

preferens och kognitiva förmåga. 

Begränsad rationalitet �
Deskriptiv beslutsteori 
Heuristic-Driven Bias 

 

Shleifer (2000); Simon 
(1972) 

Beslutsfattaren har som avsikt att vara rationell men är 
begränsad av sina förutfattade meningar (tumregler) och 
oförmåga att förutse konsekvenserna av de olika möjliga 

utfallen. Utifrån detta kommer beslutsfattaren fatta det beslut 
som känns bäst utifrån dennes begränsade rationalitet 

Rational choice theory 
Traditionell ekonomi 
Normativ beslutsteori 

 

Paternoster (2017) 

Människan känner till all information och fattar utifrån den 
rationella beslut. Marknaden anses vara effektiv. 

System 1 & System 2 
 

Kahneman (2012); 
Stanovich & West (2000) 

Individen kan antingen fatta beslut utifrån system 1 eller 
system 2. System 1 innebär spontant och system 2 innebär mer 

genomtänkt. 

Household finance 
 

Campbell (2006) 

Hushåll gör finansiella misstag p.g.a. rädsla att begå 
finansiella misstag. Ex. Deltar ej på aktiemarknaden samt 

betala höga avgifter för förvaltning. 

Finansiell förmåga 
 

FI (2005; Lusardi & 
Mitchell (2007b); Lusardi 

(2008); Lusardi & Mitchell 
(2011); Rooij et al. (2011) 

Den finansiella förmågan i dagens samhälle är mycket 
bristande. 

Better-than-average effect 
 

Alicke & Klotz (1995); 
Dunning et al. (1989); 

Glaser & Weber (2007); 
Svenson (1981) 

Individer tenderar att uppskatta sin egna förmåga till högre än 
genomsnittets 

Overconfidence 
 

Beyer & Bowden (1997); 
Lundeberg et. al. (1994) 

Män övervärderar sin finansiella förmåga mer än kvinnor 

Overconfidence 
 

The Gallup Organization 

Manliga investerare övervärderar sin finansiella förmåga mer 
än kvinnor + Majoriteten av investerarna trodde att de skulle 

uppnå en bättre avkastning än marknaden 

Overconfidence 
 

Prince (1993) 
Män har högre självförtroende i sin privatekonomi än kvinnor, 

samt exponerar sig för större risk 
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Overconfidence 
 

Graham, et. al. (2009) 

Manliga investerare och investerare med stora portföljer eller 
med högre utbildning är mer benägna att anse sig mer 

kompetenta än kvinnliga investerare och investerare med 
mindre portföljer eller mindre utbildning. 

Dunning-Kruger effekten 
 

Kruger & Dunning (1999); 
Dunning et al. (2003); 
Schloesser m.fl. (2013) 

Människan tenderar att ha en systematiskt felaktig uppfattning 
av sin egna kompetens. Inkompetenta individer övervärderar 

sin förmåga medan kompetenta undervärderar den. 

 
3.9 Forskning kopplat till individens sparbeteende 
Ovanstående teoretiska ansatser berör i första hand teorier och forskning kopplade till 
individens påverkan av Dunning-Kruger effekten. Som nämnt i studiens 
problemformulering ska Dunning-Kruger effekten även sättas i relation till individens 
sparbeteende i form av: val att delta på aktiemarknaden, delegering av investeringsbeslut, 
diversifiering, handelsfrekvens samt spontanitet på aktiemarknaden och därför 
presenteras nedan teorier och tidigare forskning utifrån dessa specifika spar- och 
riskbeteenden. Författarna vill med detta poängtera ut ytterligare några 
forskningsområden som är av stor relevans för studiens genomförande. 

3.9.1 Deltagande på aktiemarknaden 
Valet om att delta på aktiemarknaden eller inte kan på många sätt vara avgörande för en 
individs privatekonomi då det i det långa loppet kan vara mycket kostsamt att låta bli att 
delta (Almenberg & Dreber, 2005, s. 140). På senare tid har en mycket forskning gjorts 
inom detta område, som på engelska fått benämningen ‘Stock Market Participation’, och 
inte minst kopplat till forskning om finansiell förmåga (t.ex. Banks & Odfield, 2007; 
Rooij et al., 2011) och overconfidence (t.ex. Barber & Odean, 2001). Rooij et al. (2011) 
samt Banks & Odfield (2007) menar att individer med låg finansiell förmåga är mindre 
benägna att delta och Barber & Odean (2001) menar att individer med högt 
självförtroende är mer benägna att delta. I en studie av Almenberg & Dreber (2005) 
undersöktes deltagandet kopplat till individens kön och forskarna fann att män är mer 
benägna att investera i aktier. Studier har även funnit att benägenheten att delta på 
aktiemarknaden stiger med högre utbildning (Calvet, et al., 2006) samt högre ålder (Rooij, 
et al., 2011, s. 460). Se tabell 2 för sammanställning över teorier kopplade till deltagande 
på aktiemarknaden. 
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Tabell 2. Tidigare forskning inom deltagande på aktiemarknaden 

 

3.9.2 Delegera investeringsbeslut 
Tidigare studie av Heath & Tversky (1991) har funnit att individen tenderar att fatta 
spelbeslut utifrån sin upplevda kunskapsnivå i ämnet. När individen upplever att denne 
besitter mycket kunskap är den mer benägen att chansa på sin egen bedömning framför 
att välja på en 50–50% chans. Tvärtom gäller när individer anser sig besitta lite kunskap 
inom ämnet. (Heath & Tversky, 1991) Graham et al. (2009) byggde vidare på denna 
teorin genom att undersöka investerares benägenhet att investera efter egen bedömning 
och fann då att individer som överskattar sin förmåga är mer benägna till detta. Langer & 
Lanzetta (1975) påstår att investerare kan utveckla en ‘illusion of control’ när de väljer ut 
aktier efter egen bedömning eftersom de då är direkt involverade i investeringsbeslutet 
istället för att förlita sig på andra. Detta tenderar att leda till att individen blir ytterligare 
självsäkra. Rooij et al., (2011, s. 449) har funnit att individer med låg finansiell kunskap 
besitter en större tilltro till familj och vänner när det kommer till finansiella råd. Stinerock 
et al. (1991) har konstaterat att kön spelar in i valet om individen fattar självständiga 
beslut eller vänder sig till finansiella rådgivare. Enligt Stinerock et al. (1991) är kvinnor 
mer benägna att vända sig till finansiella rådgivare och har dessutom en lägre tro till sin 
egna förmåga på den finansiella marknaden. Se tabell 3 för sammanställning över teorier 
kopplade till delegering av investeringsbeslut. 
 
 

Tabell 3. Tidigare forskning inom delegering av investeringsbeslut 

Delegera investeringsbeslut 

Överskattning Finansiell förmåga Kön 

Självständiga 
investeringsbeslut ökar med 

överskattningen 

Låg finansiell förmåga 
förlitar sig på familj och 

vänner 

Kvinnor använder oftare 
finansiell rådgivare 

Graham et al. (2009); 
Langer & Lanzetta (1975) Rooij et al. (2011) Stinerock et al. (1991) 

  

Deltagande på aktiemarknaden 

Finansiell 
förmåga 

Överdrivet 
själv-

förtroende 
Kön Utbildning Ålder 

Deltagandet 
ökar med 
finansiell 
förmåga 

Deltagandet 
ökar med 
överdrivet 

självförtroende 

Deltagandet är 
vanligare bland 

män 

Deltagandet 
ökar med högre 

utbildning 

Deltagandet 
ökar med ålder 

 
Bank & Odfield, 
(2007); Rooij et 

al. (2011) 

Barber & Odean 
(2001) 

Almenberg & 
Dreber (2005) 

Calvet et al. 
(2006) 

Rooij et al. 
(2011) 
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3.9.3 Risktagande 
Individers risktagande på den finansiella marknaden är ett välstuderat forskningsområde 
och undersökningar har gjort om allt ifrån hur investerare värderar vinster och förluster 
olika när risk är inblandat (Kahneman & Tversky, 1979), om riskbeteenden skiljer sig 
mellan män och kvinnor (Eckel & Grossman, 2008), till hur individers riskaversion kan 
mätas (Holt & Laury, 2002). I denna studie undersökts risk kopplat utifrån diversifiering, 
handelsfrekvens, samt spontanitet. Författarna har tolkat väldiversifierade portföljer som 
låg risk i och med att investeraren på så sätt sprider sina risker och hög handelsfrekvens 
som hög risk eftersom Barber & Odean (2001) har visat att hög handelsfrekvens tenderar 
att leda till låg avkastning. Vidare utgår författarna från att spontana investeringsbeslut 
innebär hög risk i och med att de kan antas vara ogenomtänkta. 
 
När det kommer till diversifiering har tidigare studier funnit att individer som är 
lågutbildade, yngre, låginkomsttagare, självsäkra (Goetzmann & Kumar, 2008) samt 
besitter låg finansiell förmåga (Guiso & Jappelli, 2008) tenderar att vara 
underdiversifierade. Langer & Lanzetta (1975) hävdar att när individen drabbas av 
‘illusion of control’ anser den sig vara tillräckligt kunnig att välja ut de vinnande aktierna 
och därför diversifiera sin portfölj mindre. Detta betyder att investerare som handlar efter 
egen bedömning som följd blir mer självsäkra och därför diversifierar sina portföljer 
mindre.  
 
När det kommer till hur frekvent investeraren handlar har Glaser & Weber (2007) funnit 
att individer som anser sig vara bättre än genomsnittet beträffande sin 
investeringsförmåga eller sina tidigare prestationer på aktiemarknaden handlar mer 
frekvent än övriga. Vidare har Barber & Odean (2001) funnit ett samband mellan 
individens överskattade förmåga, handelsvolym och avkastning. De menar att individer 
som överskattar sin förmåga tenderar ha en högre handelsfrekvens, hålla fast vid 
förlorande aktier för länge samt sälja vinande aktier för tidigt. Den höga 
handelsfrekvensen är främst synbar hos män, som inte bara handlar mer än kvinnorna 
utan dessutom uppnådde sämre avkastning. Barber & Odean byggde därefter vidare på 
tidigare forskning om att män besitter högre självförtroende än kvinnor och drog 
slutsatsen att de manliga investerarna överskattade sin egen förmåga, vilket var 
anledningen till deras aggressiva handlade samt lägre avkastning. (Barber & Odean, 
2001, s. 289)  
 
När det kommer till huruvida en investerare handlar spontant eller eftertänksamt har 
författarna inte funnit någon, till denna studie, relevant forskning. De menar däremot att 
tidigare forskning om system 1 och system 2 (Kahneman, 2012, s. 26–31; Stanovich & 
West, 2000, s. 658–659) är relevant att ta hänsyn till när det kommer till individens 
riskbeteende, detta kommer diskuteras mer ingående i avsnitt ‘3.10 Diskussion av 
teoretisk referensram’. Se tabell 4 för sammanställning över teorier kopplade till 
risktagande.  
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 Tabell 4. Tidigare forskning inom risktagande 

 

3.10 Diskussion av teoretisk referensram 
Utifrån studiens teoretiska referensram vill författarna bidra med nya perspektiv och ny 
förståelse för faktorer som kan tänkas ligga bakom individers finansiella beteenden. Som 
nämnt ovan är syftet att undersöka Dunning-Kruger effekten på den finansiella 
marknaden samt undersöka hur den i tur påverkar individens spar och riskbeteende. 
Nedan diskuteras hur detta ska göras för att ge läsaren en förståelse för hur tidigare 
forskning och teorier ska användas och utvecklas. Först övergripande utifrån Dunning-
Kruger effekten, därefter kopplat till individens sparbeteende, och slutligen kopplat till 
individens riskbeteende. 
 
Initialt kommer den traditionella ekonomin, vilken går hand i hand med the rational 
choice theory, sättas i relation till beteendeekonomin. Detta innebär att forskning av 
Patemonster (2017), Barberis & Taylor (2003) och Shefrin (2002) kommer jämföras och 
diskuteras utifrån studiens resultat. Den traditionella ekonomin och the rational choice 
theory anser att människan besitter all tänkbara fakta, förstår samtliga ekonomiska 
begrepp och kan räkna bättre än en miniräknare. Med andra ord skulle ingen finansiell 
okunskap existera om den traditionella ekonomiska synsätt stämmer utan alla individens 
beslut skulle vara optimala för både den enskilda individen och samhället. Om detta vore 
sant skulle syftet med denna studie vara meningslöst eftersom samtliga individer både 
skulle ranka och besitta fullständig kompetens. Beteendeekonomin går emot detta och i 
denna studie ska de två motsättningarna undersökas djupare. Är människan rationell eller 
agerar denne irrationellt utifrån sin kunskapsnivå och sitt självförtroende?  
 
Lusardi (2008) med flera har funnit att den finansiella förmågan påverkar hur individen 
investerar men vad som kan sägas om dennes självförtroende kopplat till detta? Genom 
att koppla samman teorier inom overconfidence med teorier inom finansiell förmåga vill 
författarna undersöka detta utifrån Dunning-Kruger effekten. Visar det sig att Dunning-
Kruger effekten existerar på den finansiella marknaden skulle detta kunna utveckla teorier 
inom overconfidence. Istället för att bara fokusera på individer som överskattar sig själva 
vill författarna undersöka samtliga nivåer av överskattning kopplat till finansiell förmåga. 
Författarna vill inte bara undersöka better-than-average effekten (Alicke et al. 1995; 
Dunning et al., 1989; Svenson, 1981), utan även undersöka självförtroendet utifrån ett 
worse-than-average perspektiv. Om Dunning-Kruger effekten existerar betyder det att 

Risktagande 

Diversifiering Handelsfrekvens 

Diversifiering ökar med ålder, utbildning, 
inkomst, lågt självförtroende 
(Goetzmann & Kumar, 2008) 

 

och finansiell förmåga 
(Guiso & Jappelli, 2008). 

 
 

‘Illusion of control’ leder till mindre 
diversifiering. 

Langer & Lanzetta (1975) 

 

Better-than-average effekten leder till högre 
handelsfrekvens. 

Glaser & Weber (2007) 
 
 

Män har högre handelsfrekvens och längre 
avkastning. De antas överskatta sig själva och 

det antas vara förklaringen till deras höga 
handelsfrekvens och låga avkastning. 

Barber & Odean (2001) 
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samtliga better-than-average teorier skulle kunna vara intressanta att studera vidare 
utifrån hur kunskapsnivån bland respondenterna skiljer sig åt. 
 
Shleifer (2000) samt Simon (1972) hävdar att individer är begränsade i sitt beslutsfattande 
och genom att koppla detta till Dunning-Kruger effekten vill författarna undersöka om en 
förklaring till begränsningen skulle kunnat vara individens kunskapsnivå. Med andra ord 
om en existens av Dunning-Kruger effekten på den finansiella marknaden hade inneburit 
att investeraren fattar irrationella beslut på grund av att deras kunskapsnivå begränsar 
dem från att fatta rationella beslut. Individer med låg kunskapsnivå är medvetna om sin 
bristande kunskap och individer med hög kunskapsnivå inser sin potential. Denna 
teoretiska kunskap skulle i tur kunna leda till praktisk relevans kopplat till hur en 
överskattning av egen förmåga skulle kunna motverkas och behandlas i praktiken. Visar 
det sig att en låg finansiell förmåga leder till hög finansiell överskattning och dåliga 
investeringsbeslut borde samhällsmässiga åtgärder vidtas för att försöka öka den 
finansiella kunskapsnivån, men finns inte den teoretiska kunskapen är det omöjligt att 
förändra och förstå det praktiska beteendet. Campbells (2006) studier inom household 
finance hävdar att hushåll gång på gång gör finansiella misstag och denna studie vill 
utveckla denna forskning för att undersöka om Dunning-Kruger effekten kan vara en 
bakomliggande orsak till detta samt om denna effekt påverkar graden av misstag som 
hushållen begår. En applicering av denna Dunning-Kruger effekten på den finansiella 
marknaden skulle kunna bidra med nya perspektiv samt en djupare förståelse för 
investerares misstag. Påverkar individens kunskapsnivå, samt graden av överskattning, 
dennes sparbeteende och är det en anledning till varför individer gör återkommande 
finansiella misstag? 

3.10.1 Sparbeteende 
När det kommer till individens sparform, samt valet av att delta på aktiemarknaden eller 
ej, tolkar författarna den traditionella ekonomin, normativa beslutsteorin samt rational 
choice theory som att investerare ständigt väljer sparform utifrån sin kunskapsnivå. Med 
andra ord vänder sig individer med låg kunskap till ekonomiska rådgivare och 
fondförvaltare istället för att själva investera på aktiemarknaden och individer med hög 
kunskap placerar inte sina besparingar i ett noll-ränte-konto eftersom de är medvetna om 
att det finns bättre alternativ. Sett till beteendeekonomin, den deskriptiva teorin, samt till 
Simons (1972) och Shleifers (2000) teorier om begränsad rationalitet råder det 
nödvändigtvis inte något samband mellan sparform och kunskapsnivå eftersom 
investerarna anses irrationella. Dunning-Kruger effekten skulle kunna användas som 
förklaring till varför individer är begränsade i sitt val av att delta på aktiemarknaden eller 
ej. Med andra ord vill författarna undersöka ifall kunskap och överskattning kan vara 
komponenter som gör individer begränsade när det kommer till valet att delta på 
aktiemarknaden eller ej. 
 
Mycket forskning har gjort gällande deltaganden på aktiemarknaden och studier har bland 
annat funnit att självsäkra individer (Barber & Odean, 2001) samt individer med låg 
finansiell förmåga (Rooij et al., 2011; Banks & Odfield, 2007) är mindre benägna att delta 
på aktiemarknaden. Existerar Dunning-Kruger effekten i detta område kan resultaten från 
dessa forskare anses motsägande. Individen som besitter låg finansiell förmåga borde, 
enligt Dunning-Kruger effekten, även vara den som besitter högt självförtroende. Med 
andra ord borde självsäkra individer delta på aktiemarknaden i samma grad som individer 
med låg finansiell förmåga. Författarna vill undersöka detta närmare och tänker att en 
tänkbar förklaring till att de tidigare forskningsresultaten, enligt Dunning-Kruger 
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effekten, går emot varandra skulle kunna vara att ‘låg finansiell förmåga’ i Rooijs et al. 
(2011) samt Banks & Odfields (2007) studier även inkluderar individer som inte besitter 
någon finansiell förmåga överhuvudtaget. Enligt Kruger & Dunning (1999) måste en 
miniminivå av kunskap existera för att Dunning-Kruger effekten ska existera. Detta 
skulle eventuellt kunna förklara skillnaden i Barber & Odeans (2001), Rooijs et al. (2001) 
samt Bank & Odfields (2007) resultat och utifrån detta förväntar sig författarna att se en 
positiv korrelation mellan självförtroende och deltagandet på aktiemarknaden. Det vill 
säga att individer som överskattar sin egen förmåga i större utsträckning kommer 
investera i aktier än andra. 
 
Författarna vill vidare undersöka individers deltagande på aktiemarknaden utifrån 
tidigare studier inom household finance. Campbell (2006, s.1590) hävdar att rädslan för 
att göra finansiella misstag leder till att individer inte deltar på aktiemarknaden. 
Författarna vill bygga vidare på detta genom att sätta det i relation till kunskap, 
överskattning och Dunning-Kruger effekten. Individer med hög finansiell förmåga bör, 
enligt författarna, delta på aktiemarknaden i större utsträckning än individer med låg 
finansiell förmåga men stämmer detta överens med verkligheten? Är det främst individer 
med låg- eller hög finansiell förmåga som är rädda för att delta på aktiemarknaden? 
Kruger & Dunning (1999) säger att individer med hög kompetens underskattar sin 
förmåga och individer med låg kompetens överskattar sin förmåga och författarna ställer 
sig därför frågande till om individen faktiskt handlar rationellt utifrån sin kunskapsnivå 
när det kommer till valet att delta på aktiemarknaden eller ej. 
 
