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Sammanfattning: 
 

I en värld där finansieringskunskap blir allt mer viktig för individer kan man ställa sig 

frågan vilken effekt finansiell utbildning har på finansiellt beteende; och vad det är som 

påverkar finansiellt beteende. Syftet med denna studie är att undersöka hur 

ekonomistudenter på Handelshögskolan vid Umeå Universitet påverkas av de kurser 

inom finansiering de kan läsa vid institutionen då det kommer till deras vilja att spara och 

investera i olika sparformer och finansiella instrument.   

 

Vi har identifierat ett forskningsgap inom detta ämne. Artiklar som fanns på området var 

både geografiskt och metodologiskt skilda, vilket indikerar ett starkt behov av denna 

studie. Utifrån den befintliga teorin valde vi att undersöka sex finansiella beteenden: 

pensionssparande, hållande av lågriskobligationer, sparande i sparkonton samt övriga 

sparformer, och hållande av aktier samt riskfyllda investeringar. Vi ställde även frågan 

om vad i de finansiella utbildningarna studenterna själv tycker påverkar deras vilja att 

spara och investera i dessa i en positiv riktning. Vi valde att utgå ifrån om både nivå av 

och antalet tagna finansiella utbildningar kan ha en effekt på graden av de ovan nämnda 

finansiella beteendena.  

 

Med hjälp av en enkät i pappersform och en webbenkät samlade vi in data från 154 

studenter uppdelat i fyra årskullar; främst civilekonomer men även andra 

ekonomistudenter. Resultatet vi fick var att pensionssparande och handel med aktier ökar 

med en ökande grad av finansiell utbildning. Vi tolkar även resultatet som att mer 

grundläggande finansiell utbildning har störst effekt på studentens vilja att spara och 

investera efter utbildningen; om de själva får tycka till.  

 

Detta resultat anser vi kan ha implikationer för flera berörda parter. Den akademiska 

världen och andra läroinstitutioner ha intresse i att utforma sina finansiella utbildingar för 

att ha möjligheten att påverka studenters finansiella beteende i en önskad riktning. 

Studenter som har intresse av att öka sitt pensionssparande eller aktiehandlande kan ha 

nytta av grundläggande utbildningar inom finansiering. Finansiella rådgivare och 

liknande institutioner kan även rekommendera denna typ av finansiella utbildning för att 

öka de två beteendena. Slutligen kan finansmarknaden i stort börja erbjuda aktier och 

pensionsplaner mot studenter som läst finansiella utbildningar för att bredda sin kundbas, 

då resultatet tyder på att dessa finansiella beteenden ökar efter finansiell utbildning.   
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1. Introduktion 
 

I detta avsnitt kommer vi att lägga upp bakgrunden till vårt problem, och gradvis arbeta 

ned denna till en specifik problemformulering. Detta kommer att stödjas med en del av 

våra funna vetenskapliga artiklar, vilka senare kommer att behandlas mer i detalj. Vi 

kommer även att diskutera vem som kan ha nytta av vår studie, samt definiera begrepp 

och lägga spåret för resten av arbetet. 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Är utbildning relevant för vårt beteende i vardagen? Vad lär vi oss egentligen i 

skolbänken och vad tar vi faktiskt med oss då vi som personer ska fungera i samhället? 

Människor idag har tillgång till utbildning inom många olika områden, och kunskap och 

självständighet värderas högt. En viktig kunskap i den moderna världen har blivit 

finansiering, och hur vi medborgare ska få pengarna att gå runt och växa, och betrygga 

vår vardag och framtid på egen hand. Därtill finns dock brister. Till exempel ger Anthes 

en bekymrande rapport om hur amerikaners kunskap rörande finans är dålig, till den nivån 

att det finns risk för allvarliga konsekvenser för samhället i stort (Anthes, 2004, s. 49). 

 

Från detta uppstår frågan om hur det står till med finansieringsutbildning och vilken effekt 

detta får på vår finansiella vardag. I egenskap av finansieringsstudenter har vi länge 

funderat på hur olika former av finansiell utbildning kan påverka människors beteende i 

vardagen i och med att finansiering, som vi nämnde ovan, ges allt större vikt i samhället. 

Och mer specifikt; hur kan våra finansieringsutbildningar på högskolan praktiskt påverka 

ekonomistudenters benägenhet att spara i aktier, obligationer, sparkonton och liknande? 

Kezar & Yang ponerar att högskolan är den tid då personer utsätts för större finansiellt 

allvar, med studielån, budgetering, sparande, och mycket mer (Kezar & Yang, 2010, s. 

16) vilken gör denna frågeställning än mer intressant. 

 

Det finns en del studier som är gjorda kring ämnet ”finansiell kunskap”, eller financial 

literacy, och hur detta kan påverka olika parametrar rörande exempelvis deltagande i 

aktiemarknaden och pensionssparande. Ett exempel är en studie av nederländska hushåll 

som visade att folk med låg financial literacy har en lägre benägenhet att delta i 

aktiehandel (van Rooij et al., 2011a, s. 468). En annan studie visade att ett positivt 

samband föreligger mellan högre financial literacy och en högre tendens att pensionsspara 

(van Rooij, 2011b, s. 593). En studie från Sverige visade dock ett blygsammare samband; 

där financial literacy och försök till att planera inför pensionen var positivt korrelerat 

(Almenberg & Säve-Söderbergh, 2011, s. 585). Det finns alltså studier som visar på 

samband råder mellan financial literacy och aktiehandel samt pensionsparande. 

 

Utöver dessa studier rörande financial literacy och finansiell beteende finns det artiklar 

rörande hur financial literacy påverkas av utbildning. En artikel från Albanien studerade 

hur financial literacy påverkas av finansiell utbildning, och visade ett positivt samband 

mellan utbildning och financial literacy men där samband mellan utbildning och beteende 

inte påvisades (Nano & Cani, 2013, s. 149). Ett annat exempel är en studie där 

amerikanska high-school-studenters finansiella kunskap undersöktes som visade positiva 

samband mellan finansiell utbildning och finansiell kunskap (Walstad et al., 2010, s. 336). 

En studie som undersökte hur finansiell utbildning påverkar lågutbildades finansiella 

kunskap visade att kunskapen markant ökat efter utbildningen (Zhan et al., 2006, s. 53). 
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Sammanfattningsvis tycks det alltså föreligga samband mellan finansiell utbildning och 

financial literacy. 

 

Vi anar att dessa ovan nämnda studier kan kopplas ihop till en följd av samband, där 

utbildning påverkar financial literacy, som i sin tur påverkar investerings- och 

sparbeteenden. Vi vill se att detta bildar en följd då det verkar rimligt att kunskap ökar 

med utbildning, vilket i sin tur påverkar ens beteende rörande det studerade ämnet. Detta 

kan styrkas till en viss del av studier som har gjorts rörande effekten av olika finansiella 

utbildningar på faktiskt beteende på finansmarknaden. Exempelvis gjordes en studie på 

hur finansiell utbildning i seminarieform påverkade pensionssparande bland amerikaner 

i en positiv riktning, där de som deltagit i seminariet visade bättre sparande än innan 

(Clark et al., 2006). En annan studie visade att finansieringsstudenter hade högre 

risktagande än icke-studenter (Sjöberg & Engelberg, 2009, s. 33). 

 

Vi finner dock att studieområdet och närliggande områden innehåller intressanta gap, då 

somliga funna studier är av experimentell art, dvs. att man gör före- och efterjämförelser 

av forskarna initierade ”workshops”. Ett exempel är en experimentell studie där Italienska 

high-school-elever gavs en kurs i finansiering för att undersöka deras 

investeringsmentalitet, där kursdeltagarna ville hålla mindre kontanter samt visade 

mindre extrem riskbenägenhet efter kursen (Becchetti et al., 2013). I andra fall studeras 

finansiell utbildning på till exempel arbetsplatser. Ett exempel är en studie rörande 

effekten av finansiell utbildning på arbetsplatser och dess effekt på personligt sparande 

som visade att denna utbildning stimulerar både vanligt sparande och pensionssparande 

(Bernheim & Garrett, 2003, s. 1487). 

 

Utifrån våra efterforskningar kan vi observera att få studier har gjorts rörande den 

”direkta” effekten av högskole- eller universitetsutbildningar inom finansiering på 

ekonomistudenters vilja att hålla finansiella instrument, besparingar, med mera. Detta 

ämne är något som vi i stort saknar och därför vill undersöka, då vi tror att det kan vara 

intressant för akademiker, rådgivare, studenter och många fler då syftet är att studera 

vilken verkan finansiell utbildning kan ha i praktiken.  

 

Utöver detta vill vi, till skillnad från många av de studerade artiklarna, ställa frågan direkt 

till de svarande om vad de tycker påverkar denna vilja om de tycker att utbildning 

påverkar viljan att äga finansiella instrument i en positiv riktning (det vill säga att ökad 

utbildning ger ökad vilja att investera och spara). Vi tror att detta förfarande kan vara 

fördelaktigt eftersom det både kan ge insikt i vilka specifika moment och ämnen som 

påverkar beteendet, och dessutom kan lägga en bättre teoretisk grund för vidare forsking 

inom detta område.  

 

Studien kommer att genomföras med enkät. Vi har valt detta tillvägagångssätt då vi kan 

få in många svar rörande vad det är som påverkar de svarandes vilja. Denna studie är 

tänkt att fungera som en pilotstudie för framtida forskning och riktas mest till högskolor, 

universitet och övrig akademisk verksamhet där finansiell utbildning på högre nivå 

bedrivs. Detta i synnerhet om positiva korrelationer mellan särskilda delar av finansiell 

utbildning; vilka studenterna själva kan identifiera, och spar- och investeringsbenägenhet 

kan påvisas. Vi har valt att fokusera på Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan 

vid Umeå Universitet och således kommer vi att dela ut enkäter till dessa. Däremot 

kommer vi även att ge enkäter till fristående studenter samt åt andra programstudenter 
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som befinner sig i samma klassrum eller gått samma kurs som de undersökta 

civilekonomstudenterna för att bredda vår empiri. 

 

Vi tror att orsaken till varför detta ämne är underforskat är de metodologiska svårigheter 

som kan infinna sig vid något så abstrakt som studier av kunskap och utbildning, i och 

med att kunskap kan vara svårt att definiera och mäta. Andra svårigheter kan vara att 

finna representativa och betydelsefulla urval då många olika former av utbildningar med 

olika tillvägagångssätt finns tillgängliga 

 

Teoretiska implikationer av detta ämne är att det kan bli mer uppmärksammat i både 

akademiska och andra kretsar, i och med att ämnet är underforskat. Detta då vi tror att 

denna uppsats kan bidra till vidare forskning och ge grund till fördjupade studier. Ämnet 

finansiell utbildning och dess effekt på finansiellt beteende tycks vara ordentligt 

underforskat, och vi tror att det finns potential för många fler intressanta studier rörande 

exempelvis andra högskole- och universitetskurser. Praktiska implikationer av detta är att 

finansiella utbildningar kan behöva omvärderas och omkonstrueras för att bättre möta 

studenters eller samhällets behov, i och med att personliga finanskunskaper idag värderas 

högt. Om det visar sig att samband föreligger mellan finansiell utbildning och beteende 

kan det finnas belägg för att försöka förbättra eller förändra finansiella utbildningar. Detta 

då spar- och investeringsbenägenhet visserligen kan öka med finansiell utbildning, men 

där det inte är känt om detta faktiskt leder till att det leder till framgång. Andra praktiska 

implikationer är att till exempel finansiella institutioner kan börja nyttja finansiella 

utbildningar för att påverka sina klienters finansiella beteenden i en önskad riktning. Detta 

kan även tänkas gå i en negativ riktning, om institutioner vill att klienter ska investera 

mer men inte nödvändigtvis lyckas personligen.  

 

1.2 Problemformulering 

 

Hur påverkar finansiell utbildning på universitetsnivå ekonomistudenters benägenhet att 

spara i och äga finansiella instrument, besparingar och investeringar? 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att studera vilken effekt finansiell utbildning kan ha på 

investerings- och sparbenägenhet i praktiken för ekonomistudenter, och öka förståelsen 

för vilka specifika ämnen och moment av finansiella utbildningar som särskilt kan bidra 

till ökning av denna benägenhet. Det sistnämnda gäller i synnerhet då vi vill fråga vad i 

den finansiella utbildningen det är mer specifikt som kan öka studenternas vilja att hålla 

finansiella instrument.  

 

Vi kommer att testa 6 hypoteser som är baserade på den teori vi har funnit. Dessa 

hypoteser kommer att presenteras i avsnitt 3.4.2, ”Uppställning av hypoteser”, i den 

teoretiska referensramen.  

 

1.4 Nytta 

 

Den största nyttan i denna studie ligger potentiellt i att identifiera om kunskap kring 

finansiering kan påverka ett investeringsbeteende. Vidare kan studien öka förståelsen för 

vilka delar av den finansiella utbildningen som kan leda till eventuella förändringar i 

finansieringsbeteende. Detta kan vara av intresse för den akademiska världen och andra 
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läroinstitutioner, då det kan ge insikt om kopplingen mellan finansiell utbildning och 

finansiellt beteende; och om studenter praktiskt får med sig något till sitt vardagsliv. Det 

kan även ge insikt i vilka delar av den finansiella utbildningen som potentiellt kan påverka 

investerings- och sparbenägenhet mest. Studien kan även stimulera fortsatt forsking inom 

vad som tycks vara ett underforskat ämne. 

 

Även studenter som exempelvis kan vara intresserade av att veta vad för slags kurser eller 

program de vill läsa för att få praktisk kunskap om finansiering kan finna nytta av denna 

studie, då vi förhoppningsvis kan identifiera vilka karakteristiska drag på finansiell 

utbildning som positivt korrelerar med ökad investerings- och sparbenägenhet i 

verkligheten. 

 

Även finansiella rådgivare kan ha nytta av denna studie om de till exempel kan 

rekommendera finansiell utbildning för att öka förståelse och kunskap för finansiering, 

och ge riktlinjer för vad dessa utbildningar bör innehålla. På samma sätt kan banker och 

andra finansiella institutioner som vill erbjuda finansiell utbildning till klienter finna nytta 

av studien då den kan underlätta förståelse av hur en finansiell utbildning påverkar en 

person.  

 

Slutligen kan även finansmarknaden i stort ha nytta av studien, då det kan ge insikt i 

främst ekonomistudenters finansiella beteende och om finansiell utbildning och ägandet 

av instrument har ett samband, men även för andra personer än studenter. Detta skulle 

kunna assistera vid exempelvis erbjudandet av finansiella instrument till vissa typer av 

personer.  

 

1.5 Avgränsningar/Begränsningar/Begreppsdefinition 

 

1.5.1 Avgränsningar och begränsningar 

 

När det kommer till finansiell utbildning kommer vi inte att studera om de undersökta 

studenterna har tidigare finansieringsutbildningar av olika slag (det vill säga: utöver de 

studerade universitetskurserna) som kan påverka finansiellt beteende. Detta är en 

medveten avgränsning eftersom vi specifikt har valt att fokusera på just 

universitetsutbildningar och vilken effekt de kan ha på finansiellt beteende, och därför 

passar vårt syfte bäst. 

 

En begränsning i vårt arbete är bristen på tidigare studier som undersöker varierande 

ämnen. De finansiella beteenden vi vill undersöka, givet att vi kommer att arbeta 

deduktivt, är begränsade i antalet eftersom vi inte kan finna mer teori att utgå ifrån och 

testa. Detta är dock en styrka från en annan synvinkel eftersom det visar att vår studie är 

behövlig inom detta underforskade område och kan ge grunden för vidare forskning. 

 

Även värt att notera är att vi endast kommer att undersöka studenter på Handelshögskolan 

vid Umeå Universitet. Som vi kommer att diskutera i metodavsnittet är detta ett 

bekvämlighetsurval, men också rimligtvis en begränsning med tanke på att detta arbete 

görs under en tioveckorsperiod, vilket gör att vi inte har resurser nog att sträcka oss alltför 

långt om vi vill hålla tidsschemat.   

 

Slutligen skall det beaktas att vi inte desto mer kommer att gå in på de pedagogiska och 

psykologiska delarna av lärande, lärandeprocesser, utbildingar och liknande. Vi kommer 
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att fokusera på att försöka finna samband mellan finansiell utbildning och finansiellt 

beteende, samt undersöka vad i dessa finansiella utbildningar studenterna själv anser har 

störst inverkan på finansiellt beteende. I och med att exempelvis inlärningsprocesser 

sannolikt är mycket individuella tror vi att mer fokus på detta hade lett till att vår 

nuvarande forskningsfråga hade överskuggats; i synnerhet ämnesmässigt. Vi kommer 

dock att utförligt diskutera detta i slutsatsen.  

 

1.5.2 Begreppsdefinitioner 

 

En definition av finansiell utbildning är ökandet av förståelse för finansiella produkter, 

koncept och risker genom information, instruktion och objektiv rådgivning (OECD, 2005, 

s. 4). Vi kommer i fortsättningen att arbeta utifrån denna definition och anta att 

finansieringskurser som erbjuds på universitetsnivå är lika med finansiell utbildning. Vi 

har avsiktligt valt att inte fokusera på exempelvis företagsfinans eller personlig finans. 