När det kommer till huruvida individen tar finansiella beslut utifrån egen bedömning eller 
utifrån andras råd, samt delegering, tolkar författarna den traditionella ekonomin, rational 
choice thoery samt normativa beslutsteorin som att investerare med låg kunskapsnivå 
vänder sig till finansiell rådgivare och investerare med hög kunskapsnivå fattar 
självständiga beslut. Ser vi till beteendeekonomin, den deskriptiva teorin, samt till 
Simons (1972) och Shleifers (2000) teorier om begränsad rationalitet hade vi 
nödvändigtvis inte sett något samband mellan investeringsbeslut och kunskapsnivå 
eftersom investerarna antas handla irrationellt. Individer med låg kunskapsnivå skulle 
nödvändigtvis inte vara medvetna om sin bristande kunskap och därför vara benägna att 
handla efter egen bedömning trots bristande kunskap och investerare med hög 
kunskapsnivå skulle nödvändigtvis inte inse sin potential och istället be andra om råd. 
Författarna menar att om Dunning-Kruger effekten existerar hade faktisk förmåga samt 
om de överskattar sig själva eventuellt kunnat vara anledningar till varför individen är 
begränsad i sitt beslutsfattande när det kommer till valet om att fatta självständiga 
investeringsbeslut eller ej. 
 
Tidigare forskning av Graham et al. (2009) har funnit att individer med högt 
självförtroende oftare baserar sina investeringsbeslut på egen analys. Huruvida de faktiskt 
är kompetenta eller ej tas däremot inte med i beräkningen men genom att koppla denna 
teori till Dunning-Kruger effekten vill författarna undersöka om det kan finnas något 
samband mellan, faktisk förmåga, överskattning och valet att delegera sina 
investeringsbeslut. Om Dunning-Kruger effekten existerar skulle detta innebära att 
individer med lite kunskap fattar sina investeringsbeslut självständigt utan att vara 
medvetna om vad besluten faktiskt innebär, vilket på många sätt går hand i hand med 
Langer & Lanzettas (1975) teori om ‘illusion of control’. Individer med hög kunskapsnivå 
skulle tvärtom underskatta sig själva och därför be andra om råd trots att de självständigt 
kunnat fatta goda beslut.  
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Utifrån Dunning-Kruger effekten, samt Grahams et al. (2009) tidigare forskning, 
förväntar sig författarna att se ett en positiv korrelation mellan överskattning och 
självständiga investeringsbeslut. Det vill säga att när överskattningen stiger kommer 
individen vara mer benägen att fatta självständiga investeringsbeslut. I praktiken skulle 
detta, enligt författarna, innebära att individer begår finansiella misstag genom att agera 
irrationellt på grund av uppskattad finansiell förmåga. Campbells (2006) forskning inom 
household finance kan utifrån detta breddas utifrån huruvida hushållens finansiella 
misstag även går att koppla till deras benägenhet att fatta egna finansiella beslut eller ej.  
 
Banks & Odfield (2007) samt Rooij et.al. (2011) har funnit att individer med låg finansiell 
förmåga tenderar att be familj och vänner om råd innan de fattar sparbeslut och Graham 
et al. (2009) påstår att individer som är överdrivet självsäkra tar mer självständiga beslut. 
En existens av Dunning-Kruger effekten borde tyda på att individer med låg kunskap har 
högt självförtroende, vilket i följd borde innebära att de handlar på samma sätt. 
Författarna vill därför testa detta och tänker att en eventuell förklaring skulle kunna vara 
att den finansiella kunskapsnivån är lägre än den miniminivå som Kruger & Dunning 
(1999) hävdar måste existera för att effekten av överskattning ska uppstå. 

3.10.2 Riskbeteende 
För att undersöka hur Dunning-Kruger effekten påverkar investerarens risktagande 
kommer diversifiering, handelsfrekvens samt spontanitet att studeras i förhållande till 
investerarnas faktiska förmåga och graden av överskattning.  
 
Enligt den traditionella ekonomin, rational choice theory samt den normativa 
beslutsteorin skulle ingen individ ta felaktig risk. Både individer med hög- och låg 
finansiell kunskap skulle ta optimal risk utifrån sin situation. Ser vi till 
beteendeekonomin, den deskriptiva teorin, samt till Shleifers (2000) och Simons (1972) 
teorier om begränsad rationalitet hade detta nödvändigtvis inte varit fallet. Investerarna 
anses då vara irrationella och författarna tänker därför att individens självförtroende 
och/eller kompetens skulle kunna vara anledningar till att individen tar negativ risk utifrån 
sin egna situation. 
 
Gällande diversifiering har Goetzmann & Kumar (2008, s. 452) konstaterat att individer 
med högt självförtroende tenderar att vara mindre diversifierade och Guiso & Jappelli 
(2008) har konstaterat att individer med hög finansiell förmåga är mer diversifierade. Med 
andra ord kan individer som överskattar sig själva, samt har en låg finansiell förmåga 
anses ta högre risker. Individer som överskattar sig själva handlar på samma sätt som 
individer med låg förmåga, vilket är i enighet med Dunning-Kruger effekten.  Denna 
studie kommer därför undersöka om det råder en negativ korrelation mellan överskattning 
och diversifiering, med andra ord om diversifieringen minskar när individens 
överskattning ökar.  
 
Även Campbells (2006) studier om household finance kommer utvecklas utifrån 
individens nivå av diversifiering, finansiella förmåga och överskattning. Om en individ 
med låg finansiell kunskap även är dåligt diversifierad tyder detta på ett stort risktagande 
i och med att denne inte har förmåga att förstå sitt handlande. Langer & Lanzetta (1975) 
påstår att ‘illusion of control’ gör att individer som tar självständiga beslut lätt drabbas av 
känslan av att de är kunniga nog att välja vinnande aktier och därför blir för självsäkra. 
Att diversifiera för lite innebär en stor risk, inte minst för individer som besitter låg 
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kunskap. Författarna vill testa om detta kan vara fallet även i denna studie och på så sätt 
bredda forskning inom household finance gällande ekonomiska misstag kopplat till 
diversifiering.   
 
När det kommer till investerarnas handelsfrekvens har tidigare studier funnit att individer 
med högt självförtroende handlar mer frekvent än andra (Barber & Odean, 2001). 
Författarna har inte funnit några tidigare studier gällande hur en individs kunskapsnivå 
påverkar dennes handelsfrekvens men utifrån Dunning-Kruger effekten förväntar sig 
författarna att individer med låg finansiell förmåga har en hög handelsfrekvens, i enlighet 
med Barber & Odeans (2001) tidigare forskning om självförtroende. Författarna vill 
därför undersöka om det råder ett positiv korrelation mellan en individs överskattning och 
handelsfrekvens. Med andra ord innebär detta att ju större grad av överskattning desto 
högre handelsfrekvens, alternativt ju högre kunskapsnivå desto lägre handelsfrekvens. 
 
Vidare kommer detta sättas i relation till Campbells (2006) studier om household finance 
eftersom en hög handelsfrekvens kan anses vara ett finansiellt misstag i och med Barber 
& Odeans (2001) fynd om att överdriven handel tenderar att leda till låg avkastning. 
Genom att undersöka om främst individer som över- eller underskattar sin egen förmåga, 
samt hög eller låg faktisk finansiell förmåga, begår detta misstag vill författarna utveckla 
Campbells (2006) teori även på detta plan. Utifrån Barber & Odeans (2001) tidigare 
forskning förväntar författarna se en positiv korrelation mellan överskattning och 
handelsfrekvens. Detta skulle tyda på att individer som överskattar sig själva är mer 
benägna att begå finansiella misstag. 
 
Kahneman (2012) samt Stanovich & West (2000) hävdar att individen antingen kan agera 
spontant utifrån system 1 eller mer eftertänksamt utifrån system 2. I denna studie vill 
författarna utveckla dessa teorier genom att undersöka om individens nivå av 
självuppskattning, och/eller kompetens kan förklara hur benägen denne är att handla 
utifrån system 1 versus system 2 på den finansiella marknaden.  
 !
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel redogörs för hur studiens genomförts. Först presenteras studiens 
övergripande tillvägagångssätt och därefter vald metod samt hur enkäten konstruerats. 
Därefter förklaras hur data bearbetats samt operationaliserats utifrån studiens 
beroende- samt oberoende variabler. Avslutningsvis diskuteras kritik mot metod samt hur 
studiens litteratursökning gått tillväga. 
 

4.1 Tillvägagångssätt  
För att underlätta genomförandeprocessen samt uppnå en tydlig struktur genomgående i 
studien började författarna med att ställa upp ett antal praktiska steg över hur studien 
skulle genomföras. Samtliga steg är byggda på varandra och har sin utgångspunkt i 
studiens problemformulering och syfte. På detta sätt ville författarna uppnå en 
noggrannhet och tydlig följd i studiens arbetsprocess. I figur 5 presenteras studiens 
tillvägagångssätt som slutligen mynnades ut i studiens slutsats.  
 

 
 

Figur 5. Studiens tillvägagångssätt 

 
Arbetsprocessen började med planering där det fastställdes vem som skulle undersöka 
och hur denne skulle undersökas. Planeringsstadiet inkluderade även en ingående 
litteratursökning för få en övergripande bild över relevanta teorier samt vad som tidigare 
undersökts inom området. Utifrån detta framställdes en enkät och en pilotundersökning 
genomfördes. Den data som samlades in bearbetades och operationaliserades sedan för 
att framställa ett resultat som slutligen analyserades och diskuterades. Samtliga av stegen 
låg sedan till grund för att forma slutsatsen. 

4.2 Metodologi 
Under planeringsfasen valde författarna ut en lämplig metod där hänsyn togs till ett antal 
vetenskapliga aspekter. Valet av metod i en vetenskaplig undersökning måste alltid 
diskuteras utifrån metodologiska överväganden. Detta betyder med andra ord att valet av 
metod måste utgå ifrån en noggrann analys utifrån de principer och antaganden som 
studien baseras på. Metodologin är således ett sätt att koppla ihop studiens vetenskapliga 
grund med en passande metod, vilket i sig är ett redskap för att kunna besvara studiens 
frågeställning. (Bjereld et al., 2009, s. 108–109) Ett problem kan antingen angripas med 
en kvalitativa eller kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden fokuserar på individers 
tolkningar och ser verkligheten som dynamisk där syftet är att generera nya teorier. Den 
kvantitativa metoden fokuserar på att kvantifiera data som ska tolkas den med 
utgångspunkt i en teoriprövning. Vanligtvis genomförs den kvantitativa metoden genom 
enkätstudier. (Ejlertsson, 2014, s. 58) 
 
Som tidigare nämnt utgår denna studie ifrån ett deduktivt angreppssätt, en positivistisk 
kunskapssyn samt en objektivistisk verklighetssyn. Enligt Bryman & Bell (2017, s. 58) 
innebär detta att en kvantitativ metod är bäst lämpad. Studien syftar till att undersöka ett 
makroperspektiv utifrån investerarens generella beteende och även detta stärker valet av 
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den kvantitativa metoden. Författarna menar att en kvalitativ metod hade kunnat 
argumenteras för i och med att ämnet beteendeekonomi handlar om psykologiska 
beteenden. Med en kvalitativ metod skulle individens beteende kunna undersökas djupare 
men i och med att syftet är att undersöka det generella beteendet är det inte aktuellt. 
Beteenden är mycket olika och därför krävs stora mängder data för att få en bred bild av 
ämnet. Dessutom har detta inte undersökts sedan tidigare och författarna menar därför att 
det är först relevant att undersöka om ett beteende existerar i det stora hela innan en 
djupare analys av beteendet görs. Den kvalitativa metoden är inte heller lämplig eftersom 
denna studie utgår från en positivistisk kunskapssyn. Den kvalitativa metoden kan lätt 
påverkas av subjektiva värderingar, vilket i sin tur kan innebära minskad transparens 
(Bryman & Bell, 2017, s. 393–394). Vidare gör författarnas positivistiska syn på kunskap 
att de vill kunna replikera studien för att möjliggöra kontroller av de resultat som hittats 
(Bryman & Bell, 2017, s. 393; Johansson-Lindfors, 1993, s. 116).  
 
Kvantitativa studier kan bland annat utföras via en tvärsnittsstudie eller en longitudinell 
studie (Bryman & Bell, 2017, s. 80–85). En tvärsnittsstudie betyder att all data samlas in 
via flera observationer från en och samma tidpunkt. Detta görs för att kunna kvantifiera 
data som sedan ska kunna analysera för att upptäcka samband och mönster. (Bryman & 
Bell, 2017 s. 81). En longitudinell studie bygger på att data samlas in vid olika tidpunkter 
och används för att mäta förändringar över tid (Bryman & Bell, 2017, s. 85). Då syftet 
med denna studie är att få en bild av populationens generella beteende i nutid kom valet 
naturligt att genomföra en tvärsnittsstudie. Författarna ville kunna kartlägga och 
analysera kvantifierbara data och studera det övergripande beteendet, vilket är möjligt via 
en tvärsnittsstudie. Skulle resultaten i studien visa på att olika kompetensnivåer påverkar 
investerarens sparbeteende, exempelvis gällande risk eller avkastning, skulle en 
longitudinell metod kunna vara av intresse för vidare studier. En sådan studie skulle till 
exempel kunna ge svar på frågan om förändringar i kompetens leder till förändringar i 
individens risktagande samt avkastning. 

4.3 Enkätundersökning 
Precis som många tidigare studier inom finansiell förmåga samt overconfidence har även 
denna studies primärdata samlats in via enkäter. Att använda samma metod som tidigare 
studier gör att författarna kan utgå ifrån redan testade enkätfrågor vilket anses öka 
frågornas pålitlighet. Dessa frågorna är dessutom konstruerade av specialister inom ämnet 
och kan därför anses mer pålitliga. Detta gör även att denna studies resultat kan jämföras 
med tidigare studier för att se om samma svar funnits, vilket skulle kunna tyda på hög 
tillförlitlighet.  
 
Författarna ansåg även att valet av att använda en enkät passade väl ihop med deras 
positivistiska kunskapssyn samt objektivistiska verklighetssyn i och med att insamlandet 
av empiri via enkäter stärker studiens reliabilitet då återupprepning förenklas (Bryman & 
Bell, 2017, s. 393; Johansson-Lindfors, 1993, s. 116). I allmänhet är enkätstudier ofta 
kombinerade med tvärsnittsstudier (Dahmström, 2011, s. 81) vilket gör den väl passande 
i denna studie. Dahmström (2011, s. 94) poängterar även att kvantitativa enkätstudier går 
relativt snabbt att genomföra både gällande datainsamling och analys. Även detta låg till 
grund för valet i och med att studien genomfördes under begränsad tid och att författarna 
ville tillhandahålla en stor mängd observationer. Den stora mängden data kan analyseras 
relativt snabbt samt ge en överskådlig bild av resultatet och på så sätt slutligen underlätta 
dragandet av generella slutsatser. I och med att studien undersöker ett ämne som kan 
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uppfattas känsligt menar författarna även att valet av enkätstudien gör att respondenterna 
även är mer benägna att svara sanningsenligt på grund av anonymiteten. Vid 
intervjustudier menar Dahmström (2011, s. 102) att respondenten kan påverkas av 
personen som håller i intervjun och på så sätt besvara frågorna olika beroende på detta, 
ett fenomen som fått benämningen intervjuareffekten. Genom att använda en enkät vill 
författarna minska risken för detta, inte minst eftersom det berör ett känsligt ämne. 

4.3.1 Enkätens utformning 
För att öka studiens vetenskapliga grund har författarna har valt att utgå ifrån ett flertal 
källor inom vetenskapsteori när enkäten har konstruerats. För att minska förvirring och 
ge ett gott helhetsintryck har författarna valt att följa Ejlertssons (2014, s. 99–101) 
rekommendationer om att utforma enkäten enhetligt. Författarna har även tagit hänsyn 
till Trost och Hultåkers (2016, s. 86) uppmaningar om att vara konsekvent i språkbruket 
samt undvika ord som kan uppfattas kritiska och värdeladdade. På detta sätt vill 
författarna underlätta för respondenten samt undvika risken att respondenterna påverkas 
av ordvalet (Trost & Hultåker, 2016, s. 88). Vidare har författarna i uppmaning av 
Ejlertsson (2014, s. 52) försökt hålla sig till allmänt kända ord som är anpassade för 
populationen för att minska risken för att respondenternas tolkning av orden påverkar 
resultatet. I det stora hela har författarna försökt utforma frågor som ska bidra till att 
enkäten blir enhetlig, lättförståelig samt ge ett professionellt intryck. För att underlätta 
för respondenten ytterligare och för att uppnå enhetlighet har enkäten delats in i olika 
avsnitt som rubricerats utifrån innehåll, samt en lite förklaring utifrån vad avsnittet syftar 
till att undersöka. Författarna har även följt Bryman & Bells (2017, s. 241) 
rekommendationer om att börja enkäten med ett bra utformat introduktionsbrev för att 
minska risken för bortfall. I detta förklarades syftet, varför undersökningen var viktig 
samt att svaren behandlas konfidentiellt. Enkäten avslutades med en öppen fråga där 
respondenten fick chans att lämna eventuell fråga eller kommentar. Tanken var att på 
detta sätt kunna fånga upp eventuella oklarheter.  
 
Enligt Dahmström (2011, s. 155) är det viktigt att enkätens längd anpassas utifrån 
populationen för att få respondenterna att besvara samtliga frågor med noggrannhet och 
eftertanke. Trost och Hultåker (2016, s. 85) varnar för att långa frågor kan vara svåra för 
respondenterna att förstå och memorera. På grund av detta har författarna försökt skriva 
så korta frågor som möjligt samt försökt dra ner längden på enkäten genom att bara fråga 
det som kan anses direkt relevant. Författarna har vid konstruktionen av enkätfrågorna 
haft i bakhuvudet att populationen är intresserade av aktier och menar därför att deras 
intresse kan bidra till att de uppfattar frågorna mer intressanta eftersom de är direkt 
kopplade till ämnet aktier och sparande. Detta borde ha lett till att de besvarar enkäten 
mer noggrant. 
 
Totalt innehöll enkäten 37 frågor indelade i fyra avsnitt, ‘Generella frågor’, 
‘Aktieinvesterare’, ‘Övriga sparare’, ‘Kunskapstest’. Frågorna i enkäten bestod nästan 
uteslutande av slutna frågor, med undantag för ett fåtal frågor rörande deras prestation på 
aktiemarknaden. En fördel med detta är att kvantifieringen av svaren underlättas och 
risken för partiellt bortfall, det vill säga att respondenten inte besvarat alla frågor, 
minskar. (Dahmström, 2011, s. 355–356).  En risk med slutna frågor är däremot ifall den 
som besvarar enkäten inte anser att något av svarsalternativen stämmer in (Torst & 
Hultåker, 2016, s. 144). För att undvika detta användes även svarsalternativet ’annat’ samt 
’vet ej’ på enkätens flervalsfrågor. Torst och Hultåker (2016, s. 75) hävdar att dessa 
alternativ både kan anses positiva och negativa. Negativa i och med att det kan bidra till 
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att individerna inte vill eller orkar ta ställning och positiva i det sammanhang att om 
individen faktiskt inte vet bör de få uttrycka det. Författarna menar att det är viktigt i ett 
kunskapstest att få chansen att svara ‘vet ej’ och har därför valt att ta med detta alternativ, 
annars finns risken att individen gissar sig till rätt svar vilket inte är syfte med studien. 
Torst & Hultåker (2016, s. 75) menar dessutom att så länge de oklara alternativen 
verkligen är befogade bör de vara med. I denna studie anser författarna att det är fallet. 
Med dessa alternativ minskade dessutom bearbetningen av svaren och 
diskussionsunderlag gavs gällande dessa frågornas formulering. Om frågor besvarats med 
en hög andel ’annat’/’vet ej’ skulle detta ha kunnat tyda på brister i enkäten. För att 
minska risken för bortfall på grund av avbrutna enkäter valde författarna därför att ha alla 
frågor utan en som frivillig. Risken med detta är däremot att det partiella bortfallet kan 
öka (Trots & Hultåker, 2016, s. 140). Trost och Hultåker (2016, s. 74–75) hävdar att 
forskare bör undvika öppna frågor i så stor utsträckning som möjligt då dessa kan leda 
till bortfall i större utsträckning än slutna frågor. Frågan som ej var frivillig berörde 
huruvida individen sparande i aktier eller ej. Denna fråga var nödvändig i och med att 
författarna ville undersöka om det fanns någon skillnad mellan de som sparade i aktier 
och de som inte gjorde det.  