Detta eftersom vi har för avsikt att ställa frågan om vad i finansieringsutbildning det är 

som studenter upplever värdefullt för sina investeringar och sitt sparande, oavsett i vilken 

gren av finansieringsutbildningarna de potentiellt identifierar dessa parametrar. 

 

Financial literacy definieras som en persons förståelse av begrepp och kunskap rörande 

förvaltning av pengar, finansiella institutioner och liknande, och metoder och tankesätt 

för finansiella affärer (Schagen & Lines, 1998, refererad i Beal & Delpachitra, 2003, s. 

65). En annan operationell definition är att financial literacy handlar om budgetering, 

sparande, lånande och investerande (Remund, 2010, s. 290). Vi kommer i fortsättningen 

att utgå från en kombination av dessa definitioner. Financial literacy är således kunskapen 

rörande samtliga ovanstående definitioner: Kunskapen rörande finansiering, finansiella 

marknader, investeringar och finansiella instrument. Vi kommer genomgående i denna 

uppsats att använda detta engelska begrepp för denna definition och som 

synonym/översättning av finansiell kunskap. 

 

Med finansiellt beteende menar vi olika sorters beteenden hos en person när det kommer 

till finansiering. Vi kommer att undersöka hur flera beteenden, såsom hur aktiehandel, 

sparande, pensionssparande och så vidare påverkas av finansiell utbildning. På grund av 

detta tjänar begreppet ”finansiellt beteende” som en generell samlingsterm för dessa typer 

av beteenden då vi inte behöver vara specifika. Vi kommer däremot att specificera vissa 

beteenden där det behövs, såsom i stora delar av den teoretiska referensramen, analysen, 

och resultatet då vi diskuterar enskilda beteenden, såsom vilken effekt finansiell 

utbildning kan ha på aktiehandel.  

 

1.6 Fortsatt disposition av uppsats 

 

När nu denna introduktion har nått sitt slut kommer vi att gå in på det teoretiska 

metodavsnittet. I detta avsnitt kommer vi att behandla de teoretiska delarna rörande hur 

vi har gått tillväga med de olika avsnitten av denna uppsats. Även inkluderat är vår 

bakgrund, hur det kan påverka vårt arbete och vilka åtgärder vi har gjort för att motverka 

detta, samt källkritik. 

 

Därefter kommer vi att lägga upp vår teoretiska referensram; vilken vi kommer att basera 

vår analys på. Vi kommer även att mer noggrant kritiskt granska vår teori, och slutligen 

lägga upp våra hypoteser. 

 



6 
 

Efter detta kommer vi att presentera vår praktiska metod, det vill säga hur vi gått tillväga 

med empiriinhämtningen, urvalet av undersökningsenheter, hur vi kommer att analysera 

empirin efter insamling, och så vidare. 

 

Efter den praktiska metoden följer en presentation av vårt resultat från den empiriska 

undersökningen. I detta avsnitt kommer vi endast att lägga fram den statistik som vi har 

sammanställt och de statistiska tester vi gjort, men vi kommer inte att analysera detta 

desto mer. 

 

Efter detta kommer vi att gå in på analysavsnittet. Här kommer vi att analysera det resultat 

vi har fått fram i undersökningen och med hjälp av den teoretiska referensramen försöka 

hitta samband, mönster, och så vidare bland empirin och testa våra hypoteser samt 

diskutera varför resultatet ser ut som det gör. 

 

Slutligen kommer vi att presentera ett avsnitt för diskussion, där vi återkopplar till 

problemformuleringen och framställer ett slutligt resultat. Här kommer vi även att 

diskutera självkritik mot våra slutsatser, om sanningskriterier är uppfyllda, förslag till 

vidare forskning samt potentiella sociala och etiska aspekter/konsekvenser av vårt arbete.  
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2. Teoretisk metod 
 

I detta avsnitt behandlar vi i detalj hur arbetet har lagts upp och genomförts, samt 

inkluderar hur teorisökningen gick till och en generell källkritik mot vår funna teori. Det 

sistnämnda kommer dock behandlas mer i detalj i den teoretiska referensramen. 

 

2.1 Förförståelse 

 

Vi som är författare till denna kandidatuppsats är civilekonomstudenter på 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Vi har en hel del varierande kurser i åtskilliga 

ämnen i vårt bagage, och har dessutom läst finansieringskurser upp till C-nivå. Vi 

bedömer utifrån detta att vi har en tillräcklig nivå av kunskap rörande finansiella 

instrument, finansmarknader, och andra liknande ämnen för att göra denna studie.  

 

Dessa finansieringskurser och de processer vi gått igenom då vi läste dem är den största 

orsaken till varför vi valde att studera det valda ämnet. Detta då vår egen nyfikenhet ökade 

parallellt med vår kunskap runt ämnet finansiering i praktiken. Vi kände att vi ville 

undersöka hur andra studenter reagerar på den kunskap och insikt de faktiskt får av 

finansieringsutbildning i fråga hur de går tillväga rörande investeringar och sparformer. 

 

Denna bakgrund kan ha en negativ effekt på vår undersökning, dock. Risken för att ”se 

det vi vill se” i resultatet, eller konfirmationsbias, är en risk som vi får räkna med. 

Konfirmationsbias är definierat som en tendens att bekräfta information som stämmer 

överens med ens preferenser genom att söka bekräftande data (APA, 2007, s. 215). En 

liknande risk som vi kan se med detta är att det kan påverka våra frågeställningar, vårt 

metodval, etc. i en negativ riktning om vi exempelvis ställer frågor som till oss kan anses 

vara självklara, men inte är tillräckligt förståeliga för svarande.  

 

Vi söker att minimera dessa risker genom att löpande låta vår handledare gå igenom vårt 

material i god tid och ge en mer objektiv bedömning på vårt arbete. Även fast detta inte 

nödvändigtvis omintetgör dessa risker är det en bra bit på vägen.      

 

2.2 Verklighetssyn och kunskapssyn 

 

2.2.1 Verklighetssyn 

 

Vår verklighetssyn, eller ontologiska ståndpunkt, kommer att vara objektivistisk. 

Objektivism innebär att man erkänner en yttre verklighet som inte påverkas av sociala 

aktörer (Bryman, 2011, s. 36). 

 

Vi har valt denna verklighetssyn för att överensstämma med vårt syfte och vårt generella 

arbetssätt. Vi kopplar detta till vårt syfte eftersom vi inte söker djupare förståelse för 

exempelvis sociala processer och hur de kan påverka beteenden (utöver utbildning), utan 

vi söker länken mellan finansiell utbildning och finansiellt beteende. Vi känner att detta 

förfarande är nödvändigt för vår analys då vi inte vill gå bortom att bevisa om samband 

existerar mellan dessa variabler. Att analysera resultatet utöver det vi kan se skulle göra 

vår studie mycket mer komplicerad och tidskrävande än nu, vilket vi bedömer bortom vår 

tidsram. 
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I och med att vi planererar att använda deduktion och kvantitativ metod tycker vi att det 

känns irrelevant att anta en konstruktionistisk ontologi, då vi främst söker att finna 

statistiska samband. Även fast vi kommer att spekulera kring våra svar och tolka 

resultatet, så tror vi att konstruktionism hade blivit ett felaktigt val eftersom vi först och 

främst försöker bevisa om statistiska samband föreligger. Att utgå från objektivism tycks 

oss därför mer lämpligt för att kunna arbeta med statistik och påvisa samband, vilket 

känns mest relevant för målet av denna studie.  

 

2.2.2 Kunskapssyn 

 

När det kommer till vår epistemologiska utgångspunkt, eller vår kunskapssyn, utgår vi 

ifrån en kritiskt realistisk och hermeneutisk kunskapssyn.  

 

Kritisk realism är besläktat med positivismen såtillvida att man inte skiljer på 

naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga angreppssätt, samt studerar en yttre 

verklighet (Bryman, 2011, s. 30-31). Däremot inkluderar kritisk realism en mer 

pragmatisk syn på verkligheten; nämligen att den verklighet som ses endast är forskarens 

tolkning samt är mer benäget att spekulera kring det som inte kan observeras (Bryman, 

2011, s. 31). Detta till skillnad från empirisk realism som antar att verkligheten kan mätas 

perfekt med rätt instrument (Bryman, 2011, s. 31). Hermeneutik innebär att forskaren 

försöker tolka resultatet utifrån sitt studieobjekts synvinkel och vilken kontext som 

föreligger (Bryman, 2011, s. 507). 

 

Vi har valt denna kunskapssyn eftersom vi tror att det bäst kommer att gagna vårt arbete, 

i synnerhet rörande analysen och slutsatserna, eftersom syftet med denna studie trots allt 

är att få en uppfattning och förståelse kring finansiell utbildning och finansiellt beteende 

i verkligheten. Vi tror att en inskränkning till en rent positivistisk kunskapssyn såsom 

empirisk realism inte hade gett oss möjligheten att resonera, spekulera och tolka vårt 

resultat på ett tillfredsställande sätt då vi hade antagit att det finns en absolut verklighet 

att undersöka. Detta motiverar även vårt tillägg av hermeneutik. 

 

2.3 Angreppssätt och metodval 

 

2.3.1 Angreppssätt 

 

Vi har valt att utgå från ett deduktivt angreppsätt för att koppla samman teori och empiri. 

Ett deduktivt angreppssätt innebär att man utgår från teori, skapar hypoteser, testar dessa 

hypoteser med insamlat material varpå hypoteserna antingen bekräftas eller förkastas, 

vilket vid bekräftelse kan användas för att omformulera den ursprungliga teorin (Bryman, 

2011, s. 26-27). Vi känner att detta angreppssätt bäst gynnar oss givet vårt syfte och vår 

problemformulering, eftersom det finns teori på områden från vilka vi kan skapa 

hypoteser som sedan testas. Då vi vill testa om samband föreligger mellan finansiell 

utbildning och finansiellt beteende så kommer hypoteser att bli det enklaste och mest 

tillämpliga sättet att uppfylla syftet, enligt oss. 

 

2.3.2 Metodval 

 

Vi kommer att arbeta med en så kallad kvantitativ metod för att få in empiri. Då 

kvantitativ metod anses förenlig med deduktion, objektivism och positivistiska 

epistemologier (Bryman, 2011, s. 40) har vi valt denna som utgångspunkt. Dessutom är 
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den förenlig med vårt syfte då vi kommer att behöva undersöka många studieobjekt för 

att kunna se vad som påverkas av vad. Hade vi velat jobba kvalitativt med exempelvis 

intervjuer tror vi att det hade varit lämpligare att utgå ifrån ett syfte som exempelvis söker 

djupare förståelse för eventuella samband mellan finansiell utbildning och finansiellt 

beteende. Givet att vårt syfte däremot är att undersöka vilken effekt finansiell utbildning 

har på finansiellt beteende så bedömer vi kvantitativ metod som lämpligast för detta 

arbete.  

 

Kvantitativ metod innebär som namnet antyder, men inte uteslutande, att försöka 

kvantifiera verkligheten (Bryman, 2011, s. 150). Metoden söker att finna kausalitet; eller 

varför något är, och möjligheter till generalisering och replikation; det vill säga att veta 

hur allmängiltigt respektive objektivt resultatet är (Bryman, 2011, s. 168-169). Vi har 

alltså valt denna metod för att vi anser att vårt valda ämne är av sådan art att en uppfattning 

bäst kan hittas med en större empiri.  

 

2.3.3 Kriterier för vald metod 

 

Då vi har valt att arbeta kvantitativt kommer arbetet att bedömas utifrån tre kriterier: 

reliabilitet, replikerbarhet och validitet. Reliabilitet innebär att samma undersökning 

gjord en gång till ger samma resultat, och replikerbarhet innebär att andra forskare ska ha 

möjlighet att utgå ifrån samma tillvägagångssätt som ursprungsforskaren och göra en 

likadan studie (Bryman, 2011, s. 49).  

 

Validitet kan beskrivas som ”en bedömning av om de slutsatser som genererats från en 

undersökning hänger ihop eller ej” (Bryman, 2011, s. 50). Mätningsvaliditet behandlar 

om huruvida vissa mått adekvat kan mäta ett begrepp (Bryman, 2011, s. 50). Intern 

validitet rör frågan om kausalitet faktiskt existerar mellan variabler (Bryman, 2011, s. 

50). Extern validitet frågar om resultatet kan generaliseras eller inte, dvs. om det är 

allmängiltigt eller ej (Bryman, 2011, s. 51). Ekologisk validitet handlar om resultatet kan 

återspegla vardagen hos människor, bortom enbart siffror i en studie (Bryman, 2011, s. 

51). Vi har valt att diskutera endast dessa fyra former av validitet då vi bedömer att dessa 

validitetstyper är mest värdefulla för och centrala kring vår studie och den metod vi valt.  

 

Vi strävar efter att försöka göra studien så reliabel, replikerbar och valid som möjligt. För 

att försöka göra denna studie så reliabel som möjligt kommer vi att göra ett antal åtgärder. 

Vi vill vara så klara som möjligt med instruktioner, syfte, frågeställning med mera i våra 

enkäter för att försäkra oss om att vi hade fått samma svar vid en upprepning av studien. 

På samma sätt strävar vi efter att vara konsekventa i vårt förfarande genom hela studien 

så att vi hade kunnat repetera det med lätthet. När det kommer till replikerbarhet strävar 

vi efter att vara så tydliga som möjligt i vårt arbetssätt och så noggrant som möjligt 

beskriva hur vi gått tillväga med varje steg för att göra det lättare för forskare som 

eventuellt vill replikera studien. Vi stävar även efter att göra så tidlösa frågor som möjligt 

i enkäten för att försäkra oss om att frågorna (och därmed svaren) inte är allt för beroende 

av tiden. 

 

När det kommer till de fyra formerna av validitet som vi diskuterade ovan kommer vi att 

göra följande åtgärder. När det kommer till mätningsvaliditet kommer vi att försöka 

maximera denna genom att ställa klara enkätfrågor direkt baserade på den teori som byggt 

upp de hypoteser vi tar fram. Detta torde hjälpa till att sluta länken mellan mätning och 

begrepp, då vi inte behöver tolka svaren allt för mycket för att kunna bekräfta eller 
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förkasta hypoteserna. Detta är en av fördelarna med att jobba kvantitativt, tycker vi. Intern 

validitet är något knepigare, då vår frågeställning kan vara svår att besvara med 

orsak/samband eftersom fler variabler än bara finansiell utbildning på universitetsnivå 

kan påverka finansiellt beteende. Vi kommer dock löpande och framför allt i slutsatsen 

att diskutera detta ämne. Detsamma gäller extern validitet, då vi inte än kan diskutera 

allmängiltigheten av resultatet. Däremot så kan definitivt denna studie vara generaliserbar 

i och med resultaten potentiellt kan gälla för andra högskolor och andra akademiska 

institutioner, i synnerhet om studieområdet senare kompletteras från andra forskare. 

Ekologisk validitet bör vara uppfylld i alla fall till en relativt stor grad, eftersom vi söker 

att studera ett verkligt beteende, och inte bara en laboratoriestudie. Våra frågor behandlar 

studieobjektens faktiska vardag och liv, och därför bör våra resultat vara gällande för 

verkligheten (alltså ekologiskt valida). 

 

2.4. Teorisökning och urval samt källkritik 

 

2.4.1 Teorisökning och urval 

 

Vår teorisökning tog plats på Universitetsbibliotekets hemsida, och dess sökfunktioner 

för vetenskapliga artiklar. Vi använde primära sökord, såsom ”financial education”, 

”financial literacy”, ”financial training”, ”financial courses”, i kombinantion med 

”stocks”, ”bonds”, ”savings”, “retirement”, “retirement planning”, “instruments”, 

”behaviour” och liknande, både enskilt med de primära sökorden och kombinerat. Vi 

använde även en del synonymer både för de primära sökorden och för deras 

kombinationsord, men dessa gav aldrig ytterligare resultat. Vi sökte endast efter 

vetenskapliga artiklar med tillgänglig fulltext. 

 

Vi sökte även efter “education and behaviour” i ett försök att hitta generella artiklar 

rörande utbildning och beteendeförändringar. Här hittade vi dock endast en snarlik 

artikel, men som vi dessvärre inte fann användning för. Vi sökte även efter ”learning 

process”, ibland tillsammans med ”behaviour” och ”behaviour change” i pedagogiska 

och psykologiska tidsskrifter med hjälp av EbscoHost, men vi kunde dessvärre inte hitta 

artiklar som vi bedömde användbara. Att etablera en generell länk mellan utbildning och 

beteenden, och vad i utbildningarna och lärandeprocessen som särskilt kan ha inverkan 

på beteende hade varit intressant att studera. Detta då vi hade kunnat göra en 

”huvudhypotes” rörande ett generellt samband mellan utbildning och beteende, och 

dessutom haft mer teoretisk grund för vår sista enkätfråga rörande vad studenten själv 

tycker inverkar på beteendet mest. Då vi dock inte fann användbara artiklar rörande detta 

fokuserar vi istället på specifikt finansiell utbildning och finansiellt beteende.  

 

Vi använde alltså främst Universitetsbibliotekets egen sökmotor, då vi bedömde den mest 

heltäckande. EbscoHost användes i vissa fall, som till exempel för att söka primärkällor 

från artiklar, då vi bedömde att denna kan söka mer specifika parametrar. 

 

Vi fann ett förhållandevis litet antal artiklar behandlande de sökta ämnen, vilket förvånade 

oss. Det ämne som vi valt tycks vara extremt underforskat, och väldigt geografiskt spritt. 