4.3.2 Tidigare enkätundersökningar 
I och med att syftet med studien var att undersöka hur individens uppskattade finansiella 
förmåga skiljde sig ifrån sin faktiska finansiella förmåga konstruerade författarna ett 
kunskapstest i enkätens sista del. För att säkerställa att frågorna mätte den faktiska 
finansiella förmågan utgick författarna från ett flertal tidigare enkätstudier där detta mäts. 
Främst utgick kunskapstestet ifrån Lusardi & Mitchells (2011, s. 4–5) tidigare enkätfrågor 
som dessutom även använts i ett flertal efterkommande undersökningar om finansiell 
förmåga vid olika tidpunkter och i olika länder (t.ex. Bucher-Koenen & Lusardi, 2011; 
Lusardi & Mitchell, 2014; Sekita, 2011) Samtliga av dessa frågor var på engelska och 
Ejlertsson (2014, s. 50) hävdar att det är viktigt att översättning av enkätfrågor görs 
ordentligt och gärna med en auktoriserad översättare. För att undgå detta utgick 
författarna från studie genomförd i Sverige där samma frågor använts och redan översatts 
(Almenberg & Widmark, 2011, s. 8). På så sätt kunde författarna med större säkerhet 
påstå att frågorna mäter det de ska, det vill säga uppnå en högre validitet. Inspiration har 
även hämtats från den amerikanska studien National Financial Capability Study som 
genomförts ett flertal gånger med syfte att mäta samt jämföra amerikaners finansiella 
kunnighet över tid (FINRA, 2018). För att få ett mått på individens uppskattade 
finansiella förmåga utgick författarna från samma tre frågor som Kruger & Dunning 
(1999) använde i sin orginalstudie. 

4.3.3 Enkätfrågor 
Nedan följer en genomgång av studiens samtliga enkätfrågor samt motiveringar till varför 
de inkluderats. Enkäten i sin helhet finns bifogad i appendix 1 och frågorna numreras 
inom parenteser för tydlig identifiering. 
 
Det första avsnittet inleddes med tio frågor som besvarades av samtliga respondenter. De 
första fyra frågorna berörde de grundläggande demografiska variablerna ålder (1.1), kön 
(1.2) samt utbildningsnivå (1.3, 1.4) och därefter ställdes två frågor om hur 
respondenterna investerade (1.5, 1.8). Intresset för finansmarknaden (1.6) undersöktes för 
att tillsammans med frågan om hur respondentens uppskattade sin egen förmåga på 
området (1.7) sortera bort individer som ej tillhörde populationen. Första avsnittets sista 
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fråga var utformad för att särskilja de individer som investerar i aktier mot de som inte 
gör det (1.9). Genom att skilja dessa åt kunde deltagandegraden, samt hur beteendet på 
individer som investerar i aktier skiljer sig åt från de övrigas. De två grupperna fick 
därefter besvara olika avsnitt med frågor riktade till deras olika sparformer. Detta innebar 
att det totala antalet frågor var olika mellan de två grupperna, 36 stycken för 
aktieinvesterare och 22 stycken för övriga. De som svarade att de investerar i aktier 
skickades vidare till avsnitt två och de som svarade att de inte investerade i aktier 
skickades vidare till avsnitt tre. 
 
I avsnitt två ställdes frågor för att undersöka sparbeteendet hos de som svarat att de aktivt 
handlade med aktier. Inledningsvis besvarades hur lång erfarenhet respondenten har av 
aktiehandel (2.1) samt vilken sparhorisont de har (2.3). De fick även besvara fyra frågor 
som syftade till att få insyn i respondentens risktagande (2.2, 2.4, 2.5, 2.13). Dessa frågor 
användes som underlag för studiens variabler om sparbeteende. Tre frågor ställdes sedan 
för att få information om respondentens avkastning (2.6, 2.7). Två frågor ställdes även 
för att undersöka vilka förväntningar respondenterna haft på sina investeringar (2.8, 2.9) 
och tre frågor hur de uppskatta sin egen förmåga i förhållande till marknadsindex, samt i 
förhållande till andra (2.10-2.12). Avslutningsvis fanns i detta avsnitt en frivillig del som 
efterfrågade respondentens Sharpe-kvot och standardavvikelse (2.14, 2.15) med syftet att 
koppla samman avkastning och risk. 
 
De som inte investerade i aktier fick i avsnitt tre besvara en fråga för att undersöka varför 
de stod utanför aktiemarknaden (3.1). Denna fråga ställdes för att undersöka om dessa 
individer valt att stå utanför aktiemarknaden på grund av att de inte ansåg sig ha 
tillräckligt med kunskap. 
 
Enkätens fjärde och sista avsnitt besvarades av samtliga respondenter och bestod av ett 
kunskapstest på tio frågor (4.1-4.10) samt två frågor där individen fick utvärdera sin 
prestation på testet (4.11-4.12). I kunskapstestet undersöktes först respondenternas 
begreppsförståelse av aktiemarknadens funktion (4.1) innebörden av att köpa en aktie 
(4.2) samt innebörden av att köpa en obligation (4.3). Därefter ställdes en fråga om vad 
som händer med obligationspriserna när räntan stiger (4.4) samt en fråga gällande 
sparform och avkastning (4.5). Efter detta ställdes tre frågor kopplade till risk (4.6–4.8) 
och slutligen två räkneuppgifter kopplade till individens privatekonomi (4.9-4.10). 
Därefter fick respondenterna i två utvärderingsfrågor uppge hur många korrekta svar de 
trott sig ha haft på kunskapstestet (4.11) samt hur de trodde sig ha presterat i förhållande 
till övriga svarande (4.12). Dessa två frågor är kopplade till Kruger & Dunnings (1999) 
studie och har använts för att undersöka individens överskattning i förhållande till hur 
individerna presterade på testet. Samtliga kunskapsfrågor är som tidigare nämnt baserade 
på tidigare studier för att avgöra en individs finansiella förmåga. I tabell 6 presenteras en 
sammanfattning över vad de olika frågorna syftar till att undersöka.  
 

Tabell 5. Enkätfrågornas teman 

 

Tema Enkätfråga 

Finansiell förmåga 1.3, 1.4, 1.6–1.8, 2.10, 4.1-4.12 

Överskattning 1.7, 2.14, 2.17-2.22, 3.1, 4.1-4.12 

Spar- och Riskbeteende 1.5, 2.11-2.14, 2.21-2.24 

Prestation på aktiemarknaden 2.15, 2.16, 2.23 
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4.3.4 Pilotundersökning 
För att säkerställa att enkäten är utformad på ett tillfredsställande sätt hävdar Ejlertsson 
(2014, s. 90) att en pilotundersökning bör genomföras. Detta är extra viktigt vid 
enkätstudier i och med att enkäten inte går att ändra när/efter den utförts så om 
någon/några frågor är dåligt formulerade och/eller saknas finns det inget forskaren kan 
göra i efterhand. (Bryman & Bell, 2011, s. 266) Genom att inleda med en 
pilotundersökning kan eventuella problem i enkäten upptäckas i tid och frågor justeras 
och på så vis kan partiella bortfall minimeras i de slutgiltiga enkätsvaren (Dahmström, 
2011, s. 359). 
 
För att säkerställa att enkäten uppnådde de krav som förklarades under 4.3.1. Enkätens 
utformning genomförde författarna en pilotundersökning på tio individer innan enkäten 
skickades ut. Nio av individerna var ekonomistudenter vid Umeå Universitet och en var 
professor vid Umeå Universitet. Dessa fick skriva ner synpunkter som sedan diskuterades 
tillsammans med författarna. Pilotundersökningen resulterade i att sex frågor 
exkluderades då de inte ansågs vara direkt kopplade till studiens syfte samt att några 
frågor förtydligades. 

4.3.5 Utskick av enkät 
Efter det att enkäten hade reviderats utifrån pilotundersökningen sammanställdes den och 
skickades ut via den onlinebaserad plattformen Google Formulär. Plattformen erbjöd 
både ett enkelt sätt att bygga upp enkäter på och ett enkelt sätt samla in svar på. Även 
sammanställningen av enkätsvaren genomfördes automatiskt via Google Formulär vilket 
minskade risken för mänskliga fel som kan uppkomma vid manuell registrering 
minskade. All data kunde således laddas ner färdig i ett kalkylark för vidare bearbetning 
och analys. Innan enkäten skickades ut genomfördes en pilotundersökning som 
resulterade i en del revideringar av enkäten. Därefter delades enkäten slutligen ut via två 
aktie- och spargrupper på Facebook; ’Aktier och sparande’ samt ’Tjejer som gillar 
aktier’. Enkäten fanns tillgänglig för besvarande under tio dagar mellan perioden 11/3 - 
2018 till 20/3 - 2018.  

4.4 Population och urval 
Innan en studie genomförs krävs det att en population väljs ut. En population utgör 
samtliga individer som forskarna syftar till att undersöka och utifrån den väljs oftast ett 
urval ut med avsikt att motsvara en mindre del av den större populationen. (Bryman, 
2017. s. 671) Forskarna kan även välja att göra en totalundersökning av samtliga individer 
men då detta både är mycket kostsamt och tidskrävande är det sällan ett alternativ 
(Dahmström, 2011, s. 75–76; Johansson-Lindfors, 1993, s. 91–92). Det finns många typer 
av urvalsmetoder och en av dessa är bekvämlighetsurval. Detta urval är relativt 
generaliserbart på populationen och innebär att individer som finns tillgängliga i 
forskarnas närhet vid den specifika tidpunkten undersöks (Bell & Bryman, 2017, s. 665). 
Ett klusterurval är en annan alternativ urvalsmetod där urvalet görs på redan uppdelade 
grupper av populationen (Dahmström, 2011, s. 318; Johansson-Lindfors, 1993, s. 93)  
 
Denna studies population utgörs av svenska aktieintresserade privatpersoner och att 
komma i kontakt med samtliga av dessa hade inte bara varit svårt utan även tids- och 
kostnadskrävande. Av den anledningen valdes en totalundersökning av populationen bort 
och ett urval gjordes istället. Hade samtliga svenska aktieintresserade privatpersoner varit 
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uppdelade i olika kluster hade ett bra alternativ varit att genomföra ett slumpmässigt 
klusterurval men då några sådana naturliga uppdelningar inte fanns tillgängliga för 
författarna valdes även det alternativet bort och ett bekvämlighetsurval gjordes. 
Författarna fann detta alternativ acceptabelt då även Kruger & Dunning (1999) använde 
sig av denna urvalsmetod då de undersökte fenomenet för första gången. Detta är som 
tidigare nämnt första gången, enligt författarnas vetskap, som Dunning-Kruger effekten 
testas på finansmarknaden och författarna anser därför att ett bekvämlighetsurval kan 
anses gångbart för att få en första kännedom av effekten på denna population.  
 
Bekvämlighetsurvalet bestod av två Facebook-grupper där författarna själva var 
medlemmar. Den ena gruppen, ’Aktier och sparande’, bestod av drygt 11 700 registrerade 
medlemmar och var öppen för alla. Könsfördelningen i denna grupp var dock grovt viktad 
mot män med en kvot på nästan fem män för varje kvinna. Även om män i större 
utsträckning än kvinnor äger aktier, två tredjedelar av alla aktieägare är män (SCB, 2018), 
ansågs denna grupp inte spegla målpopulationen tillräckligt bra för att kunna dra 
generaliserbara slutsatser. För att få en tillräcklig mängd kvinnliga respondenter delades 
enkäten därför även ut i gruppen ’Tjejer som gillar aktier’ med omkring 16 200 kvinnor 
registrerade som medlemmar. 
 
Innan denna metod valdes övervägde författarna att nå populationen genom ett register 
över befintliga aktieägare. Utifrån registret hade författarna kunnat forma en 
rampopulation att undersöka. En rampopulation är ett register eller en förteckning över 
populationen (Dahmström, 2011, s. 67). Euroclear Sweden (Euroclear) är en 
värdepapperscentral som håller ett aktieägarregister över en majoritet av alla publika 
aktiebolag som det bedrivs handel med idag, en så kallad aktiebok. Aktieboken regleras 
i aktiebolagslagen (ABL 5 kap) och är en offentlig handling som innehåller information 
om alla ägare för en viss aktie. En fördel med att använda detta register är att studien då 
hade kunnat säga att element som ej tillhör målgruppen inkluderas i urvalet. Dessutom 
hade en större urvalsgrupp kunnat väljas ut slumpmässigt, vilket hade ökat 
generaliserbarheten på studien. För att nå de individer som finns tillgängliga i Euroclears 
aktieböcker hade författarna däremot varit tvungna att skicka brev i och med att all 
kontaktinformation baserades på vad individen var folkbokförd. Dessutom hade 
författarna bara kommit i kontakt med individer som redan investerar i aktier och inte de 
som är intresserade men inte är aktiva på aktiemarknaden. Denna metod hade dessutom 
varit mer tidskrävande och då författarna har begränsad tid valdes den bort.  

4.4.1 Täckningsfel 
Utifrån studiens urval är det viktigt att ta hänsyn till risken för täckningsfel. Ett 
täckningsfel innebär att alla individer i populationen inte har samma möjlighet att bli 
utvalda i urvalet på grund av fel i urvalsramen. Detta felet kan antingen bero på under- 
eller övertäckning. Vid undertäckning saknas individer från den totala populationen i 
urvalsramen och vid överteckning innehåller urvalsramen individer som inte tillhör 
studiens population. (Dahmström, 2005, s. 70)  
 
Eftersom att denna studies urvalsram är två grupper för aktieintresserade individer på den 
sociala media-plattformen Facebook finns ett antal brister som kräver diskussion. 
Grupperna kan innehålla individer som har varit men inte längre är intresserade av 
aktieinvesteringar men ej lämnat gruppen. Detta scenario riskerar skapa en övertäckning 
då sådana individer inte är en del av den önskade målpopulationen. För att motverka detta 
har författarna ställt en fråga i enkäten om individens aktieintresse för att på så sätt sortera 
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bort de individer som inte har något intresse från urvalet. Det andra problemet är att 
enkäten endast når aktiesparare som är aktiva på Facebook. I och med att hela 
målpopulationen inte kan antas vara benägna att delta i dessa grupper uppstår en 
undertäckning. Författarna tänker att detta främst kan vara av äldre aktiesparare som inte 
är aktiva på sociala media i samma utsträckning som yngre. Detta då de antas vara mindre 
benägna att både använda internet samt ha ett lägre deltagande på sociala medier. I 
allmänhet menar författarna att aktivitet på sociala medier kan tänkas kopplas samman 
med en individs personlighet och att detta kan innebära en undertäckning bland en viss 
personlighetstyp som är aktieintresserad men inte aktiv på sociala medier. 

4.4.2 Bortfall 
Även bortfall är viktigt att ta hänsyn till när en enkätundersökning genomförs och innebär 
att hänsyn tas till den avsaknad av svar från urvalet som i förväg önskades att undersöka. 
Bortfall kan antingen klassificeras som individ- eller partiellt bortfall där individbortfall 
innebär att individen i urvalet inte besvarar enkäten överhuvudtaget och partiellt bortfall 
innebär att respondenten inte svarat samtliga delar eller frågor i enkäten. (Dahmström, 
2011, s. 355–356) Både Bryman & Bell (2017, s. 202) och Ejlertssons (2014, s. 25) 
hävdar att bortfallsproblemet inom forskning har stigit de senaste åren och inte minst när 
det kommer till enkätstudier. Detta gör att författarna till denna studie anser att studiens 
bortfall bör diskuteras och resultatet kommer analyseras och tolkas med försiktighet i 
förhållande till generaliserbarhet. 
 
Denna studies individbortfall kan anses stort då enbart 161 individer av urvalsramen 
totala 27 900 individer besvarade enkäten, svarsfrekvensen uppgick således till låga 0,5 
%.  Författarna tänker att en förklaring skulle kunna vara att urvalsramen bestod av två 
Facebook-grupper där en stor andel kan anses inaktiva. Dessutom skickades inte enkäten 
ut riktat till de specifika individerna utan lades upp som ett inlägg i grupperna riktat mot 
samtliga medlemmar. Hade författarna skickat ut enkäten via personliga meddelanden 
riktat till den enskilda individen hade individbortfallet eventuellt kunnat minskats i och 
med att individen på så sätt känner sig mer utvald.  
 
Studiens partiella bortfall uppgick till två respondenter som avbrutit enkäten under 
kunskapstestet. Då enkäter med partiellt bortfall endast uppgick till 1,2 % av den totala 
andel besvarade enkäter får de förberedelser som gjorts inför utskicket av enkäten anses 
haft önskad effekt. Tre respondenter exkluderades även från studien på grund av sina låga 
svar på frågorna om intresse (1.6) och kunskapsnivå (1.7), detta i och med att de inte 
ansågs överensstämma med målpopulationen. Det slutliga antal respondenter som 
undersöks i studien uppgår efter bortfall och utrensning därför till 156. 

4.5 Databearbetning 
Efter svarsperioden laddades data från enkätundersökningen ner i ett färdigt kalkylark 
automatiskt via Google Formulär, vilket innebar att ingen manuell registrering av svaren 
krävdes. Den data som erhållits bearbetades därefter i kalkylprogrammet Excel. 
Efterbehandling av vissa data krävdes för att kvantifiera svarsalternativ som besvarats i 
textform samt för att kontrollera hur många rätt respondenterna fått på kunskapstestet. Då 
fråga 1.1 om ålder hade formulerats som ‘vilket år är du född?’, kodades denna om som 
ålder i antal år för att underlätta tolkning av resultatet. I fråga 1.3 efterfrågades individens 
utbildningsnivå och respondenterna kunde välja mellan fem alternativ. Denna fråga 
kodades om för att enbart undersöka skillnaden mellan de som slutfört universitet- samt 
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högskolestudier och övriga. De övriga grupperna hade få svaranden och slogs därför ihop 
för att lättare kunna koppla resultatet till tidigare studier. Fråga 1.8 där respondenten 
angav vad de primärt grundade sina investeringsbeslut på kodades om till en binär 
variabel baserat på om de utgick från sig själv eller andra när de genomförde ett 
investeringsbeslut. Frågorna 2.11 och 2.14 som berörde diversifiering och 
handelsfrekvens kodades om från kvalitativa svar till kvantitativa skalor. Fråga 4.12 
besvarades på en 5-gradig skala och kodades därför om baserat på utfallet av 
kunskapstestet. Alternativet ‘3’, vilket motsvarade ‘varken bättre eller sämre’, kodades 
om så att det representerade respondenternas medelvärde i antal rätt svar på 
kunskapstestet, vilket var 8. I samband med bearbetningen av kunskapstestet 
konstruerades variablerna förmåga samt överskattning. Variablerna som använts i 
studiens presenteras översiktligt i avsnitt 4.6.3 Beroende samt oberoende variabler. 

4.5.1 Tre kunskapsnivåer 
Utifrån den data som samlades in delades respondenterna in i tre olika grupper baserat på 
hur de lyckats på kunskapstestet, det vill säga deras finansiella förmåga. Detta gjordes för 
att kunna analysera resultatet utifrån ett liknande perspektiv som i Kruger & Dunnings 
(1999) originalstudie. Gruppen ’medelförmåga’ innehöll de respondenter som svarat 
kring medelvärdet, 8 rätt, på kunskapstestet, plus/minus en standardavvikelse, vilket 
innebar ett spann på 7 till 9 rätt. Grupperna låg- respektive hög förmåga innehöll således 
de som fått under respektive över dessa poäng. I och med denna gruppering kunde den 
faktiska förmågan jämföras med den uppskattade i varje grupp.  

4.5.2 Uppskattad finansiell förmåga och överskattning 
För att avgöra hur respondenterna uppskattade sin finansiella förmåga utgick författarna 
i från samma tre frågor som Kruger & Dunning (1999) använt i sin studie. Dessa tre frågor 
var baserade på hur individen uppskattade sin generella kunskap i ämnet jämfört med 
andra, hur många rätta svar de hade på kunskapstestet samt hur har de ansåg sig ha 
presterat på kunskapstestet i jämförelse med andra. Utifrån dessa formulerade författarna 
följande tre frågor för att få en uppfattning om individens finansiella uppskattade 
färdighet: 
 
1.7: Hur kunnig är du om finansiella marknader och instrument? (ex. aktier) 
4.11: Bedöm hur många frågor du svarat korrekt på i kunskapstestet 
4.12: Hur uppskattar du att du presterat i förhållande till andra svarande? 
 
Svaren på dessa tre frågor slogs sedan samman oviktat för att bilda en sammansatt 
variabel som döptes till uppskattad förmåga. Eftersom frågorna formulerats på olika sätt 
kontrollerades rimligheten att dessa frågor kunde slås samman till en ny konstruerad 
variabel med ett Cronbachs alpha-test. Cronbachs alpha mäter hur väl de olika frågorna 
fångar upp samma underliggande faktor genom att undersöka korrelationen mellan dem, 
gränsvärdet för accepterat värde på detta test sattes till 0,6 i enlighet med Hinton et al. 
(2004, s. 363). Slutligen kunde då uppskattad förmåga subtraheras med förmåga och 
differensen utgör variabeln överskattning. 

4.6 Statistisk metod och operationalisering 
Genom databearbetningen kunde den data som samlats in vidare operationaliseras till 
variabler kopplad till befintlig teori. Data och variabler analyserades därefter med hjälp 
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av ett antal statistiska tester utförda med statistikprogrammet Minitab. Dessa tester bestod 
av parade t-test samt linjära- och logistiska regressionsanalyser och resultat upp till 10 % 
signifikansnivå användes sedan som underlag för vidare analys. Kvalitetstest för att 
utreda förekomsten av multikollinearitet genomfördes på de oberoende variablerna samt 
en granskning av residualerna för att utesluta heteroskedasticitet. Multikollinearitet 
uppstår när två eller flera av modellens oberoende variabler korrelerar med varandra i hög 
grad (Körner & Wahlgren, 2015, s. 69) och heteroskedasticitet innebär att variansen hos 
feltermerna inte kan anses konstant (Greene, 2012, s. 62). T-testen utfördes för att 
undersöka om det fanns någon signifikant skillnad mellan individens uppskattade- och 
faktiska finansiella förmåga och regressionsanalyser utfördes för att undersöka om det 
fanns något systematiskt samband mellan individens finansiella förmåga och 
överskattning, samt risk- och sparbeteende. Nedan förklaras först innebörden av en 
regressionsanalys, därefter presenteras hur t-test och regressionsanalys används för att 
besvara studiens problemformulering. Slutligen redogörs för studiens beroende och 
oberoende variabler. 

4.6.1 Regressionsanalys 
I denna studie har både linjära- samt logistiska regressionsanalyser genomförts. En linjär 
regressionsanalys kallas av Greene (2012, s. 52) för det viktigaste verktyget inom 
ekonometrin och används för att identifiera vilken effekt oberoende variabler har på en 
beroende variabel. Detta kan även beskrivas som hur väl den oberoende förklarar den 
beroende variabler. Vid en bivariat linjär regressionsanalys testas hur en beroende 
variabeln (y) påverkas (β) av en förändring i en oberoende variabel (x), allt annat lika. 
Nedan presenteras ekvationen för bivariat linjär regression. (Greene, 2012, s. 54) 
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Denna bivariata linjära regressionen förklarar samband mellan två variabler men i 
verkligheten kan det finnas fler förklaringar till det observerade fenomenet. Inkluderingen 
av fler oberoende variabler kan därför eliminera skensamband från den bivariata 
regressionen eller tydliggöra undertryckta samband som inte synliggjordes tidigare. 
Skensamband uppstår när en tredje variabel tydligt korrelerar mot bägge variabler i den 
bivariata analysen. Med andra ord är det denna variabel som egentligen förklarar ett 
påstått samband. Undertryckta samband kan uppstå när en tredje variabel korrelerar 
negativt mot den ena variabeln i en bivariat analys men positivt mot den andra. Inkluderas 
då denna tredje variabel kan ett samband identifieras. Att lägga till fler oberoende 
variabler, även kallat kontrollvariabler, till den bivariata regressionen genomförs därför 
för att säkerställa att det inte dras felaktiga slutsatser om sambandet. När fler oberoende 
variabler läggs till i den bivariata regressionen omvandlas den till en multivariat 
regression. Nedan presenteras ekvationen för en multivariat regression (Greene, 2012, s. 
53)  
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Linjär regression passar bra när samband för en kontinuerlig beroende variabel ska 
förklaras men fungerar dåligt för att testa en binär variabel. Vid tillämpning av linjär 
regression på en beroende variabel som är binär, det vill säga en variabel som bara kan 
anta värdet 0 eller 1, blir resultatet en rät linje som kan anta både negativa värden och 
värden större än 1. För att kunna formulera ett tolkningsbart resultat används vid binära 
variabler därför en logistisk regressionsanalys. Den logistiska regressionsanalysen liknar 
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den linjära med skillnaden att resultatet presenteras som sannolikheten för att den 
beroende variabeln antar värdet 1, uttryckt som ett odds. Nedan presenteras ekvationen 
för en logistisk regression (Dahmström, 2011, s. 251–255)  
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För att undvika problem vid analys av resultaten från en regressionsanalys bör modellen 
inte uppvisa multikollinearitet. Multikollinearitet uppstår när två eller flera av modellens 
oberoende variabler korrelerar med varandra i hög grad. Finns det för hög korrelation i 
modellen kommer det inte gå att hålla isär vilken av de oberoende variablerna som har 
effekt på den beroende, osäkerheten i skattningen kommer då öka (Körner & Wahlgren, 
2015, s. 181). Korrelationen testas i en korrelationsmatris och gränsen för oacceptabelt 
hög korrelation sattes till 0,7. Vidare undersöks modellen för heteroskedasticitet, att 
variansen hos feltermerna inte skulle vara konstant, det vill säga inte jämnt fördelade över 
alla värden på x. Heteroskedasticitet i modellen kontrolleras initialt genom visuell 
granskning av residualerna i ett spridningsdiagram. Vid misstanke om heteroskedasticitet 
kommer detta testas med ett White-test. (Greene, 2012, s. 62) 

4.6.2 Statistiska metoder  
Initialt genomfördes ett parat t-test för att undersöka om det förelåg någon signifikant 
skillnad mellan individens faktiska och uppskattade förmåga. Med testet undersöktes 
först samtliga respondenter för att sedan undersöka respondenterna indelat efter 
kunskapsnivå i de grupper som tidigare presenterats. Syftet med detta var att undersöka 
om individer med låg finansiell förmåga signifikant överskattade sin förmåga och 
individer med hög finansiell förmåga signifikant undervärderade sin förmåga. Därefter 
genomfördes en bivariat linjär regressionsanalys för att undersöka det huvudsakliga syftet 
med studien, nämligen om det finns något systematiskt samband mellan den beroende 
variabeln överskattning och den oberoende variabeln förmåga. För att säkerställa att inget 
annat förklarade överskattning utökades den bivariata modellen till en multivariat genom 
att inkludera ett antal kontrollvariabler. Om individens finansiella förmåga och/eller 
överskattning av den egna förmågan kunde påverka diverse risk- och sparbeteenden 
undersöktes vidare i relation till individens deltagande, delegeringsbeslut, diversifiering, 
handelsfrekvens samt spontanitet. Grundmodellen från den tidigare multivariata 
regressionsanalysen användes även till dessa tester men med tillägg för överskattning som 
nu användes som oberoende variabel.  På så vis undersöktes om Dunning-Kruger effekten 
kunde ha en direkt påverkan på individens sparbeteende med linjära- samt logistiska 
regressionsanalyser. För att undersöka individens deltagande- samt delegeringsbeslut på 
den finansiella marknaden kunde förklaras av dennes överskattning och/eller finansiella 
förmåga genomfördes en logistisk regressionsanalys. Individens diversifiering, 
handelsfrekvens samt spontanitet undersöktes i relation till överskattning och finansiell 
förmåga genomfördes med linjära regressionsanalyser.  
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4.6.3 Beroende- samt Oberoende variabler 
I tabell 5 presenteras en sammanställning över de beroende- och oberoende variabler som 
använts i studien. Dessa är uppdelade utifrån namn och beskrivs för att ge läsaren 
förståelse för vad som har testats. Bortsett från variabeln intresse har de oberoende 
variablerna tagits fram med utgångspunkt i studiens teoretiska referensram. Intresse 
inkluderades på grund av två anledningar: författarna tänker att antingen påverkar 
intresset hur mycket kunskap en individ samlar in, eller så resonerar individer att de är 
kunniga eftersom de är intresserade. I vilket fall antogs graden av intresse påverka den 
faktiska- eller uppskattade finansiella förmågan och inkluderades således i modellen. 
 
 

Tabell 6. Studiens beroende- och oberoende variabler 

Beroende 
variabel 

Beskrivning 

Överskattning 
 
 

Diskret variabel för respondentens överdrivna självförtroende. Utgör 
differensen mellan uppskattad och faktisk finansiell förmåga och antar 
värden mellan (-3,67) och 3,67. Positiva värden innebär att individen 
överskattat sin finansiella förmåga och negativa värden innebär att 
individen underskattat sin finansiella förmåga. 

Deltagande 
  

Binär variabel för respondentens deltagande på aktiemarknaden. 
Omkodad så att 1 motsvarade deltagande och 0 motsvarade ej deltagande. 

Delegering Binär variabel för om respondenten delegerat sitt investeringsbeslut. 
Omkodad så att 1 motsvarade eget beslut och 0 motsvarar förlitar sig på 
andra. 

Diversifiering Diskret variabel för respondentens diversifiering. Omkodad till en skala 
från 1 till 4 där 1 motsvarade låg grad av diversifiering och 4 motsvarade 
hög grad av diversifiering. 

Handelsfrekvens Diskret variabel för respondentens handelsfrekvens. Omkodad till en skala 
från 1 till 4 där 1 motsvarade låg handelsfrekvens och 4 motsvarade hög 
handelsfrekvens. 

Spontanitet Diskret variabel för hur spontant respondentens tar sina investeringsbeslut. 
Utgörs av en skala från 1 till 5 där 1 motsvarade låg spontanitet och 5 
motsvarade ‘hög spontanitet’. 

  



39 
 

Oberoende 
variabel 

Beskrivning 

Förmåga 
  

Diskret variabel för respondentens finansiella förmåga. Baserad på 
enkätens tio kunskapsfrågor och utgörs av en skala från 0 till 10 där 0 
motsvarade inga rätt och 10 motsvarade alla rätt. 

Intresse Diskret variabel för respondentens finansiella intresse. Utgörs av en skala 
från 1 till 10 där 1 motsvarar inget finansiellt intresse och 10 motsvarar 
stort finansiellt intresse. 

Kön Binär variabel för respondentens kön. Omkodad så att 1 motsvarar man 
och 0 motsvarar kvinna. 

Ålder Diskret variabel för respondentens ålder. Utgörs av en skala från 17 till 75. 

Utbildningsnivå Binär variabel för respondenternas utbildningsnivå. Omkodad så att 1 
motsvarar avslutat universitet/högskola och 0 motsvarar ej avslutat 
universitet/högskola. 

Ekonomikurs 
  

Binär variabel för om respondenten läst någon kurs inom ämnet ekonomi. 
Omkodad så att 1 motsvarar läst kurs och 0 motsvarar ej läst kurs. 

 

4.7 Metodkritik 
Oavsett metodval finns det alltid för- och nackdelar i utformningen och insamlandet av 
primärdata. Nedan kommer risker med studiens kvantitativa enkätundersökning 
presenteras för att vidare diskutera hur dessa kan påverka studiens resultat och slutsats. 
Diskussionen kommer främst baseras på konsekvenser av att ett känsligt ämne berörts, 
ett kunskapstest genomförts och att enkäten skickats ut elektroniskt. 
 
Delar av frågorna i enkäten berör individers privatekonomi och kan därför anses vara av 
känslig karaktär. Känsliga frågor kan göra att enkäten drabbas av partiella bortfall på den 
specifika data som studien vill undersöka och av den anledningen är formuleringen av 
stor vikt (Dahmström, 2011, s. 355–356; Ejlertsson, 2014, s. 68). Författarna har tagit 
hänsyn till detta och bland annat frågat efter förändringar mätt i procent istället för i 
nominella termer för att öka svarsviljan hos respondenterna. Två frågor som redan i 
förväg antogs som speciellt känsliga var fråga 2.23 och 2.24 vilka handlar om 
respondentens Sharpe-kvot och standardavvikelse. För att inte avskräcka respondenter att 
slutföra enkäten placerades dessa två frågor i en separat del av enkäten där det tydligt 
framgick att dessa frågor var frivilliga att besvara och kunde hoppas över. 
Svarsfrekvensen på dessa frågor låg på ca 30% och på grund av detta drogs inga definitiva 
slutsatser drogs därför utifrån denna data.  
 
Kritik kan även riktas mot att enkäten genomförts elektroniskt och inte via en 
standardiserad enkätundersökning. En standardiserad enkätundersökning innebär att alla 
respondenter får samma frågor samt besvara enkäten under samma förutsättningar (Trost 
& Hultåker, 2016, s. 57). Även om alla respondenter har tilldelades samma frågor så 
innebär den elektroniska enkäten att författarna varken haft möjlighet att kontrollera 
situationen eller sammanhanget då enkäten genomförts. Beroende på var, när och hur 
enkäten har besvarats kan känsloläget och sinnesstämningen ha påverkat hur individen 
tolkat och besvarat enkäten. Även om respondenten använt telefon, dator eller surfplatta 
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kan påverka hur respondenterna uppfattar frågan och i följd hur de besvaras. Används en 
mobiltelefon kan enkäten uppfattas svårare att överblicka och kontexten mer 
osammanhängande. Dessutom finns risken att de som använt mobiltelefonen svarat i hets 
medan de som suttit i lugn och ro vid en dator svarat mer noggrant och genomtänkt.  
 
Dahmström (2011, s. 92–94) poängterar även risken för ‘teknik-bias’ och syftar då dels 
till att tekniska problem kan leda till bortfall samt till att det är svårt att dra generaliserbara 
slutsatser i och med att hela populationen inte har tillgång till internet. Med andra ord kan 
urvalet bli skevt och att de som nås av enkäten är främst yngre män (Dahmström, 2011, 
s. 92–94). Genom att enkäten även delades i en grupp som uteslutande innehöll kvinnor 
kunde en skev könsfördelning undvikas. Dahmström (2011, s. 356) belyser även risken 
för att enkätfrågor lätt kan missuppfattas samt tolkas olika från individ till individ. Vidare 
menar Dahmström (2011, s. 148) att kvalitén även kan ifrågasättas om det saknas 
svarsalternativ som speglar den enskilda individens åsikt samt om frågorna inte speglar 
studies syfte. För att motverka dessa risker har författarna utgått ifrån enkätfrågor som 
redan används ett flertal gånger i tidigare studier samt genomfört en pilotundersökning. 
 
Då denna studie har sökt samband mellan uppskattad och faktiskt finansiell förmåga har 
ett kunskapstest utgjort en viktig del i enkätstudien och för att detta ska anses pålitligt 
krävs att respondenterna svarat självständigt. I och med att enkäten genomfördes utan 
författarnas närvaro finns en risk för att respondenterna kan ha använt hjälpmedel, till 
exempel sökmotorer och/eller miniräknare, när de utförde testet. Är detta fallet kan 
resultatet ge en missvisande bild vilket kan leda till en felaktig analys och slutsats. För att 
motverka detta har författarna försökt samla in svar från så många respondenter som 
möjligt. På så sätt vill författarna minska risken för att de oärliga respondenternas svar 
påverkar det totala resultatet. För att säkerställa helt ärliga svar hade en övervakad 
undersökning varit att föredra (Dahmström, 2011, s. 87) men detta uteslöts på grund av 
studiens omfattning. Dahmström (2011, s. 87) poängterar även svårighet av att hjälpa 
respondenten om frågor uppstår när enkäten utförs online. Även om kontaktuppgifter 
lämnats i enkätens följebrev är risken stor för att respondenter inte orkat lägga tid och 
kraft på att höra av sig till författarna utan istället bara låtit bli att besvara den specifika 
enkätfrågan. För att hantera detta har författarna försökt utforma enkäten lättförståeligt 
samt genomfört en pilotstudie innan den skickades ut till urvalet. Detta tycks ha givit 
resultat då författarna inte mottagit några synpunkter angående frågornas utformning. En 
annan svårighet med enkäter är att det inte finns någon möjlighet att ställa följdfrågor 
(Dahmström 2011, s. 87). I denna studie anser författarna däremot att det inte varit 
nödvändigt i och med att syftet enbart var att undersöka om det existerar ett generellt 
beteende och inte göra en djupdykning i beteendet.  
 
De senaste decennierna har deltagandet i enkätundersökningar minskat i hela västvärlden 
som följ av ett ständigt ökande informationsflöde, en oro för övervakning och 
integritetskränkningar samt förändrade demografiska förhållanden (Ejlertsson, 2014, s. 
14). Författarna tolkar detta som ytterligare en svårighet med enkäter i dagens samhälle 
och har tagit med det i beaktning när enkäten formulerats. I och med att enkäten riktar sig 
till två Facebookgrupper för aktieintresserade individer tänker författarna att deltagarna i 
dessa grupper troligtvis är mer benägna och intresserade av att genomföra enkäten i och 
med att den berör ett för dem intressant ämne. Av denna anledning ansåg författarna att 
en enkätstudie funkade bra på den valda populationen trots att trenden säger att 
deltagandet i enkätstudier har minskat. 
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Överlag är författarna väl medvetna om de risker som finns med att utföra enkäter online 
och kommer ta hänsyn till dessa vid analys av resultatet. Denscombe (2014, s. 380) 
nämner att kvantitativa resultat gör det svårt att se vad resultatet innebär ur ett bredare 
perspektiv och även detta kommer författarna ta hänsyn till innan några slutsatser dras. 

4.8 Litteratursökning  
Sökandet av relevant litteratur, utifrån studiens syfte, är viktigt genomgående under 
studiens process och görs för att få en uppfattning om redan befintliga studier samt för att 
hjälpa forskarens förståelse (Svenning, 2003, s. 36). Enligt Jensen (1995, s. 36–37) är 
detta extra relevant när studien är baserad på ett deduktivt angreppssätt och för att öka 
studiens trovärdighet har författarna till denna studie nog övervägt valet av litteratur.  
 
För att uppnå en objektivistisk grund samt minska risken för att författarnas egna 
förförståelse ska påverka valet av litteratur inleddes studien med en omfattande 
litteratursökning. Först studerades litteratur inom ämnena beteendeekonomi, household 
finance samt finansiell förmåga för att få en så bred vetenskaplig bas som möjligt. 
Därefter gjorde författarna en djupdykning i forskningsområdet overconfidence samt i 
studiens huvudsakliga teori Dunning-Kruger effekten.  
 
Huvudsakligen låg den inledande litteratursökningen till grund för att hitta relevanta 
teorier och forskning till studiens deduktiva ansats men även referenslistor hos tidigare 
forskning har använts som utgångspunkt. Främst har forskarnas- samt teoriernas namn 
använts som sökord när vetenskapliga artiklar eftersökts. För att finna lämpliga samt 
vetenskapliga källor har Google Scholar samt databaser som varit tillgängliga via Umeå 
universitetsbibliotek används, främst Science Direct Economics, EBSCO, APA psycNET 
samt Cambridge. Vid användning av dessa databaser presenteras ofta relaterade 
publiceringar automatiskt när artiklar sökts vilket har varit till nytta för att hitta ytterligare 
relevanta studier. 

4.9 Källkritik 
För att säkerställa studiens tillförlitlighet har en kritisk granskning av allt källmaterial 
genomförts. Detta är viktigt för att minska risken för att den använda litteraturen på något 
sätts är manipulerad (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 219). Thurén (2013, s. 7) poängterar 
fyra kriterier som en källa bör uppfylla; äkthet, tidssamband, oberoende och 
tendensfrihet. Nedan presenterar författarna hur studiens källor valts med hänsyn till 
dessa kriterier.  

4.9.1 Äkthet 
Äkthet innebär att källan som används varken är förfalskad eller retuscherade (Thurén, 
2017, s. 17). Att publicera en till synes professionell webbsida är idag mycket enkelt och 
då vem som helst kan ansöka om domännamn försvårar det avgörandet om webbsidan är 
tillförlitlig. I och med detta har författarna försökt att undvika webbsidor som källa. I de 
fall webbsidor ändå använts som källa har detta skett i begränsad omfattning och endast 
från identifierbara avsändare. Studien är främst baserad på vetenskapliga artiklar som 
hämtats ifrån välkända och etablerade databaser. Författarna har i största möjliga mån 
valt ut artiklar som fått stämpeln ‘expert-granskad’ eftersom detta innebär att experter 
inom området har granskat och godkänt artikeln. Därtill har de använda artiklarna varit 
väl citerade och främst baserade på primärkällan. Om minsta osäkerhet kring en källa 
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funnits har den valts bort, alternativt granskats i förhållande till en annan oberoende källa. 
Det som kan sänka studiens äkthet till viss grad är valet att använda nyhetsartiklar för att 
stärka studiens aktualitet. Dessa kan anses vara mindre trovärdiga då det kan vara svårt 
att fastslå vem som sammanställt informationen, samt vart informationen ursprungligen 
kommer ifrån. Dessa källor har däremot inte använts till studiens deduktiva ansats utan 
enbart för att stärka ämnets aktualitet. Överlag anser däremot författarna källorna som 
används kan anses trovärdiga och bidra till en hög vetenskaplig grund för studien. I och 
med detta bör studiens äkthet i studien anses hög. 