Urvalet var således inte speciellt komplext eftersom det inte fanns många relevanta 

artiklar att välja mellan. Detta har dock en mycket negativ sida, eftersom det potentiellt 

kan vara svårt att hitta lämpliga teorier att arbeta med och utgå ifrån. Vi bedömer dock 

att våra funna artiklar är tillräckliga för att kunna göra studien. 
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Det var även mycket svårt att hitta primärkällor från de artiklar vi fann. Detta eftersom 

många var föråldrade och var nästintill omöjliga att få tag på i fulltext med de medel vi 

har till förfogande. Detta då Universitetsbiblioteket inte hade kontrakt med eller tillgång 

till dessa källor längre, eller att fulltexter inte fanns tillgängliga genom något av 

sökprogrammen vilket i princip omöjliggör för oss att få tag på dessa källor. 

 

2.4.2 Källkritik 

 

Den huvudsakliga kritiken som kan riktas mot våra artiklar/studier är att de, som tidigare 

nämnt, är både utförda i vitt spridda länder och gjorda på väldigt olika sätt. Det finns lite 

egentlig koherens mellan hur studierna är utförda, även fast resultaten är rätt liknande och 

frågeställningarna och problemformuleringarna principiellt är liknande varandra. Vi tror 

dock att likheterna kan bero på att det faktiskt kan finnas samband mellan finansiell 

utbildning och finansiellt beteende, men även mellan utbildning och beteende i allmänhet. 

Det sistnämnda i synnerhet känns rimligt eftersom forskarna generellt har använt olika 

metoder och ibland skiljande definitioner på exempelvis finansiell utbildning, men trots 

allt får liknande svar.  

 

Den negativa kritiken får vi dock acceptera, i och med att vi har konstaterat att området 

är gravt underforskat. Det kan tänkas finnas svårigheter med att jämföra våra resultat med 

den teori som finns då det i slutändan ändå finns betydande skillnader mellan våra 

undersökta studier. Den internationella spridningen kan även göra att teori och 

resultatjämförelse kan bli komplicerad, då de ekonomiska, kulturella och sociala 

skillnaderna mellan länder och regioner definitivt kan stå för skillnader i människors 

investerings- och sparbenägenheter.  

 

Däremot ser vi en positiv sida av detta. I och med att internationella artiklar finns att 

tillgodogöra sig på och jämföra med blir vårt perspektiv bredare, och vi kan ta intryck 

från eventuella liknelser och skillnader som kan finnas mellan dessa studier. Detta torde 

hjälpa oss att vara kritiska mot vårt eget arbete och inse våra tillkortakommanden. Den 

positiva sidan med att studierna är olika i karaktär och natur är att området således blir 

öppet för nya tankar och studier, det vill säga: området är underforskat. Det finns således 

potential för både oss i denna uppsats och framtida forskare att kraftigt bidra till detta 

område med studier. Vi tycker alltså i slutändan att artiklarna är goda. 
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3: Teoretisk referensram 
 

I detta avsnitt kommer vi att ställa upp teorin som vi kommer att basera vår analys på. 

Teorin är hämtad från de vetenskapliga artiklar vi fann, och är indelade tematiskt utifrån 

vad de handlar om. Dessa teman behandlar: Sambandet mellan finansiell utbildning och 

financial literacy, sambandet mellan financial literacy och finansiellt beteende, och 

sambandet mellan finansiell utbildning och finansiellt beteende. Efter att dessa teman är 

behandlade kommer vi att resonera kring och sammanfatta vad vi har fått fram och ställa 

upp hypoteser.  

 

3.1 Sambandet mellan finansiell utbildning och financial literacy 

 

3.1.1 Artikelpresentation 

 

Vi börjar med en genomgång av Nano och Canis artikel från 2013. Syftet med artikeln 

var att göra jämförelser mellan akademisk finansiell utbildning och nivån av financial 

literacy, och kunna mäta total financial literacy och jämföra skillnaden i financial literacy 

mellan de som är och inte är utbildade i finansiering (Nano & Cani, 2013, s. 152). Denna 

artikel är användbar för oss eftersom den sker på akademisk nivå och studerar 

universitetsstudenter. Denna artikel kommer närmast vår egen studie, då den undersöker 

akademisk finansiell utbildning, vilket inga andra studier gör. 

 

Författarnas metodologi bestod av en enkät på 29 frågor rörande kunskap, attityd och 

beteende till finansiering; eller vad de benämner financial literacy (Nano & Cani, 2013, 

s. 150). Enkäten delades ut till frivilliga kandidat- och masterstudenter mellan arton och 

trettio år på åtta olika albanska universitet (Nano & Cani, 2013, s. 150). 

Datapreparationen bestod av att organisera all data och söka medelvärden på de frågor 

som rörde attityd och beteende, medan frågorna kring finansiell kunskap antingen kunde 

vara rätt eller fel, och slutligen fanns frågan om studenterna hade fått finansiell utbildning. 

Samplet bestod av 607 studenter. Finansiell utbildning definierades som huruvida 

studenten har gått kurser i pengaförvaltning eller personlig finans (Nano & Cani, 2013, s. 

152-153).  

 

Resultaten de fick var att finansiellt beteende inte skiljer sig signifikant mellan de som 

har och inte har finansiell utbildning, medan attityd och kunskap däremot gör det; där de 

med finansiell utbildning hade sämre attityd till finansiella ärenden, men bättre kunskap 

kring finansiering, sett till medelvärden på svaren (Nano & Cani, 2013, s. 156-159). Vi 

tolkar detta svar som rimligt, då vi tror att t ex: ökat risktagande till följd av ökad 

förståelse för finansmarknaden skulle kunna bidra till den sämre attityden, samtidigt som 

det är logiskt att utbildning ger högre kunskap runt finansiering. 

 

Nu kommer vi att kritiskt granska denna artikel. Först och främst kan det finnas risk för 

samplingfel då de deltagande var frivilliga. Detta då vi tror att studenter som redan är 

insatta och intresserade i finans mer än vanliga finansstudenter kan vara mer ivriga att 

svara på en enkät rörande finansiering. Detta är värt att beakta. En annan kritik som vi 

vill ta upp är att författarna inte är tydliga med vilka frågor de ställer eller hur de definierar 

attityd respektive beteende varken före eller efter mätningen. Även fast de exempelvis 

visar att den första attitydfrågan var ”how sure do you feel about your ability to manage 

your own finances?” (Nano & Cani, 2013, s. 152), så är varför de ställde frågan och 

varifrån de fick den oklart.  
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Här följer presentationen av Walstad et al.s artikel från 2010. Syftet med artikeln var att 

genom en experimentell studie med före- och efterjämförelse, inklusive en kontrollgrupp, 

undersöka om en finansiell utbildning i DVD-form på sex timmar totalt kunde öka 

amerikanska high-school-studenters kunskap rörande personlig finansiering (Walstad et 

al., 2010, s. 341-342). Trots att denna artikel kanske skiljer sig från vad vi vill studera så 

är den ändå bidragande eftersom även en så annorlunda form av undervisning som DVD-

format kan ge positiva resultat. 

 

Samplet bestod av 800 studenter i fyra stater efter bortfall, varav 673 såg DVD:n och 127 

var i kontrollgruppen som inte såg den, och mätinstrumentet som delades ut före och efter 

filmen var rörande 30 flervalsfrågor (Walstad et al., 2010, s. 343-345). Skillnaden mellan 

studiegruppen och kontrollgruppen innan testet var obefintlig, likaså hos kontrollgruppen 

som inte såg DVD:n på båda test, medan skillnaden mellan före- och eftertestet för de 

som sett DVD:n var signifikant (Walstad et al., 2010, s. 345-347). Detta då det visar sig 

att den finansiella utbildningen har en positiv verkan på elevernas finansiella kunskap 

(Walstad et al., 2010, s. 355). Samplet verkar vara bra och förhållandevis representativt, 

och resultatet intressant. Vi är dock lite bekymrade över den stora andelen studenter som 

såg DVD:n kontra den mindre andelen som fungerade som kontrollgrupp. Vi anser att 

kontrollgruppen kunde ha varit lite större för att undvika samplingfel och få en bättre 

jämförelse. 

 

Värt att notera i denna studie är att den genomfördes för high-school-studenter, och inte 

universitetsstudenter, och således föreligger det både kunskaps- och åldersskillnader 

mellan detta sampel och vårt tänkta sampel. Det skall även tänkas på att denna studie inte 

explicit undersöker financial literacy. Då före- och eftertesterna dock behandlar många 

finansiella ämnen som till exempel olika risker, besparingar, humankapital, räntor, 

bankers funktioner och mycket mer (Walstad et al., 2010, s. 346) så tycker vi att det är 

rimligt att göra antagandet att financial literacy är testat. Detta baserat på den definition 

av financial literacy som vi ställt upp i avsnitt 1.5.2 Att kalla en sex timmar lång DVD 

för ”utbildning” kan ifrågasättas, men givet att detta var en studie av experimentell art så 

är det svårt att föreställa sig hur den annars hade kunnat genomföras i praktiken. Vi tycker 

således att artikeln är värd att inkludera i den teoretiska referensramen.  

 

Vi avslutar detta tema med en artikel från 2006 av Zhan et al. Syftet med artikeln var att 

undersöka den finansiella kunskapen hos amerikanska låginkomsttagare före och efter en 

finansiell utbildning (Zhan et al., 2006, s. 54-55). Denna finansiella utbildning gavs av 

Financial Links for Low-Income People via ideella organisationer, kunskapstestet bestod 

av 48 flervalsfrågor och rätt-eller-fel, och samplet för före- och eftertester bestod av 163 

deltagare i utbildningen (Zhan et al., 2006, s. 58-59). Även fast detta är en studie av mer 

experimentell art, så finner vi den användbar såtillvida att bevisar ett positivt samband 

mellan finansiell utbildning och financial literacy. I allmänhet tycker vi att studier med 

olika metodologi är värdefulla då även olika metoder ger liknande svar, vilken torde tyda 

på en verklighetsförankring av resultatet.  

 

Resultatet visade att genomsnittet av antalet rätt för samtliga frågor var 54 % innan 

utbildningen, vilket hade ökat till 74 % efter utbildningen (Zhan et al., 2006, s. 61-62). 

Särskilt lågt före testet var frågor rörande besparingar och investeringar med endast 47 % 

rätta svar, vilket ökade till 74 % efter testet (Zhan et al., 2006, s. 61-62). Frågorna rörde 

ämnen såsom bankväsenden och deras arbetssätt, spar- och investeringsformer, räntor, 
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kredit och likande (Zhan et al., 2006, s. 58). Detta sistnämnda tolkar vi som representativt 

för begreppet financial literacy då det överensstämmer med våra tidigare definitioner. 

 

Kritik som vi riktar mot studien är att risk föreligger för översättnings-, förståelse- och 

åsyftningsfel kan ha funnits vid studiens genomförande. Vissa tester gavs på spanska och 

generellt var språket simpelt i syfte att göra frågorna lättlästa för att alla ska förstå (Zhan 

et al., 2006, s. 59). Vi tror att det finns en risk för att detta kan leda till en skevhet i svaren, 

om alla svaranden inte uppfattar frågorna på rätt sätt eller om de är för simpla för att 

kunna ge ett reellt svar på forskningsfrågan. 

 

Även fast denna studie inte är riktad till studenter eller motsvarande, så visar den positiva 

korrelationer mellan utbildning och financial literacy även för en helt annan grupp i 

samhället. Vi tolkar detta positivt, eftersom det säger att länken mellan finansiell 

utbildning och financial literacy inte bara gäller för studenter då även outbildade kan finna 

nytta av finansiell utbildning. 

 

3.1.2 Implikationer 

 

Sammanfattningsvis tycks finansiell utbildning ha en effekt på studenters financial 

literacy. Samtliga av de studerade artiklarna visar att positiva samband råder mellan att 

personer får finansiell utbildning och att deras financial literacy ökar i relation till de som 

inte får finansiell utbildning. Vi vill således summera detta tema: Finansiell utbildning 

tycks öka studenters och andras financial literacy relativt de som inte får denna utbildning. 

Vi kommer att återkomma till detta påstående i slutet av detta kapitel.  

 

Detta tema kommer att användas i syfte att etablera följden av samband som vi nämnde i 

introduktionskapitlet; se avsnitt 1.1, då denna kommer att fungera som grund för 

hypoteserna. 

 

3.2 Sambandet mellan financial literacy och finansiellt beteende  

 

3.2.1 Artikelpresentation 

 

Vi kommer nu att behandla den första av två artiklar av van Rooij et al. från 2011. Syftet 

med artikeln var att mäta financial literacy bland nederländska hushåll och studera hur 

det påverkar deras deltagande på aktiemarknaden (van Rooij et al., 2011a, s. 449). Denna 

artikel kan gagna oss då det ger teoretisk bakgrund till att undersöka hur beteendet 

aktiehandel kan påverkas.  

 

Författarnas metodologi bestod av att skicka internetenkäter mätande financial literacy 

till den finansansvarige i Nederländska hushåll. Detta skedde i samarbete med De 

Nederlandsche Banks, eller DNBs, Household Survey (van Rooij et al., 2011a, s. 450). 

Två omgångar enkäter skickades, och det slutgiltiga antalet svarande blev 1373 stycken 

(van Rooij et al., 2011a, s. 451-452). Vi tolkar artikeln som att författarna även frågade 

om hushållens deltagande i aktiemarknader, även fast detta inte framgick explicit. 

 

Författarnas måttenheter rörande financial literacy var textfrågor med alternativ uppdelat 

i en grundläggande del med enklare frågor rörande till exempel ränta-på-ränta, inflation 

osv., och en avancerad med svårare frågor rörande aktier, obligationer, diversifiering och 
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liknande (van Rooij et al., 2011a, s. 452). Dessa mått på financial literacy överensstämmer 

bra på vår tidigare tolkning av begreppet. 

 

På frågan om hur många hushåll i Nederländerna som deltar i aktiehandel blev svaret inte 

högre än 23,8 %, men författarna noterar att detta kan skilja sig i olika demografiska 

grupper och att högre utbildning innebär högre aktieägande (van Rooij et al., 2011a, s. 

460). Resultatet talar dock för att det kan föreligga en kausalitet mellan en lägre nivå av 

financial literacy och ett lägre deltagande i aktiehandel, efter att demografiska faktorer 

såsom utbildning och personlig förmögenhet har tagits i beaktande (van Rooij et al., 

2011a, s. 468). Som vi kommer att utveckla i slutet av detta kapitel så kommer vi göra 

antagandet att motsatsen till detta resultat även gäller, det vill säga att högre grad av 

financial literacy innebär högre grad av aktiehandel. 

 

Vår huvudsakliga kritik mot denna artikel är att det är mycket otydligt om varifrån 

forskarna har fått statistiken om antalet hushåll som deltar i aktiehandel. Det blir därför 

svårt för oss att objektivt bedöma artikelns kvalitet, då det inte klart framgår hur de har 

tänkt. Vi vill dock använda denna artikel, då den i övrigt är välgjord och dess slutsats är 

relevant för vårt arbete.  

 

Vi kommer nu att gå in på en andra artikel av van Rooij et al., också från 2011. Syftet 

med studien var att undersöka nederlänska hushålls financial literacy och dess inverkan 

på hushållens benägenhet att pensionsspara (van Rooij et al., 2011b, s. 594). Denna 

artikel, likt artikeln ovan, kommer att bidra genom att ge oss teoretiskt underlag att 

undersöka pensionssparande, men även fungera som en proxy för andra sparformer.  

 

Metodologin var mycket lik författarnas ovan nämnda artikel. Studien gjordes i samröre 

med DNBs Household Survey (van Rooij et al., 2011b, s. 594). Samplingen var samma 

respondenter som i studien ovan, och samma frågor gavs rörande financial literacy. Vi 

tolkar alltså detta som om de gjordes i samma survey. Skillnaden, så vitt som vi kan se, 

är att följdfrågan som sagt behandlar pensionssparande, inte aktiehandel. 

 

Frågorna rörande pensionsparande var dock väldigt simpla. Egentligen fanns bara en 

fråga om hur mycket respondenter har tänkt på att pensionsspara (van Rooij et al., 2011b, 

s. 606). Detta utgör grunden för vår huvudsakliga kritik mot denna artikel, eftersom vi 

måste hålla i minne att slutsatserna författarna drar rörande financial literacy och 

pensionsparande endast är grundat på en kortfattad fråga. Däremot, som vi har nämnt 

tidigare, så råder en stor brist på artiklar inom dessa områden, och för att få ett bredare 

underlag till en teoretisk referensram kan vi bortse från denna nackdel i och med att 

studien annars är välgjord.  

 

En slutsats som författarna gjorde var att högre financial literacy korresponderade med 

högre grader av pensionssparande, och menar dessutom att sambandet är kausalt (van 

Rooij et al., 2011b, s. 605). Detta resultat är för oss användbart vid formandet av 

hypoteser då det visar vilken väg kausaliteten går, vilken kommer att assistera oss kring 

hur vi resonerar om följden av samband som vi nämnde i introduktionen. 