4.9.2 Tidssamband 
Tidssamband innebär att de källor som används bör vara de senaste uppdaterade 
(Ejvegård, 2009, s. 72). I och med att studien fokuserar på relativt unga 
forskningsområden, beteendeekonomi och finansiell förmåga, har studien på ett naturligt 
sätt inriktat sig på nyare studier. De äldre källor som används är kopplade till kända teorier 
som än idag är väl refererade inom modern litteratur. För att stärka dessa har även 
kompletteringar gjorts utifrån nyare källor inom samma område. När böcker har använts 
har författarna utgått ifrån senaste upplagan. Överlag anser författarna att aktualiteten i 
studiens källor är hög, även om den till viss del grundas på äldre och väletablerade teorier 
har de undersökts utifrån ett modernt perspektiv och kompletterats med nyare källor. I 
och med detta bör studiens tidssamband anses högt. 

4.9.3 Oberoende 
Oberoende innebär att studien bör vara baserad på primärkällor i och med att det finns 
risk för att informationen feltolkas när den lyfts från sitt sammanhang (Ejvegård, 2009, s. 
71). Som nämnt ovan har främst primärkällor använts och när författarna inte haft tillgång 
till ursprungskällan har de undersökt sekundärkällan i andra forskningsartiklar för att 
säkerställa att de säger samma sak. De sekundärkällor som används är främst böcker. 
Saunders et al. (2012, s. 70) hävdar att böcker kan anses vara mer tillförlitliga än 
primärkällor. I denna studie har böckerna i första hand används för att få förståelse för 
hur en studie ska genomföras vetenskapligt. Detta har gjorts för att öka studiens 
trovärdighet och säkerställa att den genomförs professionellt. Överlag har främst 
primärkällor använts och när sekundära källor används har de grundligt granskats. I och 
med detta bör studiens oberoende anses högt. 

4.9.4 Tendensfrihet 
Tendensfrihet innebär att verklighetsbilden inte ska förvridas av personliga, ekonomiska, 
politiska eller andra intressen. (Thurén, 2009, s. 8). Studien har som tidigare nämnt 
huvudsakligen utgått ifrån vetenskapliga artiklar, och för att säkerställa att dessa är 
tendensfria har författarna först och främst jämfört och granskat artiklarna mot andra 
likartade artiklar. Artiklarnas grundläggande antaganden har granskats för att kontrollera 
att resultaten inte beror på den enskilda studien. Dessutom har författarna främst använt 
expertgranskade artiklar. Tendensfriheten kan däremot svikta när det kommer till 
nyhetsartiklarna eftersom risken finns att sanningen kan vara förvrängd utifrån 
journalistens perspektiv. För att undvika detta har författarna undersökt bakgrunden till 
artiklarna. Dessa artiklar har inte heller utgjort en större del av undersökningen utan 
enbart används för att stärka ämnets aktualitet. Författarna har som tidigare nämnt antagit 
en objektiv verklighetssyn och avser därför vara opartiska och sakliga, detta för att öka 
trovärdigheten. Överlag har författarna kontrollerat och granskat de källor som använts 
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för att minska risken för att olika typer av intressen påverkar resultaten och källorna. I 
och med detta bör studiens tendensfrihet anses hög. 

4.9.5 Övrig källkritik 
Samtliga av studiens vetenskapliga artiklar är publicerade av välkända forskare med stor 
erfarenhet. Dessa forskare har publicerat ett flertal artiklar inom sitt forskningsområde 
och författarna menar därför att dessa artiklar bör anses väl vetenskapliga och trovärdiga. 
Även de teorier som används är väletablerade och ofta undersökta ett flertal gånger av 
olika forskare inom olika områden, vilket stärker studiens trovärdighet. Läsaren bör även 
ta hänsyn till att majoritet av de vetenskapliga artiklar som använts har varit skrivna på 
engelska och ofta innehållande komplicerade termer. Även om författarna till denna 
studie anser sig inneha en god förståelse för det engelska språket finns det en risk att det 
under tolkning och översättning kan uppstå missförstånd för vad den egentliga 
innebörden är. 
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras inledningsvis svaren från enkätundersökningen i en deskriptiv 
sammanfattning. Därefter redovisas resultaten från de utförda statistiska testerna, först 
utifrån Dunning-Kruger effekten och därefter utifrån hur det påverkar de spar- och 
riskbeteenden. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av studiens resultat. 
 

5.1 Deskriptiv statistik 
Nedan presenteras en sammanställning av enkätundersökningens svar uppdelade på 
demografiska statistik, sparande, och resultatet på kunskapstestet.  

5.1.1 Demografisk statistik 
Könsfördelningen hos de 156 respondenter som undersöktes uppgick till 81 män och 75 
kvinnor, vilket innebar 52 % män respektive 48 % kvinnor. Studien yngste deltagare var 
17 år och studiens äldsta deltagare var 75 år. Medelåldern låg på 38 år och en majoritet 
av de som svarat på enkäten var under 42 år.  Sett till utbildningsnivå hos respondenterna 
uppgav 101 personer, motsvarande 65 %, att de hade avklarade högskole- eller 
universitetsstudier, av dessa hade 71 % dessutom läst en ekonomikurs under sina studier. 
Hos svarsgruppen som helhet uppgav 63 % att de läst en ekonomikurs. Den demografiska 
fördelningen presenteras översiktligt i figur 6. 
 

 

 

 
 

Figur 6. Diagram över demografisk statistik 

 
5.1.2 Sparande 
Av de 156 respondenter som deltog i enkätundersökningen uppgav 21 stycket att de inte 
direktsparade i aktier i dagsläget. Anledningen berodde främst på att de var nöjda med 
sin nuvarande sparform (43 %), att aktiesparande uppfattades svårt att börja med (38 %) 
samt att de inte ansåg sig nog kunnig (38 %).  
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Av de 135 respondenter som svarade att de aktivt sparar i aktier uppgav 63 % att de 
primärt handlade aktier från Large Cap. En klar majoritet på 79 % uppgav att 
tidshorisonten på sparandet var 10 år eller mer och sett till hur länge de sparat uppgav 46 
% att de sparat i 1–5 år. 121 stycken av respondenterna besvarade frågan om vilken 
avkastning de uppnått under det senaste året och svaren varierade från -8 % till +440 % 
med ett medelvärde på +17,67 %. Rensat för de fyra respondenter som angav en extrem 
avkastning på +100 % eller mer låg den genomsnittliga avkastningen på +9,5 % varav 
endast fyra respondenter uppgav att de uppnått ett minusresultat. 52 % av respondenterna 
uppskattade att de skulle överavkasta OMXS30-indexet under året och endast en 
förväntade sig att underprestera mot indexet. Totalt besvarade 41 respondenter frågorna 
om Sharpe-kvot samt standardavvikelse och medelvärdet på Sharpe-kvoten låg på 1,06 
och medelvärdet på standardavvikelsen låg på 20,61 %. 

5.1.3 Kunskapstest 
Resultatet från kunskapstestet gav en lägsta poäng på 3, en högsta poäng på 10, och ett 
medelvärde på 8,04. Medelpoängen för män låg 0,6 högre än för kvinnor, t(156)=2,40, 
p<0,01, och de som studerat på universitet fick i medel 0,66 högre poäng än de som inte 
slutfört universitetsstudier, t(156)=-2,48, p<0,05. Både för män och för de som läst på 
universitet låg resultatet över medelvärdet för hela gruppen. I tabell 7 presenteras hur stor 
andel av respondenterna som besvarat varje enskild fråga korrekt. 
 
 

Tabell 7. Andel rätta svar på kunskapstestet 

Fråga 
Andel 
rätt svar 

1. Vilken är aktiemarknadens huvudfunktion? 79 % 

2. Vad innebär det att köpa en aktie? 85 % 

3. Vad innebär det att köpa en obligation? 74 % 

4. Vad händer generellt med obligationspriserna om räntan stiger? 47 % 

5. Sett till de senaste 20 åren, vilken investering har gett den bästa genomsnittliga 
avkastningen? 92 % 

6. När du diversifierar din portfölj, vad händer med risken? 91 % 

7. Har en investering som ger högre avkastning än marknaden oftast en högre risk? 89 % 

8. Vilken av dessa tillgångar uppvisar normalt sett störst volatilitet? 94 % 

9. Anta att räntan på ditt sparkonto är 1 % och inflationen är 2 %. Efter ett år, hur 
mycket kommer du kunna köpa för pengarna på ditt sparkonto? 90 % 

10. Anta att du tar ett sms-lån på 1000 kr med 20 % ränta som beräknas årligen. 
Om du varken amorterar eller betalar ränta, hur lång tid tar det innan skulden 
fördubblats? 62 % 
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5.1.4 Uppskattad finansiell förmåga 
Totalt avfördes den uppskattade finansiella förmågan av tre olika frågor. Sett till frågorna 
individuellt utgjorde fråga (1.7) ‘Hur kunnig är du om finansiella marknader och 
instrument?’ den största bidragande faktorn till att de med hög finansiell förmåga 
underskattade sig själva. Fråga (4.12) ‘Hur uppskattar du att du presterat i förhållande 
till andra svarande?’ bidrog i sin tur med den största effekten på överskattningen hos de 
med låg finansiell förmåga. För de tre frågorna som variabeln uppskattad förmåga är 
konstruerad av uppgick Cronbachs alpha till 0,66, det vill säga över gränsen som var satt 
till 0,6. Frågorna antogs därför passa som en sammansatt variabel. 

5.2 Dunning-Kruger effekten 
Utifrån studiens problemformulering undersöktes först om individens kunskapsnivå 
tenderar att påverka hur denne uppskattar sin finansiella förmåga. I tabell 8 presenteras 
en översikt över genomsnittet för respondenternas faktiska förmåga, hur de uppskattat 
den samt om de över eller underskattat sig. Både generellt för alla respondenter samt för 
de tre enskilda grupper som presenterats tidigare: låg, medel samt hög förmåga.  
 
 

Tabell 8. Faktisk och uppskattad finansiell förmåga 

 Finansiell 
förmåga 

Uppskattning Överskattning 
(Underskattning) 

P-värde Antal 

Låg förmåga 5,38 6,46 1,08 <0,001 24,00 

Medel förmåga 8,04 7,46 (-0,58) <0,001 99,00 

Hög förmåga 10,00 8,29 (-1,71) <0,001 33,00 

Total 8,04 7,49 (-0,55) <0,001 156,00 
 
 

Skillnader mellan faktisk och uppskattad förmåga testades för alla grupper med ett parat 
t-test. Sett till alla respondenter som helhet ligger den uppskattade nära den faktiska 
förmågan men med en viss underskattning som är signifikant skiljt från noll, t(156)=5,12, 
p<0,001. Tittar man däremot grupperat efter faktisk förmåga framträder ett mönster. De 
med låg finansiell förmåga uppvisar en överskattning av sig själva, t(24)=-3,81, p<0,001, 
samtidigt som de med hög finansiell förmåga tvärtom underskattar sig själva, 
t(33)=10,84, p<0,001. Den största gruppen, som ligger på en medelnivå, ligger närmast 
i sin uppskattning men visade även de en underskattning av sin egna förmågan, 
t(99)=5,40, p<0,001. Sambandet mellan faktisk och uppskattad förmåga i de olika 
grupperna visualiseras i figur 7. 
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Figur 7. Samband mellan faktisk och uppskattad finansiell förmåga 
 

När det konstaterats att det råder skillnader för hur individer med låg- respektive hög 
finansiell förmåga uppskattar den egna förmågan undersöktes detta vidare genom en 
regressionsanalys. Först genomfördes en bivariat regressionsanalys och därefter en 
multivariat regressionsanalys på studiens samtliga 156 respondenter. För den multivariata 
modellen genomfördes ett korrelationstest där inga variabler visade tecken på en 
korrelation över det bestämda gränsvärdet på 0,7 (se appendix 2). Residualerna 
granskades även i ett spridningsdiagram för att säkerställa att ingen heteroskedasticitet 
förelåg.  
 
I den initiala bivariata regressionsanalysen användes överskattning som beroende 
variabel och förmåga som oberoende variabel enligt följande modell: 
 

ö456789::;<;=" = % + ' ∗ ?ö6@å=9" + )" 
 
Skattningen för modellen gav ett R2-värde på 44,98 % och ett p-värde <0,001 för den 
oberoende variabeln förmåga. Det kan på 1 % signifikansnivå statistiskt säkerställas att 
förmåga påverkar överskattning. Beta-värdet indikerar att en ökning med en enhet i 
förmåga minskar överskattning med 0,58 enheter. För fullständiga resultat se tabell 9. 
 
 

Tabell 9. Bivariat regressionsanalys - Beroende variabel: överskattning 

Variabel Beta Standardfel P-Värde 

Konstant 4,119 0,425 0,000 

Förmåga -0,582 0,052 0,000 
 
 
För att säkerställa att förklaringen till individens överskattning primärt kom från graden 
av finansiell förmåga och inte något annat genomfördes därefter en multivariat 
regressionsanalys med fler oberoende variabler. Modellen utökades till: 
 
ö456789::;<;=" = % + '* ∗ ?ö6@å=9" + '+ ∗ åBC56" + 'D ∗ 8ö;" + 'E ∗ <;:65775" +$

'F ∗ G;<4567<:5:" + 'H ∗ 58I;I@<8G67" + )" 
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Utifrån denna modell ökade det justerade R2-värdet till 58,75 %. Det kan på 1 % 
signifikansnivå statistiskt säkerställas att regressionen är signifikant, p-värde <0,001, 
vilket innebär att det finns ett statistiskt säkerställt samband mellan den beroende och 
minst en av de oberoende variablerna i modellen. Variabeln förmåga fick en ny beta på 
(-0,73) vilket innebär att det negativa sambandet från den bivariata modellen ökade. För 
varje rätt svar på kunskapstestet minskade överskattningen av den egna förmågan med 
0,73 enheter, p-värde <0,001. De övriga variablerna hade positiva betavärden vilket 
innebar att en ökning i dessa i sin tur ökar graden av överskattning. Denna modell 
tydliggjorde med andra ord att det finns undertryckta samband mellan faktisk förmåga 
och överskattningen av förmågan. Ålder hade en måttlig påverkan där varje år äldre 
innebar en ökning på 0,013 av överskattningen, p-värde <0,05. Med ett betavärde på 
0,410 på variabeln kön innebar det att män i genomsnitt överskattade sin förmåga mer än 
kvinnor, p-värde <0,05. Ökat intresse innebar en ökning av graden överskattning med 
0,261, p-värde <0,001. Sett till mått på utbildning påverkade inte avklarade 
universitetsstudier graden av överskattning signifikant, p-värde >0,1. Ekonomikurs var 
däremot signifikant och visade på att överskattningen av den egna förmågan ökade hos 
de som läst en ekonomikurs, p-värde <0,1. För fullständiga resultat se tabell 10. 
 
Tabell 10. Multivariat regressionsanalys – beroende variabel: Överskattning 

Variabel Beta Standardfel P-Värde 

Konstant 2,187 0,614 0,001 

Förmåga -0,731 0,054 0,000 

Ålder 0,014 0,006 0,025 

Kön 0,410 0,169 0,017 

Intresse 0,261 0,066 0,000 

Universitet 0,143 0,179 0,427 

Ekonomikurs 0,312 0,163 0,058 
 

5.3 Sparbeteende 
För att undersöka om Dunning-Kruger effekten påverkade individens sparbeteende 
genomfördes två logistiska regressionsanalyser. Först undersöktes individens val att delta 
på aktiemarknaden och därefter individens val att delegera sitt investeringsbeslut.  

5.3.1 Deltagande på aktiemarknaden 
Deltagandet på aktiemarknaden undersöktes utifrån följande modell:  
 
 

ln
0 C5B:96"

1 − 0 C5B:96"
=% + '* ∗ ?ö6@å=9" + '+ ∗ ö456789::;<;=" + 'D ∗ åBC56" +$

'E ∗ 8ö;" + 'F ∗ <;:65775" + 'H ∗ G;<4567<:5:" + 'J ∗ 58I;I@<8G67" + )"  
 

 

 
Modellen för deltagandet på aktiemarknaden hade ett R2-värde på 3,22 % och i ett X²-
test ett p-värde på 0,140.  Det kunde inte säkerställas statistiskt på 10 % signifikansnivå 
att deltagande på aktiemarknaden förklaras av en eller flera av modellens oberoende 
variabler. Varken förmåga eller överskattning var signifikanta i modellen. Störst inverkan 
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på valet att delta på aktiemarknaden var kön. Män visade sig vara 2,4 gånger så troliga 
att investera i aktier, detta samband var dock inte statistiskt signifikant, p-värde >0,1. För 
fullständiga resultat se tabell 11. 
 
Tabell 11. Multivariat logistisk regressionsanalys – beroende variabel: deltar 

Variabel Beta Standardfel P-Värde Odds 

Konstant -1,23 1,91 0,519  

Förmåga 0,064 0,236 0,758 1,07 

Överskattning 0,179 0,268 0,506 1,20 

Ålder 0,013 0,019 0,494 1,01 

Kön 0,876 0,587 0,128 2,40 

Intresse 0,274 0,198 0,167 1,32 

Universitet 0,222 0,558 0,692 1,25 

Ekonomikurs -0,692 0,570 0,208 0,50 
  

 

5.3.2 Delegering av investeringsbeslut 
Huruvida respondenten tog självständiga investeringsbeslut eller tillförlitade sig på andra 
undersöktes utifrån följande modell:  
 
ln K LMNMOMPQR

*SK LMNMOMPQR
=% + '* ∗ ?ö6@å=9" + '+ ∗ ö456789::;<;=" + 'D ∗ åBC56" + 'E ∗

8ö;" + 'F ∗ <;:65775" + 'H ∗ G;<4567<:5:" + 'J ∗ 58I;I@<8G67" + )"   

 
Modellen för delegering av investeringsbeslut hade ett R2-värde på 0,03 % och i ett X²-
test ett p-värde >0,1. Det kunde inte säkerställas statistiskt på 10 % signifikansnivå att 
delegering av investeringsbeslut förklaras av en eller flera av modellens oberoende 
variabler. Variabeln förmåga, p-värde <0,1, är däremot signifikant på 10 % 
signifikansnivå och bidrar till att öka oddset för att individen använder egen 
analys/intuition vid investeringsbeslut. Varken överskattning eller någon av de andra 
oberoende variablerna uppvisar signifikans på den valda nivån. För fullständiga resultat 
se tabell 12. 
 
Tabell 12. Multivariat logistisk regressionsanalys – beroende variabel: delegera 

Variabel Beta Standardfel P-Värde Odds 

Konstant -0,200 1,370   0,022  

Förmåga 0,288 0,175 0,096 1,33 

Överskattning 0,255 0,190 0,177 1,29 

Ålder -0,006 0,013 0,645 0,99 

Kön 0,344 0,390 0,377 1,41 

Intresse -0,157 0,149 0,286 0,85 

Universitet -0,041 0,389 0,917 0,96 

Ekonomikurs -0,099 0,365 0,787 0,91 
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5.4 Riskbeteende 
För att undersöka om Dunning-Kruger effekten påverkade individens riskbeteende 
genomfördes tre logistiska regressionsanalyser. Först undersöktes individens 
diversifiering, sedan individens handelsfrekvens och slutligen individens spontanitet på 
aktiemarknaden.  

5.4.1 Diversifiering 
Respondentens nivå av diversifiering undersöktes utifrån följande modell: 
 
C<4567<?<56<;=" = % + '* ∗ ?ö6@å=9" + '+ ∗ ö456789::;<;=" + 'D ∗ åBC56" + 'E ∗

8ö;" + 'F ∗ <;:65775" + 'H ∗ G;<4567<:5:" + 'J ∗ 58I;I@<8G67" + )" ’ 
 

Respondenternas grad av diversifiering har med modellen ett justerat R2-värde på 4,01 
%. Det är statistiskt säkerställt att regressionen är signifikant, p-värde < 0,1, vilket 
innebär att det finns ett statistiskt säkerställt samband mellan den beroende och minst en 
av de oberoende variablerna i modellen. Varken förmåga eller överskattning är 
signifikanta i modellen. I modellen får män en något högre grad av diversifiering än 
kvinnor, dock ej signifikant på 10 % signifikansnivå. Modellens enda signifikanta 
variabel var ålder, p-värde <0,05, där stigande ålder bidrar till större diversifiering. För 
fullständiga resultat se tabell 13. 
 