 

Nu följer en kort diskussion om en artikel av Almenberg och Säve-Söderbergh, kallad 

”Financial Literacy and Retirement Planning in Sweden” från 2011. Syftet med artikeln 

var att undersöka om samband existerade mellan financial literacy och pensionsparande 

(Almenberg & Säve-Söderbergh, 2011, s. 585-586). Vi använder denna artikel på samma 
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sätt och artikeln ovan, det vill säga som teoretiskt underlag till pensions- och övrigt 

sparande. En fördel med denna artikel är dock att den är gjord i Sverige, vilket vår studie 

också kommer att vara, och kan därför anses vara mer applicerbar. 

 

Cirka 1300 vuxna svenska individer, inte hushåll, intervjuades via telefon av 

Finansinspektionen. Financial literacy mättes med en enkät rörande räntor, inflation och 

diversifiering (Almenberg & Säve-Söderbergh, 2011, s. 586-587). Denna definiton av 

financial literacy överensstämmer med vår tidigare definition av ämnet, även fast frågorna 

må vara en aning enkla. Det kan vara värt att återigen nämna att vi får räkna med lite 

variation i andra forskares definitioner av financial literacy. Om vi skulle börja exkludera 

artiklar på grund av att dessa skiljer sig skulle detta arbete inte vara möjligt. Vi får helt 

enkelt acceptera varierande beskrivningar av financial literacy så länge de till en rimlig 

nivå kan placeras inom vår definition. 

 

Pensionsparandet mättes med en fråga rörande om den svarande försökt spara inför 

pensionen. Resultatet de fann var att financial literacy tycks ha en positiv inverkan på att 

försöka pensionsspara, då de som i högre grad försökte pensionsspara fick högre poäng 

på financial literacy-testet (Almenberg & Säve-Söderbergh, 2011, s. 593-596). Även fast 

denna artikel styrker hjälper till att styrka det som van Rooij et al. fann rörande 

pensionssparande, så vill vi rikta kritik mot författarna. De har nämligen, så vitt som vi 

kan se, ställt en ledande fråga som vi dessutom tycker är märkligt formulerad. Vi hade 

föredragit att frågan löd om de faktiskt pensionssparar, snarare än försöker (eller både 

och). I vilket fall som helst så är det en bra artikel som vi vill använda.    

 

3.2.2 Implikationer 

 

För att göra en summering av detta av detta avsnitt, ser vi att financial literacy i varje fall 

har en positiv inverkan på människors vilja att: 1. Delta i aktiehandel, och 2. 

Pensionsspara och försöka pensionsspara. Aktier och pensionssparande kommer 

dessutom att bli två av de investerings- och sparformer som vi kommer att undersöka om 

huruvida de ändras av finansiell utbildning. 

 

Vidare kommer vi att göra antagandet att financial literacy även innebär en positiv 

påverkan på vanligt sparande, då vi anser att pensionssparande brett kan definieras som 

en besparing. Pensionsparandet kommer också att vara ett av alternativen vi undersöker i 

enkäten, i och med att pensionssparande ofta får mycket plats i finansiell kurslitteratur.  

 

Slutligen så kommer länken mellan financial literacy och de två ovan nämnda 

beteendeförändringarna att ingå i följden av samband som vi nämnde i introduktionen. 

 

3.3 Sambandet mellan finansiell utbildning och finansiellt beteende 

 

3.3.1 Artikelpresentation 

 

Vi kommer att börja detta avsnitt med en diskussion runt Becchetti et al.s artikel från 

2013. Syftet med artikeln var att undersöka italienska high school-elevers financial 

literacy men även hur de förhåller sig till att investera i olika delar av en 

investeringsportfölj före och efter en finansiell utbildning (Becchetti et al., 2013, s. 817-

818). Denna artikel kommer främst att bidra med underlag till att vår enkät rörande vilka 
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frågor vi vill ställa, men också med viktigt material till våra hypoteser som vi återkommer 

till på en stund.  

 

Utbildningen som gavs experimentellt var en 16-timmarskurs uppdelad på tre månader 

där subjekten svarade med enkät före kursen och fyra månader efter (Becchetti et al., 

2013, s. 819). 944 sistaårselever i 36 klasser undersöktes med enkät rörande financial 

literacy, finansiella färdigheter, tillit till finansiella institutioner samt rörande hur de 

skulle genomföra en hypotetisk investering i fråga om mängden kontanter, aktier och 

obligationer (Becchetti et al., 2013, s. 819-820). Även fast detta både är en experimentell 

studie och berörande high school-elever så finner vi artikeln användbar då den är 

väldesignad och då vi kan få ut mycket nyttigt teoretiskt underlag om vad finansiell 

utbildning faktiskt gör. Ett problem är att författarna har omitterat vad själva kursen 

innehöll, men det är rimligt att anta att den behandlade exempelvis investeringar, hur 

aktier fungerar osv., eftersom detta är saker som frågades efter i enkäten. 

 

Resultatet var dock något blygsamt i våra ögon. Financial literacy påverkades väldigt 

positivt av kursen, men den enda skillnaden i investeringsportföljen var en minskad 

efterfrågan av kontanter i portföljen (Becchetti et al., 2013, s. 834-835). Då vi gör 

hypoteser kommer vi att göra antagandet att det denna minskade efterfrågan på kontanter 

i investeringssammanhang leder till ökad investering i de övriga variablerna, det vill säga 

aktier och obligationer.  

 

Här följer en diskussion om Bernheim och Garretts artikel från 2003. Syftet med artikeln 

var att undersöka arbetsplatsbaserade finansiella utbildningar i USA och vilken effekt de 

har på anställdas benägenhet att spara i allmänhet och pensionsspara (Bernheim & 

Garrett, 2003, s. 1488). Denna artikel etablerar en länk mellan utbildning och beteende, 

både för det tidigare behandlade ämnet pensionssparande, men än viktigare för oss; även 

vanligt sparande. 

 

Metodmässigt genomförde författarna enkäter per telefon varav 2055 besvarades, där 

frågor om finansiellt vetande, informationskällor rörande finansiering, 

arbetsplatsutbildning på pensionssparande, med mera, ställdes (Bernheim & Garrett, 

2003, s. 1492). Det finns inga klara definitioner på vad som tänks ingå i dessa 

arbetsplatsutbildningar, och de två sparfrågorna var formulerade för att ta reda på om 

arbetsgivaren erbjuder exempelvis seminarier i pensionsparande, och om den anställde 

tar del av det (Bernheim & Garrett, 2003, s. 1493). Dessa metodologiska brister bör dock 

inte ställa till det för oss när det kommer till att bilda hypoteser, men det vore fördelaktigt 

att då veta vad som egentligen sägs under dessa utbildningar. Vi får därför göra 

antagandet att dessa utbildningar följer vår tidigare uppställda definition av finansiell 

utbildning (se avsnitt 1.5.2). 

 

Resultatet författarna fick fram var att de anställda som jobbade på platser där 

arbetsplatsutbildning rörande finansiering erbjöds hade högre fallenhet för att spara, och 

ökar låg- och medelsparares fallenhet för pensionsparande (Bernheim & Garrett, 2003, s. 

1517). Detta resultat kommer att vara användbart för oss, främst då det etablerar en länk 

mellan utbildning och vanligt sparande, vilket leder till att vi inte behöver göra ett mindre 

grundat antagande om detta. Nackdelen med studien är dock att resultatet är byggd på om 

huruvida arbetsplatsen erbjuder utbildning, och inte nödvändigtvis om de anställda tar del 

av den. Vi ser dock artikeln som användbar för hypotesbildning i vilket fall som helst.  

 



18 
 

Nu går vi in på Clark et al.s artikel från 2006. Syftet med artikeln var att undersöka 

huruvida finansiell utbildning i seminarieform påverkar personers medvetenhet om 

sparprocessen och pensionsmål (Clark et al., 2006, s. 46). Denna artikel styrker ytterligare 

vår länk mellan finansiell utbildning och pensionssparande. Studierna genomfördes med 

svaranden från utbildningsinstitutioner och icke-vinstdrivande organisationer som gått på 

ett finansseminarium erbjudet av organisationen TIAA-CREF (Clark et al., 2006, s. 49). 

 

Utbildningen tog form av ett av seminarium på en timme, där ämnen såsom pensionsmål, 

tjänstepensioner, risk- och avkastningsegenskaper bland olika tillgångar osv. behandlades 

(Clark et al., 2006, s. 53). 

 

Metodologin gick på att forskarna skickade tre omgångar enkäter vilka slutade upp i totalt 

110 insamlade efter bortfall från alla tre steg. Den första enkäten gavs före seminariet, 

den andra i slutet av seminariet, och den tredje cirka tre månader efter seminariet. 

Enkäterna ställde olika frågor rörande exempelvis när de frågade vill gå i pension, vilken 

procent av deras slutlön de vill ha i pensionsinkomst, och hur sannolikt detta procentmål 

är och hur dedikerade de är till detta mål. De senare enkäterna frågade helt enkelt om de 

svarande har om-allokerat sina investeringar efter seminariet (Clark et al., 2006, s. 53-

54). 