Tabell 13. Multivariat linjär regressionsanalys – beroende variabel: diversifiering 

Variabel Beta Standardfel P-Värde 

Konstant 3,442 0,739 0,000 

Förmåga -0,024 0,096 0,801 

Överskattning -0,054 0,101 0,595 

Ålder -0,018 0,007 0,010 

Kön -0,200 0,198 0,316 

Intresse -0,071 0,080 0,377 

Universitet 0,196 0,206 0,342 

Ekonomikurs 0,064 0,190 0,736 
 

 

5.4.2 Handelsfrekvens 
Respondentens handelsfrekvens undersöktes utifrån följande modell:  
 
ℎ9;C5B7?65845;7" = % + '* ∗ ?ö6@å=9" + '+ ∗ ö456789::;<;=" + 'D ∗ åBC56" +

'E ∗ 8ö;" + 'F ∗ <;:65775" + 'H ∗ G;<4567<:5:" + 'J ∗ 58I;I@<8G67" + )"  
 
Handelsfrekvensen hos respondenterna har med modellen ett justerat R2-värde på 6,29 
%. Det är statistiskt säkerställt att regressionen är signifikant, p-värde <0,05, vilket 
innebär att det finns ett statistiskt säkerställt samband mellan den beroende och minst en 
av de oberoende variablerna i modellen. Varken förmåga eller överskattning är 
signifikanta i modellen. Ökat intresse bidrar med ökad handelsfrekvens, p-värde <0,05, 
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och när det kommer till respondentens kön handlar män mindre frekvent än kvinnor, p-
värde <0,1. För fullständiga resultat se tabell 14. 
 
Tabell 14. Multivariat linjär regressionsanalys – beroende variabel: handelsfrekvens 

Variabel Beta Standardfel P-Värde 

Konstant 1,435 0,609 0,020 

Förmåga -0,046 0,079 0,566 

Överskattning 0,094 0,084 0,261 

Ålder 0,001 0,006 0,852 

Kön -0,283 0,163 0,086 

Intresse 0,149 0,066 0,026 

Universitet -0,244 0,169 0,153 

Ekonomikurs 0,003 0,157 0,984 

 

5.4.3 Spontanitet 
Respondentens spontanitet undersöktes utifrån följande modell:  
 
70I;:9;<:5:" = % + '* ∗ ?ö6@å=9" + '+ ∗ ö456789::;<;=" + 'D ∗ åBC56" + 'E ∗

8ö;" + 'F ∗ <;:65775" + 'H ∗ G;<4567<:5:" + 'J ∗ 58I;I@<8G67" + )"  
 
Hur spontana respondenterna uppger att de är i sina aktieinvesteringar har med modellen 
ett justerat R2-värde på 18,77 %. Det är statistiskt säkerställt att regressionen är 
signifikant, p-värde <0,05, vilket innebär att det finns ett statistiskt säkerställt samband 
mellan den beroende och minst en av de oberoende variablerna i modellen. Varken 
förmåga eller överskattning var dock signifikanta i modellen. Båda måtten på 
utbildningsnivå visar signifikanta resultat på angiven nivå, de som avklarat 
universitetsstudier är mindre spontana än andra, p-värde <0,01, medan de som läst en 
ekonomikurs är mer spontana, p-värde <0,01. Även respondentens kön är signifikant i 
modellen och visar att män är mindre spontana än kvinnor, p-värde <0,001. För 
fullständiga resultat se tabell 15. 
 
Tabell 15. Multivariat linjär regressionsanalys – beroende variabel: spontanitet 

 

Variabel Beta Standardfel P-Värde 

Konstant 3,833 0,745 0,000 

Förmåga -0,123 0,097 0,206 

Överskattning -0,657 0,207 0,002 

Ålder 0,008 0,007 0,250 

Kön -0,733 0,200 0,000 

Intresse -0,006 0,081 0,943 

Universitet -0,092 0,102 0,372 

Ekonomikurs 0,650 0,192 0,001 
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5.5 Sammanfattande resultat 
Studiens huvudsakliga syfte har varit att undersöka om det råder ett negativt, linjärt 
samband mellan en individs finansiella förmåga och överskattning av egna förmåga sett 
till den finansiella marknaden. Det vill säga om individens överskattning sjunker när 
dennes finansiella förmåga stiger. Detta har undersökts genom t-test och 
regressionsanalyser. Studien har funnit empiriskt stöd för att ett negativt samband mellan 
individens finansiella förmåga och överskattning av den egna förmågan på området. 
Individer med låg finansiell förmåga överskattar sig själva i förhållande till sin faktiska 
kunskapsnivå och individer med hög finansiell förmåga uppvisar en underskattning av 
sig själva i förhållande till sin faktiska kunskapsnivå. Sambandet mellan finansiell 
förmåga och överskattning är linjärt och gäller systematiskt även när hänsyn tas till 
ytterligare variabler som antogs kunna påverka hur den egna förmågan uppskattas. 
Signifikanta resultat hittades även för att överskattning av den egna förmågan drivs av 
ytterligare oberoende variabler så som kön, ålder, intresse, och om de läst en 
ekonomikurs. 
 
Studiens delsyfte har varit att undersöka hur denna missbedömning av den egna förmågan 
påverkar individens spar- och riskbeteende på den finansiella marknaden. Fem olika 
regressionsanalyser har därför genomförts för att undersöka om individens deltagande på 
aktiemarknaden, delegeringsbeslut, diversifiering, handelsfrekvens samt spontanitet 
påverkas av hur individen missbedömer sin egna förmåga. Inga signifikanta resultat har 
påträffats för att faktisk förmåga eller överskattning av förmåga skulle påverka hur 
individen agerar på den finansiella marknaden, bortsett ifrån huruvida individen fattar 
investeringsbeslut utifrån egen analys eller väljer att delegera beslutet till andra. Individer 
med hög finansiell förmåga fattar investeringsbeslut utifrån egen analys i större 
utsträckning än individer med låg finansiell förmåga. De signifikanta resultat som 
identifierats angående spar- och riskbeteende är att äldre är mer diversifierade; kvinnor 
är mer spontana på aktiemarknaden och har en högre handelsfrekvens än män; de som 
läst på universitet är mindre spontana på aktiemarknaden och de som läst ekonomikurs är 
mer spontana på aktiemarknaden. 
 
Viktigt att ta hänsyn till är att regressionsanalyser endast visar numeriska samband mellan 
två eller flera variabler, för att kunna utröna om det föreligger kausalitet är det därför 
viktigt med en noggrann analys av resultatet innan slutsatser dras. (Dahmström, 2011, s. 
215) 
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6. Analys och diskussion 
I detta kapitel kommer studiens resultat analyseras i relation till tidigare forskning. 
Avslutningsvis diskuteras studiens kunskapstest samt generaliserbarheten av 
undersökningen. 

6.1 Dunning-Kruger effekten 
Som nämnt i den teoretiska referensramen finns en konflikt mellan det traditionella 
synsättet och beteendeekonomin. Den traditionella ekonomin går hand i hand med 
rational choice theory och hävdar att människan är fullständigt rationell och ständigt fattar 
nyttomaximerande besluten (Patemonster, 2017) medan beteendeekonomi hävdar att 
människan är irrationell (Barberis & Taylor, 2003; Shefrin, 2002) och begränsad vid sitt 
beslutsfattande (Shleifer, 2000; Simon, 1972). I denna studie har signifikanta stöd funnits 
för att teorier inom beteendeekonomin stämmer. Människan är inte rationell utan nivån 
av finansiell förmåga påverkar uppskattningen av den egna finansiella förmågan. 
Gällande individens begränsningar i beslutsfattande när det kommer till spar- samt 
riskbeteenden har inte lika tydliga resultat funnits. Författarna går in djupare på detta 
längre ner i avsnittet. 
 
Tidigare forskning har funnit att individer tenderar att uppskatta sin förmåga till högre än 
genomsnittet och the better-than-average effect är ett av psykologins mest omdiskuterade 
bias (t.ex. Alicke & Klotz 1995; Dunning et al., 1989; Svenson 1981). I denna studie har 
författarna konstaterat att en ‘better-than-average’ effekt även existerar bland investerare, 
i enighet med bland andra Graham et al. (2009); Kyle & Wang (1997) samt Prince (1993), 
som påstår att investerare är överdrivet självsäkra och överskattar sin egen förmåga. 
Effekten är dock endast synligt bland individer som besitter låg finansiell förmåga, 
speciellt när de ska uppskatta hur de presterat i förhållande till andra på kunskapstestet. 
Detta överensstämmer med tidigare fynd av Kruger & Dunning (1999) och sker på grund 
av vad de benämner som en brist på metakognitiv förmåga. Individer med låg finansiell 
förmåga förstår varken att de presterat sämre än genomsnittet samt när de svarat fel på 
frågor i kunskapstestet. En ‘worse-than-average’ effekt har konstaterats bland individer 
med hög finansiell förmåga, men endast när det kommer till en generell uppskattning av 
den egna förmågan. Individer med hög finansiell förmåga var mycket bättre än de med 
låg finansiell förmåga på att uppskatta hur många rätta svar de fått på kunskapstestet, 
genomgående tror de sig dock ligga kring medel när de ska uppskatta sig själva. Med 
andra ord tenderar individer med hög nivå av finansiell förmåga att ha en för låg 
uppskattning av sin egna förmåga, även detta i enighet med tidigare forskning av Kruger 
& Dunning (1999).  
 
När Kruger & Dunning (1999) undersökte effekten av hur individer överskattar sin 
förmåga gjordes det endast med deras faktiska förmåga som utgångspunkt. Genom att 
inkludera ytterligare variabler kan det konstateras att det även finns andra personliga 
karakteristiska grunder till om individer överskattar sin förmåga. Som tidigare nämnt ägs 
aktier i större utsträckning av män än kvinnor i Sverige. På grund av en aktiv urvalsmetod 
för att nå fler kvinnor är denna studie mer fördelat som samhället i stort för att på så vis 
effektivare utreda skillnader mellan män och kvinnor. Männen i denna studie hade 
generellt en högre poäng än kvinnor på kunskapsprovet, de överskattade samtidigt även 
sin egen förmåga mer. Kruger & Dunning (1999) undersökte aldrig hur kön påverkar 
skillnader mellan faktisk och uppskattad förmåga. Resultaten i denna studie visar att 
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sambandet mellan faktisk och uppskattad finansiell förmåga stärks när hänsyn tas till kön 
och att män överskattar sin förmåga i större utsträckning än kvinnor. Detta stärker tidigare 
overconfidence-studier som påvisat att män uttrycker ett större självförtroende än kvinnor 
(t.ex. Beyer & Bowden, 1997; Lundeberg et al., 1994; Prince, 1993). Samtidigt styrks 
även antagandet från Barber & Odean (2001) om att män överskattar sin egen förmåga i 
större utsträckning än kvinnor. Individens ålder förväntades ursprungligen vara negativt 
korrelerad mot dennes självuppskattning då erfarenhet och ett ökat mått av självinsikt 
antogs öka med stigande ålder. Resultaten visar dock på att åldern istället ökade graden 
av överskattning av den egna förmågan. Detta pekar mot att individer som överskattar sin 
förmåga kommer fortsätta göra det, även om de rimligtvis under åren borde fått respons 
på att deras uppskattningar är felaktiga. Kruger & Dunning (1999, s. 1127) 
uppmärksammar även detta och menar att individer som presterar dåligt har svårigheter 
att förbättra sin förmåga att korrekt bedöma sin prestation även när de får se svar från 
individer som presterat bättre än de själva. Vad som tycks hjälpa att minska 
överskattningen är endast när individer får specifik träning (Kruger & Dunning, 1999, s. 
1130). Att överskattning av den egna förmågan ökar med åldern pekar på att individer 
inte bara fastnar i gamla hjulspår utan att de utan riktade insatser dessutom tycks gräva 
sig djupare med tiden. Grunden i Dunning-Kruger effekten är att faktisk förmåga 
påverkar hur väl en individ kan uppskatta sin prestation, och ett antagande som gjordes i 
denna studie var att högre akademiska meriter leder till en högre generell förmåga. Trots 
att respondenterna med universitetsutbildning fick högre poäng än övriga på 
kunskapstestet visar denna studie inte på att utbildningen var avgörande för hur väl 
individen uppskattade sin egen förmåga. Snarare tycks det bero på om individen läst en 
ekonomikurs eller ej där individer som läst en ekonomikurs var mer benägen att 
överskatta sin egna förmåga. Detta styrker kriteriet Kruger & Dunning (1999, s. 1132) 
ställer upp i om att det krävs en viss nivå av kunskap innan en bias uppstår, de som läst 
en ekonomikurs anser att de kan tillräckligt mycket inom ämnet för att prestera väl och 
överskattar således oftare sin faktiska förmåga. 
 
Kruger & Dunning (1999) var först med att konstatera att en individs kunskapsnivå 
påverkar hur denne överskattar sig själv och sedan dess har ett flertal forskare konstaterat 
detsamma (t.ex. Dunning et al., 2003; Ehringler et al., 2008; Schloesser et al., 2013), ett 
fenomen som fått benämningen Dunning-Kruger effekten (Kruger & Dunning, 1999). 
Resultaten av denna studie styrker dessa tidigare fynd och visar på att Dunning-Kruger 
effekten existerar på den finansiella marknaden. Hur detta påverkar individens finansiella 
beteende kommer nedan presenteras utifrån studiens andra delen av teoretiska 
referensramen.  

6.2 Deltagande på aktiemarknaden 
Gällande deltagandet på aktiemarknaden påstår Barber & Odean (2001) att individer med 
hög nivå av självförtroende deltar i högre grad och Rooij m.fl. (2011) samt Banks & 
Odfield (2007) påstår att individer med låg kunskapsnivå deltar mindre. Utifrån Dunning-
Kruger effekten är dessa konstateranden motstridiga eftersom individer som överskattar 
sin förmåga borde vara de som besitter låg kunskapsnivå. Denna studie har undersökt 
detta men inga stöd har hittats för att individens faktiska förmåga eller överskattningen 
av förmåga skulle påverka dennes benägenhet att delta på den finansiella marknaden. 
Resultat tyder på att individer inte agerar rationellt i enighet med den traditionella teorin, 
normativa beslutsteorin, samt rational choice theory. Hade så varit fallet borde individer 
med låg kompetens hålla sig borta från aktiemarknaden och individer med hög kompetens 
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deltagit. Campbell (2006) hävdade att individer inte deltar på aktiemarknaden eftersom 
de är rädda för att fatta dåliga ekonomiska beslut. Författarnas förväntningar, utifrån 
tidigare forskning, om att se en positiv korrelation mellan de som överskattar sin förmåga 
och deltagandegrad på aktiemarknaden kunde däremot inte säkerställas. 

6.3. Delegering av investeringsbeslut 
Tidigare studier har visat att en investerares val av att ta självständiga investeringsbeslut 
kan förklaras av dennes finansiella förmåga samt självförtroende. Individer med låg 
finansiell förmåga (Banks & Odfield, 2007; Rooij et al., 2011) tenderar att be familj och 
vänner om råd och individer som är överdrivet självsäkra tenderar att fatta sina köpbeslut 
utifrån egen analys (Graham et al., 2009). Enligt Kruger & Dunning (1999) är individer 
med låg kunskapsnivå även överdrivet självsäkra och författarna tolkar därför resultaten 
från Graham et al. (2009) som motstridig resultaten från Rooij et al., (2011) samt Banks 
& Odfield, (2007). Denna studie har funnit samma resultat som Rooij, et.al. (2011) och 
Banks & Odfield (2007). Det vill säga att individer med låg finansiell förmåga oftare ber 
familj och vänner om råd än de med hög finansiell förmåga. Författarna tolkar detta som 
att dessa inte begår något finansiellt misstag eftersom de agerar utifrån sin faktiska 
kunskapsnivå när det tar sina investeringsbeslut. Campbell (2006) påstår att hushåll gång 
på gång begår finansiella misstag men utifrån detta resultat kan författarna konstatera att 
detta inte gäller deras val av att delegera finansiella beslut till andra. Istället agerar 
individen rationellt utifrån sin kunskapsnivå. Langer (1975) påstår att investeraren 
utvecklar en ‘illusion of control’ och därför blir mer självsäker när denne tar självständiga 
investeringsbeslut. Författarnas förväntningar, utifrån Langers (1975) samt Grahams et 
al. (2009) tidigare forskning om att se en positiv korrelation mellan att överskatta sin egna 
förmåga och valet att basera sina finansiella beslut på egen bedömning kunde inte 
säkerställas.  

6.4 Risktagande 
I denna studie har investerares risktagande bedömts utifrån dennes diversifiering, 
handelsfrekvens samt spontanitet. Tidigare studier har visat att individer med högt 
självförtroende (Goetzmann & Kumar, 2008, s. 452) och låg finansiell kunskap (Jappelli 
& Tullia, 2008) är mindre diversifierade än övriga men denna studie har inte kunnat 
konstatera att något av detta påverkar individens nivå av diversifiering. Inget samband 
mellan faktisk finansiell förmåga eller överskattning av den egna förmågan och 
diversifiering har kunnat identifieras. I takt med att åldern stiger förväntades även 
riskbeteendet till viss del skifta från risktagande till riskavert, något som kan anses logiskt 
i och med att ju närmare pensionsåldern individen är, desto mindre risk bör denne ta. 
Detta antagande bekräftas gällande diversifiering där stigande ålder leder till en ökad 
diversifiering vilket var den enda signifikanta oberoende variabeln. 
 
När det kommer till investerarnas handelsfrekvens har tidigare studier funnit att individer 
med högt självförtroende handlar mer frekvent än andra (Barber & Odean, 2001). Inga 
tidigare studier kunde identifieras gällande hur en individs kunskapsnivå påverkar dennes 
handelsfrekvens men utifrån Dunning-Kruger effekten förväntade sig författarna att 
individer med låg finansiell förmåga även skulle ha en hög handelsfrekvens. Denna studie 
har däremot inte funnit stöd för att varken den faktiska finansiella förmågan eller graden 
av överskattning påverkar individens handelsfrekvens. Studien har även undersökt 
risktagande på den finansiella marknaden kopplat till hur benägen individen är att handla 
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utifrån system 1 och system 2 (Kahneman, 2012; Stanovich & West, 2000). Inga 
signifikanta resultat kunde konstateras kopplat till varken individens finansiella förmåga 
eller grad av överskattning. 
 
Trots att inga signifikanta resultat konstateras gällande individens finansiella förmåga, 
grad av överskattning, samt risk- och sparbeteende bör de signifikanta resultat som 
kopplas mellan kön och risk belysas. Denna studie har konstaterat att kvinnor tar mer 
spontana investeringsbeslut än män samt handlar mer frekvent. Detta tyder på att kvinnor 
skulle vara mer riskbenägna än män vilket går emot tidigare studier av både Barber & 
Odean (2001) och Prince (1993). Författarna ställer sig frågande till detta resultat men 
tänker att en anledning till detta skulle kunna vara graden av jämställdhet i det svenska 
samhället. De tidigare nämnda studierna är genomförda i USA, ett land som i jämförelse 
med Sverige kan anses konservativt i sina värderingar om manligt och kvinnligt. Medan 
svenska kvinnor är stolta över att få arbeta är det fortfarande vanligt att kvinnor i USA är 
hemma med barnen och lagar mat medan männen jobbar. Sverige är internationellt sett 
känt för att vara feministiskt och de senaste åren har löneskillnaderna mellan kvinnor och 
män i minskat drastiskt i förhållande till många andra länder i världen. Sveriges 
förändrade könsroller samt att det är mer acceptabelt för kvinnor att ta sig an sin egna 
privatekonomi kan vara en anledning till att dessa resultat skiljer sig åt från tidigare 
studier. Mycket har dessutom hänt sedan Barber & Odean (2001) samt Prince (1993) 
publicerade sina artiklar och dessa resultat tyder på att risktagande och kön skulle vara 
intressant att studera vidare. 

6.5 Kunskapstest och sparbeteende 
Resultatet på kunskapstestet visade att den generella kunskapen är relativt hög nivå med 
ett genomsnitt på 8 rätt och mellan 60–95 % andel rätt svar på varje fråga. Tidigare studie 
på finansiell förmåga i Sverige av Almenberg och Widmarks (2010, s. 8) har visat på 
något lägre resultat, 60–80 % andel rätt på varje fråga. Det har återkommande gånger 
konstaterat att den generella finansiell kunskapsnivå är relativt låg (t.ex. FI, 2005; Lusardi 
& Mitchell, 2007b; Lusardi, 2008; Lusardi & Mitchell 2011; Rooij et al., 2011) men något 
tydligt stöd för detta har däremot inte denna studien funnit. Med tanke på att enkäten 
besvarades av individer med ett intresse för aktier kan detta dock förklara varför 
kunskapsnivån är något högre i denna studie.  
 
I en genomgång av tidigare studier noterar Odean (1998, s. 6) att överskattning av den 
egna förmågan tycks vara mest tydligt när individen stöter på medelsvåra till svåra 
problem. Vidare beskrivs att när det kommer till enklare problem har det visat sig att 
individen snarare tenderar att underskatta sig själv. Den fråga som hade minst andel rätt 
svar var fråga 3, hur ränteförändringar påverkar obligationspriser, där knappt hälften 
uppgav rätt svar. Den andra frågan som stack ut med en högre andel fel svar var fråga 10, 
en räknefråga som rör ränta-på-ränta effekten på ett lån, där ungefär sex av tio svarade 
rätt. Av de som svarade fel på denna fråga hade dessutom hälften av dem uppgett att lånet 
skulle ta längre tid på sig att fördubblas än vad som var fallet, de underskattade därmed 
kraften i ränta-på-ränta effekten. 
 
När det kommer till sparbeteendet uppgav majoriteten att de sparade med en tidshorisont 
på över 10 år. Detta tyder på att många ser långsiktigt på sina investeringar, kanske även 
som en form av privat pensionssparande. Ansvaret för den egna pensionen har skiftat över 
mer till den enskilde individen idag och resultaten från denna studie pekar på att många 
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faktiskt tagit fasta på detta. Lite fler än hälften förväntade sig dessutom prestera bättre än 
indexet OMXS30, de litar med andra ord på att de själva kan skapa bättre avkastning än 
index. De som sparar i aktier har uppgett att du uppnått en genomsnittlig avkastning på 
9,5 % under förra året, jämförbart med marknadens avkastning på 9,47 %. Sett i 
förhållande till Birkens (2016, s. 46) konstateranden kan detta anses högt. Birken (2016, 
s. 46) noterade en genomsnittlig avkastning hos hushållen på 4,5 % under en period där 
marknaden avkastade 8,2 %. Den stora skillnaden mellan resultaten kan vara hänförlig 
till att respondenterna i denna studie har själva fått fyllt i sin avkastning medan Birken 
(2016 s. 46) hade tillgång till data med faktisk avkastning. Dessutom utgick Birken (2016, 
s. 46) ifrån ett genomsnitt av flera år medan denna studien enbart efterfrågat avkastningen 
under ett år, ett år då det dessutom varit god utveckling på den svenska marknaden. Även 
om den verkliga avkastningen är så hög som angivet visar det på svårigheterna med aktivt 
aktiesparande, genomsnittet avkastar ändå som index. Som förväntat när det rör öppna 
frågor var bortfallet stort när det kom till frågorna rörande avkastning. Särskilt stort var 
bortfallet på de två känsliga frågorna angående de svarandes Sharpe-kvot och 
standardavvikelse på portföljerna. På grund av de få svaren blir resultaten svåra att 
generalisera och därför har ingen vidare analys genomförts på dessa frågor. 

6.6 Resultatets generaliserbarhet 
Är resultatet i denna studie tillräckligt generaliserbara för att dra slutsatser även på andra 
populationer? Ett genomgående fokus har varit att undersöka just individer som uppger 
att de är aktieintresserade och redan innehar ett visst mått av kunskap inom ämnet. På 
grund av detta har en Dunning-Kruger effekt tydligt kunnat identifieras. Genomförs 
studien på en generell befolkning finns en risk att grundläggande kunskapsnivå i ämnet 
är för låg vilket skulle medföra att samma resultat inte skulle uppstå. I ett bredare 
internationellt perspektiv bör studiens resultat dock gå att generalisera för individer 
intresserade av aktiesparande även i andra länder. Lusardi & Mitchell (2011b) har 
konstaterat att den finansiella förmågan i Sverige inte skiljer sig nämnvärt från andra 
länder. Förekomsten av Dunning-Kruger effekten som konstaterats i denna studie bör 
därför kunna generaliseras för andra länder. Campbell (2006) påpekar att sparbeteendet i 
Sverige kan skilja sig från andra länder på grund av den generellt höga utbildningsnivån 
och det faktum att svenskar sparar i aktier i ovanligt hög utsträckning. Genom att 
generalisera sambandet från denna studie mellan faktisk förmåga och graden av 
överskattning på andra länders investerare kan spar- och riskbeteende undersökas isolerat 
från denna effekt. Sammantaget är studiens resultat inte generaliserbara för en generell 
population men bör passa bra för liknande populationer i andra geografiska områden.  
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7. Slutsatser 
I detta kapitel kommer studiens frågeställning och syfte kopplas samman med resultat 
och analys för att presentera studiens slutsats. Kapitlet avslutas med en diskussion 
gällande teoretiskt- och praktiskt bidrag, samt förslag på vidare framtida forskning inom 
ämnet. 

7.1 Slutsats 
Författarna inledde studien med att ställa sig frågande till det kända ordspråket “det du 
inte vet tar du inte skada av”. Dessa ord har genomsyrat studien med syftet att hjälpa 
investeraren att fatta mer genomtänkta och medvetna investeringsbeslut. I 
problemformuleringen ställdes frågorna: ’Råder ett negativt linjärt samband mellan 
aktieintresserade svenskars finansiella förmåga och överskattning av egen förmåga, och 
varierar överskattningen i så fall med personliga karaktäristiska?’ samt ’Hur påverkar 
detta i så fall deras spar- och riskbeteende rörande; deltagande på aktiemarknaden, val 
av att delegera investeringsbeslut, diversifiering, handelsfrekvens samt spontanitet på 
aktiemarknaden?’ Författarna ville undersöka om individens finansiella förmåga 
påverkade dennes finansiella självförtroende, det vill säga över- eller underskattning, och 
i följd dennes investeringsbeslut. Studien fann att det råder ett negativt linjärt samband 
mellan finansiell förmåga och överskattning av den egna förmågan, när individens 
finansiella kunskap stiger sjunker dennes överskattning och övergår till en 
underskattning. Individer med låg finansiell förmåga ansåg sig vara bättre än de 
egentligen var medan individer med hög finansiell förmåga ansåg sig vara sämre än de 
egentligen var. Studien kunde även fastslå att graden av överskattning dessutom 
påverkades av ett antal personliga karakteristika så som kön, ålder, intresse och lästa 
ekonomistudier. Att detta rent praktiskt skulle påverka individens sparbeteende kunde 
däremot inte konstateras och för att kunna ge ett definitivt svar på påståendet “det man 
inte vet tar man ingen skada av” krävs vidare forskning inom området. 

7.2 Studiens bidrag  
I detta avsnitt kommer författarna presentera vad studiens resultat innebär och bidrar med 
på ett teoretiskt och praktiskt plan. Det teoretiska bidraget kommer diskuteras utifrån 
studiens huvudsakliga forskningsområden och det praktiska bidraget kommer diskuteras 
utifrån den enskilda individen och samhället.   

7.2.1 Teoretiskt bidrag 
Precis som tidigare forskning inom beteendeekonomi tyder dessa resultat på att 
investeraren inte är fullständigt rationell utan påverkad av andra faktorer, i detta fall sin 
kunskapsnivå. Hade individer agerat rationellt hade den med låg finansiell förmåga inte 
övervärderat sin förmåga och den med hög finansiell förmåga hade inte undervärderat sin 
förmåga. Utifrån detta kan nu konstateras att ännu en förklaring, nämligen 
kunskapsnivån, ligger bakom individens överskattning av sin finansiella förmåga. Detta 
är enligt författarnas vetskap nya fynd som utvecklar tidigare teorier inom finansiell 
förmåga samt overconfidence. Dessa upptäckter stärker tidigare forskning av Kruger & 
Dunning (1999), med flera, som påstår att Dunning-Kruger effekten existerar inom ett 
antal olika beteendeorienterade områden. Nu kan teorin anses mer generaliserbar då den 
även påträffats på den finansiella marknaden. Teorin har breddats och dörrar har öppnats 
för varför ytterligare forskning inom området kan anses vara av intresse. Även studier 
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inom household finance har breddats och det har konstaterats att hushålls finansiella 
kunskapsnivå påverkar deras självförtroende på den finansiella marknaden. I avsnitt 1.5 
Forskningsgap presenterades att studien, kopplat till household finance, skulle undersöka 
om en skillnad mellan faktisk och uppskattad finansiell förmåga kunde påverka om 
individen begick finansiella misstag kopplat till spar- och riskbeteenden. Detta har 
däremot inte kunnat säkerställas.  

7.2.2 Praktiskt bidrag 
Denna studie har bidragit med nya infallsvinklar för hur den enskilda individen, samt 
samhället bör agera. För privatpersonen har studien bidragit med en minskad risk för att 
falla offer för sitt irrationella beteende. Baker och Nofsinger (2002, s. 112) säger att det 
bästa sättet för investerare att inte drabbas av en bias är att ha kännedom om den. Då 
denna studien har bevisat att individens kunskapsnivå påverkar graden av överskattning 
kan denna bias nu lättare undvikas. Med andra ord har individen större möjlighet att agera 
rationellt och ta mer genomtänkta och medvetna investeringsbeslut baserat på sin faktiska 
förmåga istället för sin uppskattade förmåga. Förstår individer med hög finansiell 
förmåga att de är duktigare än de tror så minskar risken för att de går i fällan för det bias 
som household finance belyser, det vill säga risken minskar för att de begår misstaget att 
inte investera på aktiemarknaden på grund av rädslan av att göra misstag. Istället för att 
betala dyra avgifter för förvaltning eller helt stå utanför kan de nu lättare inse att de 
faktiskt är duktiga nog att beträda aktiemarknaden. Kortfattat kan det praktiska bidraget 
riktat till privatpersonen sammanfattas med att deras ökade medvetenhet bör leda till att 
de i större utsträckning ifrågasätter sin finansiella förmåga. 
  
För samhället har studien praktiskt bidragit med att öka och bredda förståelsen för den 
finansiella okunskapen. Tidigare utredningar har åtskilliga gånger konstaterat att den 
finansiella kunskapsnivån är låg och nu kan konstateras att när den finansiella kunskapen 
är låg tenderar även överskattningen av förmågan vara hög. I praktiken kan detta leda till 
stora konsekvenser eftersom individer som överskattar sin egen förmåga, enligt tidigare 
forskning, tenderar att ta irrationella investeringsbeslut. I studiens enkät svarade färre än 
hälften rätt på frågan om hur obligationspriset påverkas av ränteförändringar. Även om 
direktsparande i obligationer inte är den vanligaste formen av sparande så finns en mängd 
fonder baserade på dessa som dessutom lockar med avkastning högre än rena räntefonder. 
En investerare som inte känner till hur obligationspriser och räntor förhåller sig till 
varandra kan därmed överraskas av sämre avkastning än förväntat när samhället rör sig 
mot räntehöjningar. Enkätens kunskapstest visade även att förståelsen för hur ränta-på-
ränta-effekten påverkar kostnaden för ett lån är låg. Ungefär fyra av tio svarade fel på 
frågan som berörde detta och av dessa uppgav hälften att lånet skulle ta längre tid på sig 
att fördubblas än vad som var fallet. De underskattade därmed både kraften i ränta-på-
ränta effekten och den faktiska betalningsbördan på lånet. I dagens samhälle, där sms-lån 
är vanligt och räntorna är oförskämt höga, utgör detta en stor risk då vem som helst, när 
som helst kan låna pengar utan att förstå vad det innebär. Svenska hushåll är väldigt högt 
belånade och en stigande ränta riskerar stabiliteten i samhället. Politiker fokuserar på 
symptomen genom att ständigt finna nya sätt att reglera långivare istället för att fokusera 
på det bakomliggande problemet; befolkningens okunskap. Så länge okunskapen råder 
kommer misstag begås. Bristande kunskap gällande ränta-på-ränta-effekten utgör även 
risk när det kommer till individens privata pensionssparande.  
  
I dagens samhälle ställs mer krav på den enskilda individen och för att denne ska ha 
möjlighet att leva ett värdigt liv i framtiden krävs ofta att denne har ett privat 
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pensionssparande. Förstår inte individen kraften bakom ränta-på-ränta-effekten kan de gå 
miste om ofantliga summor. Att öka den ekonomiska förståelsen leder inte bara till att 
individen förstår sitt sparande bättre, det leder även till att de inte överskattar sin 
ekonomiska kunskap. Finansiella beslut bör tas utifrån faktisk kunskapsnivå och inte 
utifrån överskattad. Alla kan inte utbilda sig inom ekonomi men däremot borde alla få 
möjligheten att förstå finansiella koncept och begrepp som påverkar deras vardagsliv och 
deras framtid. Många påstår att pengar bara är papperslappar med ettor och nollor men 
faktum är att pengar är mycket mer än det. Pengar är trygghet och en försäkran om en 
säker framtid. En framtid där individen kan gå i pension utan att behöva oroa sig över att 
tvingas äta nudlar till middag, ha råd med julklappar till barnbarnen eller att tvingas flytta. 
Att totalt eliminera samtliga hushålls finansiella misstag är inte möjligt men genom att 
utveckla och bredda den ekonomiska undervisningen kan dessa förhoppningsvis bli så få 
och små som möjligt.  
  
Individer är varken rationella eller benägna att inse sin faktiska kunskapsnivå och detta 
är något som politiker bör ta hänsyn till innan de fattar beslut som påverkar människans 
privatekonomi. Innan ett allt för stort ekonomiskt ansvar läggs på den enskilda individen 
krävs att denne besitter god ekonomisk förståelse. Utifrån resultatet av denna studie 
hävdar författarna att politiker bör inse vikten av undervisning inom ekonomi. Genom att 
förse invånarna med högre finansiell förståelse minskar risken för att dessa överskattar 
sin förmåga och chansen ökar för att dessa individerna lyckas med sin privatekonomi.  
  
Politiker bör även ta hänsyn till denna information när pensionssystemet upprättas. Är 
inte individen benägen att fatta rationella beslut kopplat till sin privatekonomi bör 
individen inte tilldelas stort ansvar när det kommer till sitt pensionssparande. För att 
uppnå ett effektivt samhälle bör politiker se till att den finansiella kunskapsnivån i 
samhället är tillräckligt hög innan ansvaret flyttas från myndighet till den enskilda 
individen.   

7.3 Vidare forskning 
I denna studie har ett flertal forskningsområden berörts men gemensamt är att det är 
relativt nya områden och att det, inom dem, fortfarande finns mycket intressant att 
utforska. Den finansiella förmågan uppvisar brister i dagens Sverige (FI, 2018, s. 27) och 
dessutom överskattar många individer sin förmåga (Graham et al, 2009; Fischhoff et al., 
1977). Med utgångspunkt i denna studie presenteras nedan några förslag på vidare 
forskning som författarna tycker är aktuella och intressanta att studera i dagens samhälle.  
Först och främst är denna studie genomförd på populationen aktieintresserade och dessa 
har rimligen andra karakteristiska än vad som gäller för Sveriges befolkning i allmänhet, 
exempelvis har det i studien noterats en betydligt högre grad av utbildning. I och med 
detta anser författarna att det skulle det vara intressant att replikera studien på individer 
som inte nödvändigtvis är intresserade eller insatta i finansiella marknader eller 
instrument. Författarna anser att detta kan vara av intresse då många undersökningar 
sedan tidigare visat på att den finansiella förmågan i Sverige är låg (FI, 2018, s. 35), samt 
att sparandet har krympt (FI, 2018, s. 27) trots att människor fått det bättre ställt. Att 
undersöka detta på hela Sveriges befolkning kan därför anses mycket relevant i dagens 
samhälle. Författarna tycker även att det hade varit intressant att enbart studera 
aktieinvesterare genom att använda en rampopulation utifrån ett register med 
aktiesparare. På så sätt hade ett slumpmässigt urval kunnat genomföras på individer som 
inte bara är aktiva på sociala medier. Då dessa individer handlar aktivt innebär det att 
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syftet kan vara extra relevant för denna population. Vidare tycker författarna att det hade 
varit intressant att replikera den forskning som genomförts i denna studie för att se om 
samma resultat skulle genereras även när fler observationer insamlas. 
 
Tidigare studier inom området har visat att både kompetens och självförtroende i viss 
mån påverkar riskbeteende och hur individer väljer att investera. Största delen av dessa 
studier har genomförts i andra länder, främst USA. Att det i denna studie inte kunde 
identifieras statistiskt signifikanta samband mellan risk och finansiell förmåga eller 
överskattning av förmåga pekar på två alternativ. Antingen har variablerna för förmåga, 
överskattning och risk inte speglat verkligheten effektivt eller så finns det skillnader 
mellan hur investerare tänker och agerar i Sverige jämfört med andra länder. Att replikera 
denna studie i andra länder samt att ändra metoden för hur de ingående variablerna 
definieras kan ge svar på orsaken till skillnader mot tidigare studier. 
 
Då denna studie även gav signifikant stöd för att kvinnor utsätter sig för risk i större 
utsträckning än män anser författarna att detta vore intressant att undersöka vidare. Detta 
går ut en bit utanför denna studies huvudsakliga syfte men författarna anser att det är ett 
fynd som bör studeras vidare. Som nämnt i analysen kan det tänkas finns många 
förklaringar till varför studien visade, till skillnad från tidigare studier, på att kvinnor 
utsatte sig för mer risk. Genom att studera detta på en större population samt utifrån andra 
riskmått kan äldre, tidigare studier som visat på motsatsen ifrågasättas. Detta är extra 
relevant i dagens Sverige där mycket har förändrats under de senaste åren på den 
finansiella marknaden.  
 
Författarna tycker även det hade varit av stort intresse att undersöka den andra delen i 
Kruger & Dunnings (1999) forskning. Det vill säga testa om respondenternas uppskattade 
kunskap ändras när de får chansen att rätta andra respondenters kunskapstest. Att göra en 
longitudinell studie inom området hade även varit intressant för att undersöka om 
satsningar för kunskapsökning inom ekonomi ger effekt på finansiell förmåga. Om 
utbildningssatsningar leder till förbättrad finansiell förmåga kan man då även studera om 
detta i så fall påverkar spar- och investeringsbeteenden på individnivå.   
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8. Etiska och samhälleliga överväganden 
I detta kapitel kommer författarna diskutera etiska och samhälleliga aspekter som är 
viktiga att ta hänsyn till vid genomförandet av en undersökning. Först diskuteras etik 
kopplat ämnesområdet och därefter presenterar författarna hur de förhållit sig till 
vetenskapsrådets fyra allmänna huvudkrav vad gäller etik och forskning. 

8.1 Etisk diskussion 
Då denna studie har behandlat ett ämne som på många sätt kan anses känsligt ur ett etiskt 
perspektiv kommer författarna i denna diskussion lägga fram tankar och resonemang 
kring hur detta kan ha påverkat respondenternas svar. 
 
Att prata om pengar kan uppfattas tabufyllt och skambelagt, inte minst i Sverige där 
jantelagen är framträdande. Ingen vill sticka någon annan i ögonen och att diskutera sin 
ekonomiska situation gör de flesta obekväma och stressade. Utifrån detta har författarna 
en stor förståelse för att ämnesvalet på många sätt kan skrämma individer och få dessa att 
besvara enkäten utifrån hur de vill uppleva sin ekonomiska situation snarare än hur den 
faktisk är. Många uppfattar ämnet som privat och kan uppleva av att frågorna innebär 
intrång på individens privatliv och därför avstår ifrån att svara. För att undvika att 
respondenterna ska avsluta enkäten mitt i på grund av detta har författarna valt att ha alla 
utom en fråga som frivillig. De mest känsliga frågorna samt kunskapstestet har även 
avsiktligen placerats i slutet av enkäten för att frågorna skulle upplevas mer naturliga. 
Som författarna anade innebar detta en del bortfall när det kom till individens avkastning 
samt Sharpekvot men i övrigt har frågorna besvarats utförligt vilket tyder på att frågorna 
kan anses mindre påhoppade. Då enkäten skickats ut till två Facebookgrupper där ämnet 
diskuteras öppet, samt att studien vänder sig till aktieintresserade kan respondenterna 
även anses mer benägna att besvara enkäten då ämnet kan uppleva mer naturligt för dessa. 
Trots att ämnet kan uppfattas oetiskt och besvärande menar författarna att det är ett viktigt 
ämne att ta undersöka, inte minst i relation till individens finansiella förmåga. Författarna 
har även varit tydlig med att enkäten genomförs anonymt och är helt frivillig, detta för att 
minska risken för avhopp. Mer om detta i nästkommande avsnitt. 

8.2 Vetenskapsrådets principer och krav 
Genomgående i studien har författarna tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer och krav. Dessa är extra viktiga att ta hänsyn till när en enkätstudie genomförs 
för att visa respekt och skydda respondenten. Nedan kommer de dessa diskuteras utifrån 
studiens genomförande. Kraven är: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekrav. Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda 
parterna om studiens syfte och samtyckeskravet innebär att de berörda parterna har rätt 
att själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet utgår ifrån att all 
konfidentiell information från de berörda parterna ska behandlas konfidentiellt och 
slutligen innebär nyttjandekravet att den insamlade information enbart får användas i 
vetenskapligt syfte. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6–9) 
 
I och med att denna studiens data är inhämtad från de respondenter som besvarat studiens 
enkät är det dessa individer författarna tagit hänsyn för att uppfylla vetenskapsrådets 
forskningsetiska krav. Enkäten publicerades online i två Facebookgrupper och var 
frivillig att besvara. I enkätens följebrev redovisades information om detta samt studiens 
syfte och att respondenterna när de ville kunde välja att avbryta enkäten. Denna 
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information publicerades även i samband med enkätens publicering i Facebookgrupperna 
för att tydliggöra ytterligare. Alla personuppgifter har behandlats konfidentiellt då studien 
besvarades helt anonym och svaren inte går att koppla till den enskilda respondenten. 
Slutligen har även all data som samlats in enbart använts i vetenskapligt syfte. 
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9 Sanningskriterier 
Studien utgår som tidigare nämnt i från en objektivistisk verklighetssyn och positivistisk 
kunskapssyn. Detta innebär att författarna lägger stor vikt vid studiens trovärdighet 
samt kvalité och menar att resultaten ska bedömas objektivt och vara möjliga att 
återskapa.  Av den anledningen presenteras nedan en analys av studiens reliabilitet 
samt validitet. 

9.1 Reliabilitet 
Reliabilitet beskriver hur väl studiens resultat skulle förbli detsamma om undersökningen 
replikeras av en annan forskare utifrån samma metod och population (Björklund & 
Paulsson, 2003; Jacobsen, 2002; Svenning, 2003, s. 67). Med andra ord huruvida 
resultatet kan anses ha berott på tillfälligheter eller ej. Detta är extra relevant att ta hänsyn 
till vid kvantitativa studier (Patel, 2011, s. 102) och för att uppnå en hög reliabilitet krävs 
att studien utförs på ett pålitligt sätt utan extrema mätfel (Jacobsen, 2002).  
 
Att påstå att inga mänskliga misstag kan ha påverkat studiens resultat vore orimligt. Den 
data som samlats in har till vill viss del sammanställts manuellt och även om detta 
genomförts med noggrannhet samt försiktighet finns alltid risken för felaktig 
databearbetning. Detta kan leda till resultatskillnader vid eventuell replikering av studien. 
Studiens reliabilitet höjs något av det faktum att data från enkätundersökningen överförs 
automatiskt från Google Formulär vilket innebar att ingen manuell registrering av svaren 
krävdes. Efterbehandling av vissa data krävdes dock för att kvantifiera svarsalternativ. 
All databearbetning har genomförts av en av författarna vilket innebär att denne helt och 
hållet kunnat fokusera på sin uppgift och kontrollera så att all data behandlas konsekvent. 
Därefter har den andra författaren granskat den data som färdigställts för att på så sätt 
kontrollera sammanställningen ytterligare.  
 
Eftersom studien är baserad på en enkätundersökning finner författarna det viktigt att ta 
hänsyn till om de svar som fåtts på frågorna faktiskt kan anses pålitliga. För att säkerställa 
detta avgjordes individens uppskattade kunskapsnivå utifrån tre olika frågor och dessa 
kontrollerades sedan med ett Chronbach alpha test där gränsvärdet sattes till 0,6. Testet 
gav ett värde över 0,6 och författarna menar därför att frågorna kan därför anses mäta 
samma sak, vilket stärker studiens reliabilitet.  
 
För att reliabiliteten ska anses godtagbar bör den kunna replikeras av andra (Patel, 2011, 
s. 102). Författarna har tagit hänsyn till detta genom att sträva efter att upprätthålla ett 
objektivt förhållningssätt för att i största utsträckning låta bli att påverka studiens resultat 
från subjektiva värderingar. Därtill har en transparens försökt uppehållas genomgående i 
studien och inte minst i metodkapitlet. Författarna har strävat efter att på ett tydligt sätt 
förklara tillvägagångssättet, beräkningar och de metoder som använts för att underlätta 
möjligheten för andra att replikera studien. De statistiska tester som använts är välkända 
inom statistiken och genomförbara i de flesta statistikprogram. Studiens insamlingsmetod 
kan däremot påverka studiens reliabilitet negativt i och med att det är svårt att avgöra om 
respondenterna besvarat webenkätens kunskapstest självständigt samt utan miniräknare. 
För att minska risken för detta informerades respondenterna om att enkäten är anonym. 
Författarna inledde även kunskapstestet med instruktioner om hur det skulle genomföras 
för att minska risken för missförstånd. Att använda sig av en kvantitativ metod underlättar 
däremot replikerbarheten i och med att författarnas tolkningar inte påverkar den data som 
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samlats in. Det faktum att enkäten är utskickad till två slutna Facebookgrupper sänker 
däremot den något och framförallt det faktum att ena gruppen enbart är tillgänglig för 
kvinnor. 
 
Överlag anser författarna att studiens reliabilitet kan anses godtagbar men då författarna 
inte funnit någon liknande tidigare studie att jämföra resultaten och reliabiliteten med kan 
det inte bedömas i förhållande till annan studie. För att minska innebörden av detta har 
författarna som tidigare nämnt försökt beskriva och förklara utförandet av studien noga 
och tydligt. 

9.2 Validitet 
Validiteten beskriver huruvida mätinstrumenten mäter det den är ämnad att mäta och för 
att uppnå en god validitet krävs först en god reliabilitet. Är inte mätningen utförd på ett 
tillförlitligt sätt spelar det ingen roll om mätinstrumenten mäter det de ska mäta eller ej, 
och av den anledningen kan validiteten aldrig bli bättre än reliabiliteten. Eliasson (2010, 
s. 15–16) Även måttet validitet är extra viktigt att ta hänsyn till vid kvantitativa studier 
(Djurfeldt, 2003, s. 105) och nedan diskuteras måttet teoretisk validitet, intern validitet 
samt extern validitet. 
 
En studies teoretiska validitet kallas även begreppsvaliditet och bygger på att det som 
mäts faktiskt mäter det som ska mätas (Bryman, 2017, s. 69). I och med att denna studiens 
syfte och frågeställning bygger på att mäta hur individen uppskattar sin finansiella 
kunskap i förhållande till sin faktiska kunskap krävs det att undersökningen har 
tillförlitliga mått på dessa. Genom en enkätundersökning har därför måtten undersökts 
utifrån ett flertal frågor. Den uppskattade kompetensen har undersökts med samma tre 
frågor som Kruger & Dunning (1999) använde när de avgjorde måttet och via ett 
Chronbach alpha test fann författarna att samtliga frågor verkade mäta samma sak. När 
författarna skulle undersöka respondenternas faktiska kunskap kunde de inte utgå ifrån 
Kruger & Dunnings (1999) studie i och med att den inte testats på finansmarknaden 
tidigare. Av den anledningen sökte författarna information från tidigare studier inom 
området finansiell förmåga. Ett flertal studier (t.ex. Almenberg & Widmark, 2011; 
Bucher-Koenen & Lusardi, 2011; Lusardi, 2006; Lusardi & Mitchell, 2014; Sekita, 2011) 
samt organisationer har återupprepade gånger använt samma frågor för att avgöra 
individers finansiella förmåga och författarna bestämde sig därför för att utgå ifrån dessa. 
Almenberg & Widmark (2011) har använt dessa frågor i en svensk undersökning och 
författarna har valt att utgå ifrån deras översättningar av frågorna. Därtill har inspiration 
till frågorna hämtats från den amerikanska studien National Financial Capability Study 
som genomförts ett flertal gånger med syfte att mäta samt jämföra amerikaners finansiella 
kunnighet över tid (FINRA, 2018). Övriga frågor i enkäten har så långt det är möjligt 
kopplats till de relevanta teorierna denna studie förlitar sig på, varje fråga hör till ett 
specifikt tema och har diskuterats utifrån kopplingen till teorin.  
 
En studies interna validitet bygger på att det slutsatser som dras genom ett orsakssamband 
mellan flera variabler måste vara pålitligt. Med andra ord måste det vara säkert att det är 
de oberoende variablerna som förklarar förändringen i den beroende variabeln och att 
inget dolt kan ha påverkat resultatet. (Bryman & Bell, 2017, s. 69). I denna studie har 
författarna använt ett flertal regressionsanalyser och för att säkerställa en så hög intern 
validitet som möjligt har författarna utfört korrelationstester mellan samtliga oberoende 
variabler. Resultaten av dessa visade på att korrelationen var låg, vilket tyder på att 
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studiens interna validitet kan anses hög. Författarna har dessutom utgått ifrån tidigare 
forskning vid val av oberoende variabler för att verifiera att de påverkar de beroende 
variablerna.  
 
En studies externa validitet bygger på studiens generaliserbarhet och hur väl resultatet 
kan anses vara överförbart samt tillämpbart i andra situationer än den specifika 
undersökningen som genomförts. En hög extern validitet innebär att urvalet i 
undersökningen är representativt för hela populationen (Bryman & Bell, 2017, s. 69). Det 
bästa sättet att uppnå hög generaliserbarhet är att utföra en totalundersökning (Johansson-
Lindfors, 1993, s. 162) men i och med populationens bredd, samt tids- och 
kostnadseffekter hade det ej möjligt i denna studie. I och med att denna studie genomförts 
genom en webbenkät utskickad till två olika Facebookgrupper kan den externa validiteten 
på många sätt anses sviktande. För det första var antalet respondenter få och för det andra 
var det enbart individer som är aktiva på sociala medier som haft chansen att delta. Vidare 
skickades enkäten ut genom ett bekvämlighetsurval till grupper som författarna själva 
valt ut. Det som stärker den externa validiteten något är faktumet att författarna kunnat 
sålla bort individer som inte tillhört populationen genom att ställa en fråga angående 
individens intresse. Detta gör att möjligheten att generalisera på andra aktieintresserade 
individer blir något högre. 
 
Överlag anser författarna att studiens validitet kan anses godtagbar men då författarna 
inte funnit någon liknande tidigare studie att jämföra resultaten och validiteten med kan 
det inte bedömas i förhållande till annan studie. Den teoretiska- och inre validiteten 
bedömer författarna som hög men den totala validiteten dras ner något på grund av 
studiens externa validitet. 
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Appendix 1: Enkät 
Privatpersoners investeringsbeslut på finansiella marknader 
 
Följebrev  
I dagens samhälle finns ett ökat behov av att bättre förstå individers sparande och 
investeringsbeslut på finansiella marknader. Osäkerheten kring pensionen är stor, 
andelen aktieägare har ökat och utbudet av finansiella produkter blivit större, 
komplexare och mer riskfyllt. 

Denna enkät är en del av ett examensarbete vid Handelshögskolan, Umeå Universitet. 
Syftet är att undersöka privata aktörers kännedom om ekonomi och hur de agerar på den 
finansiella marknaden. Enkäten kommer senare ligga till grund för en studie där målet 
är att hjälpa individer fatta bättre investeringsbeslut. 

Enkäten är indelad i tre delar och tar ca. 10 min att besvara, alla svar behandlas 
anonymt. 

Det slutliga resultatet av enkätundersökningen kommer finnas tillgängligt digitalt via 
uppsatsportalen DiVA. Vi vill än en gång förtydliga att inga svar kommer kunna spåras 
till den enskilda individen.  

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor. 
nordstrom_91@hotmail.com eller jony0091@ad.umu.se 

Tack för din medverkan! 

Med vänlig hälsning 
Malin Nordström & Jonas Nyström 

  



 
 

Avsnitt 1 – Generella frågor 
*Obligatorisk 
 
1. Vilket år är du född? 

 
 
2. Är du man eller kvinna? 
Man 
Kvinna 
Vill inte svara 
 
3. Vilken är din högsta avklarade utbildningsnivå? 
Grundskola 
Gymnasium 
Högskola eller Universitet 
Annat 
 
4. Har du läst någon form av ekonomikurs? 
Ja 
Nej 
Vet inte 
 
5. Var har du ditt primära privata sparande? 
Direktägda aktier 
Aktiefonder 
Räntor (Sparkonto/Räntefonder) 
Övrigt (ex. obligationer, råvaror) 
Vet ej 
 
6. Hur intresserad är du i allmänhet av finansiella marknader och instrument? (ex. 
aktier) 
Helt ointresserad - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Mycket intresserad 
 
7. Hur kunnig är du om finansiella marknader och instrument? (ex. aktier) 
Mycket okunnig – 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Mycket kunnig 
 
8. Vad av följande baseras primärt dina investeringsbeslut på? 
Egen analys (ex. av olika aktier/fonder) 
Egen intuition 
Råd från professionella rådgivare (ex. bank) 
Råd från partner/släktingar/vänner/bekanta 
Nätbaserade forum för investeringar och aktiehandel 
Övrigt: 

 
 
9. Direktsparar du i aktier idag? * 
Ja 
Nej 
Vet ej 



 
 

 
Avsnitt 2 - Aktieinvesterare 
 
2.1. Hur länge har du varit aktiv på aktiemarknaden? 
0-1 år 
1-5 år 
5-10 år 
10 + år 
 
2.2. Hur många olika aktier äger du? 
1-5 
6-10 
11-15 
Fler än 15 
 
2.3. Vilken tidshorisont har du på ditt aktiesparande? 
0 - 5 år 
5 - 10 år 
10 år eller mer 
 
2.4. Vilken lista handlar du primärt aktier på? 
Large Cap 
Small- eller Mid Cap 
First North eller Aktietorget 
Annan 
Vet inte 
 
2.5. Ungefär hur många gånger per månad köper eller säljer du aktier? 
0-1 
1-3 
3-6 
6+ 
Dagligen 
Vet ej 
 
2.6 Ungefär vilken genomsnittlig avkastning har du uppnått i din aktieportfölj under de 
senaste 12 månaderna (i procent)? 

 
 
2.7. Ungefär vilken genomsnittlig årsavkastning har du uppnått i din aktieportfölj under 
de senaste 5 åren (i procent)? 

 
 
2.8. Ungefär vilken avkastning förväntar du dig att uppnå din aktieportfölj i år (i 
procent)?  

 
 
2.9. Hur förväntar du dig att din aktieportfölj presterar jämfört med OMXS30 i år? 
Mycket sämre – 1 2 3 4 5 - Mycket bättre 



 
 

 
2.10. Ungefär hur stor andel privata aktiesparare tror du har förmåga att generera en 
högre avkastning än dig? 
0-10% 
11-20% 
21-30% 
31-40% 
41-50% 
51-60% 
61-70% 
71-80% 
81-90% 
91%-100% 
 
2.11. Hur säker är du på din uppskattning i följande frågor: 
Fråga 17 Fråga 18 Fråga 19 
 
0 - 20 %  
21 - 40 %  
41 - 60 %  
61 - 80 %  
81 - 100 %  
Vet inte 
 
2.12. Hur uppskattar du att risken i din aktieportfölj har varit det senaste året jämfört 
med marknadens? 
Mycket lägre – 1 2 3 4 5 - Mycket högre 
 
2.13. Hur spontant fattar du dina aktiebeslut? 
Ej spontant – 1 2 3 4 5 - Mycket spontant 
 
Frivillig del 
Nedan följer två frågor till dig som sparar via Avanza eller Nordnet. Dessa kräver att du 
loggar in på ditt konto och är frivilliga men vi uppskattar om du tar dig tid att svara på 
dem. Under frågorna finns en bild med instruktioner hur du hittar informationen om du 
är osäker. 
 
2.14. Vad har din aktieportfölj haft för sharpekvot (risk-justerad avkastning) de senaste 
12 månaderna?  

 
 
2.15. Vad har din aktieportfölj haft för standardavvikelse/volatilitet de senaste 12 
månaderna?  

 
 
  



 
 

Avsnitt 3 - Övriga sparare 
 
10. Vilka anledningar finns det för att du inte investerar i aktier? (Du kan välja fler än 
ett svarsalternativ) 
 
Tycker risken är för hög 
Anser mig inte vara tillräckligt kunnig 
Tidskrävande 
Vill börja men det känns svårt att komma igång 
Nöjd med nuvarande sparmetod 
Övrigt: 

 
 
Avsnitt 4 – Kunskapstest 
Nedan kommer 10 kunskapsfrågor om ekonomi, sparande och den finansiella 
marknaden. Avslutningsvis kommer två frågor där vi ber dig utvärdera din prestation. 

Vänligen svara på frågorna självständigt. 

1. Vilken är aktiemarknadens huvudfunktion? 
Bidra till att öka företagens vinster 
Öka priset på aktierna för att generera avkastning 
Sammanföra köpare och säljare av aktier 
Ingen av ovanstående 
Vet ej 
 
2. Vad innebär det att köpa en aktie? 
Du blir delägare i bolaget 
Du lånar ut pengar till bolaget 
Du är ansvarig för bolagets skulder 
Samtliga alternativ är rätt 
Inget av ovanstående stämmer 
Vet ej 
 
3. Vad innebär det att köpa en obligation? 
Du blir delägare i bolaget 
Du lånar ut pengar till bolaget 
Du är ansvarig för bolagets skulder 
Samtliga alternativ är rätt 
Inget av ovanstående stämmer 
Vet ej 
 
4. Vad händer generellt med obligationspriserna om räntan stiger? 
De sjunker 
De stiger 
De förblir oförändrade 
Vet ej 
 



 
 

5. Sett till de senaste 20 åren, vilken investering har gett den bästa genomsnittliga 
avkastningen? 
Sparkonto 
Obligationer 
Aktier 
Råvaror 
Vet ej 
 
6. När du diversifierar din portfölj, vad händer med risken? 
Ökar 
Minskar 
Ingen skilland 
Vet ej 
 
7. Har en investering som ger högre avkastning än marknaden oftast en högre risk? 
Ja 
Nej 
Vet ej 
 
8. Vilken av dessa tillgångar uppvisar normalt sett störst volatilitet? 
Sparkonto 
Fonder 
Aktier 
Ingen skillnad 
Vet ej 
 
9. Anta att räntan på ditt sparkonto är 1% och inflationen är 2%. Efter ett år, hur mycket 
kommer du kunna köpa för pengarna på ditt sparkonto? 
Mindre än idag 
Lika mycket som idag 
Mer än idag 
Vet ej 
 
10. Anta att du tar ett sms-lån på 1000 kr med 20 % ränta som beräknas årligen. Om du 
varken amorterar eller betalar ränta, hur lång tid tar det innan skulden fördubblats? 
2 år eller mindre 
3 år 
4 år 
5 år 
Mer än 5 år 
Vet ej 
Utvärdering 
 
11. Bedöm hur många frågor du svarat korrekt på i kunskapstestet 
0 - 1 
2 - 3 
4 - 5 
6 - 7 
8 - 9 
10 



 
 

 
12. Hur uppskattar du att du presterat i förhållande till andra svarande? 
Mycket under medel – 1 2 3 4 5 - Mycket över medel 
 
Tack för din medverkan! Har du några avslutande synpunkter eller kommentarer kan du 
lämna dessa här: 

 
  



 
 

  



 
 

Appendix 2: Korrelationsmatris 
 
 

  Förmåga Överskattning Ålder Kön Intresse Universitet Ekonomikurs 
Förmåga 1,000       
Överskattning -0,671 1,000      
Ålder 0,021 0,100 1,000     
Kön 0,191 0,082 -0,105 1,000    
Intresse 0,268 0,099 0,014 0,361 1,000   
Universitet 0,201 -0,103 0,195 -0,227 -0,022 1,000  
Ekonomikurs 0,073 0,004 -0,097 -0,091 -0,007 0,248 1,000 
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