 

Resultatet var att seminariet fått en positiv effekt, såtillvida att en stor del av 

respondenterna ändrat sina mål och har för avsikt att ändra sina besparingar och 

investeringar. Främst kvinnor ökade sitt pensionssparande, men även sekreterare, 

prästerligt anställda samt underhållspersonal planerade att öka sitt pensionssparande 

(Clark et al., 2006, s. 66). Kritik mot denna artikel är främst att den riktar in sig mot 

effekten av endast ett mycket kort seminarium, och vi hade gärna sett att detta hade 

kompenserats med exempelvis fler studier av fler seminarier med andra deltaganden. Med 

tanke på att urvalet däremot är ganska spritt tror vi dock att resultatet är användbart 

eftersom de har undersökt många olika personer med olika yrken.  

 

Nu går vi in på en artikel av Sjöberg och Engelberg, kallad ”Attitudes to Economic Risk 

Taking, Sensation Seeking and Values of Business Students Specializing in Finance” från 

2009. Syftet med artikeln var undersöka om finansieringsstudenter var mer ekonomiskt 

riskbenägna, spekulativa och karriärsinriktade än icke-studenter, och vilka skillnader som 

finns mellan kvinnor och män (Sjöberg & Engelberg, 2009, s. 35). Även fast denna studie 

inte nödvändigtvis undersöker effekten av en finansieringsutbildning på beteende, 

kommer den att vara nyttig för vårt hypotesskapande och frågorna vi ställer via enkäten, 

då vi får mer teoretiskt underlag till att undersöka hur finansieringsutbildning påverkar 

riskbeteenden, eftersom finansieringsstudenter rimligtvis har läst finansieringskurser.  

 

Metoden bestod av att undersöka 93 universitetsstudenter vid Stockholm och Uppsala 

Universitet samt Handelshögskolan i Stockholm. En kontrollgrupp om 99 arbetslösa 

användes som jämförelse. Ett frågeformulär som undersökte attityder till risk, hasardspel 

och spekulation, inställningar till sparande och pengar med mera (Sjöberg & Engelberg, 

2009, s. 35-36). Kontrollgruppen förefaller oss märklig då man jämförde med arbetslösa 

snarare än övriga studenter, men vi bedömer ändå artikeln trovärdig och användbar. 

 

Resultatet visade att finansieringsstudenter hade en högre benägenhet till ekonomiskt 

risktagande och spekulation, samt lade lägre värde på pengar än kontrollgruppen (Sjöberg 

& Engelberg, 2009, s. 40). Detta resultat ger oss underlag att anta att studenter som läst 
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finansiering torde ha högre risktagande och likande på finansmarknaden, vilket kommer 

utgå grunden för en av våra hypoteser. 

 

3.3.2 Implikationer 

 

Sammantaget kan vi alltså se att finansiell utbildning påverkar följande finansiella 

beteenden: mindre kontanthållande, högre pensionssparande och högre vanligt sparande, 

men potentiellt även finansiellt risktagande.  

 

Kontentan, såsom vi ser det, är däremot inte enbart att specifika finansiella beteenden 

påverkas, utan att finansiell utbildning i flera olika former påverkar finansiella beteenden. 

Detta kommer att ha en mycket värdefull inverkan på våra hypoteser, som vi alldeles strax 

går in på.  

 

3.4 Sammanfattning av teorikapitlet och uppställning av hypoteser 

 

3.4.1 Sammanfattning av teorikapitlet 

 

I avsnitt 3.1 diskuterade vi artiklar som kopplade samman finansiell utbildning och 

financial literacy. Vi fann att positiva samband råder mellan finansiell utbildning i flera 

olika former och ökad nivå av financial literacy hos flera olika grupper av människor. Vi 

vill således göra en sammanfattning av detta avsnitt: finansiell utbildning ger ökad 

financial literacy. 

 

I avsnitt 3.2 undersökte vi sambandet mellan financial literacy och finansiella beteenden. 

Vi fann att högre financial literacy korresponderar med en högre grad av aktiehandel, 

pensionssparande och försök till pensionssparande. Således: ökad financial literacy torde 

innebära ökad grad av ovan nämnda finansiella beteenden.   

 

I avsnitt 3.3 granskade vi artiklar rörande sambandet mellan finansiell utbildning och 

finansiellt beteende. Vi fann att en högre grad av finansiell utbildning korrelerar med 

minskad hållning av kontanter relativt andra investeringar, högre grader av 

pensionssparande och vanligt sparande samt högre risktagande på finansmarknaden. Den 

minskade hållningen av kontanter vill vi tolka som att det motsatta även gäller, det vill 

säga att fler investeringar hålls istället. Således: ökad finansiell utbildning leder till högre 

grad av investeringar, högre pensionssparande, och högre risktagande. 

 

Vi ser att finansiell utbildning påverkar financial literacy. Vi ser även att financial literacy 

och finansiell utbildning påverkar finansiellt beteende. Vi vill nu sluta följden. Eftersom 

financial literacy är påverkad av finansiell utbildning, men också påverkar finansiellt 

beteende så gör vi antagandet att alla beteenden som påverkas av financial literacy har sin 

grund i finansiell utbildning. Därför är följden denna: finansiell utbildning – financial 

literacy – finansiellt beteende; där financial literacy kan omitteras, eftersom vi gör 

antagandet att allt har sin grund i finansiell utbildning av olika slag. Detta är viktigt, 

eftersom vi nu kan anta att alla studier som påvisar att samband råder mellan financial 

literacy och finansiella beteenden kan tolkas som att samband råder mellan finansiell 

utbildning och finansiella beteenden. 

 

Vi kan se att väldigt varierande typer av studier gjorts kring effekten av finansiell 

utbildning på financial literacy eller finansiella beteenden. Dessa utbildningar har varit 
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tämligen olika varandra i sin natur, men trots allt gett positiva effekter på olika finansiella 

beteenden. Vi tycker därför att vår frågeställning rörande effekten av högskole- eller 

universitetsutbildning om finansiering är berättigad, eftersom det är en finansiell 

utbildning som alla andra finansiella utbildningar i de studerade artiklarna, och således 

borde ge någon effekt på beteenden.  

 

3.4.2 Uppställning av hypoteser 

 

Vi vill alltså undersöka gapet om hur finansiell utbildning på universitetsnivå påverkar 

finansiella beteenden. Vi har i denna referensram konstaterat att en typ av 

beteendeändring av ökad finansiell utbildning/financial literacy är ökad aktiehandel och 

ökade investeringar. Detta leder oss till hypotes 1 och 2: 

 

Hypotes 1: Ökande grad av finansiell utbildning på universitetsnivå ökar graden av 

aktiehandel bland ekonomistudenter.  

 

Hypotes 2: Ökande grad av finansiell utbildning på universitetsnivå ökar handel med 

andra finansiella instrument bland ekonomistudenter.  

 

Vi ser vidare att andra påverkade finansiella beteenden är pensionsparande och vanligt 

sparande, vilka ökar med ökad finansiell utbildning/financial literacy. Vi gör vidare 

antagandet ”vanligt sparande” innefattar både sparkonton och investeringar med låg 

avkastning såsom obligationer. Detta leder oss till hypotes 3, 4 och 5: 

 

Hypotes 3: Ökande grad av finansiell utbildning på universitetsnivå ökar graden av 

pensionssparande bland ekonomistudenter. 

 

Hypotes 4: Ökande grad av finansiell utbildning på universitetsnivå ökar graden av 

vanligt sparande i sparkonton bland ekonomistudenter. 

 

Hypotes 5: Ökande grad av finansiell utbildning på universitetsnivå ökar graden sparande 

i obligationer med låg avkastning bland ekonomistudenter. 

 

Slutligen har vi sett att ökad finansiell utbildning/financial literacy korresponderar med 

en högre grad av risktagande på finansmarknaden. Vi tänker oss att detta kan te sig i form 

av en högre grad av handel med mer riskfyllda investeringar/sparanden än aktier, 

obligationer, sparkonton och liknande, eftersom det rimligtvis kräver ett högre 

risktagande från investeraren. Detta leder därför oss till den sista hypotesen: 

 

Hypotes 6: Ökande grad av finansiell utbildning på universitetsnivå leder till ökat 

risktagande på finansmarknaden av ekonomistudenter genom ökad handel av finansiella 

derivat och andra investeringar med hög risk. 

 

Vi kommer att testa dessa hypoteser med de data vi får genom enkäterna, och antingen 

bekräfta eller förkasta dem beroende på vilka statistiskt signifikanta skillnader som 

eventuellt kan påvisas. Mer om hur enkätfrågorna kommer se ut och vilken teori de 

baseras på kommer att tas upp i mer i detalj i avsnitt 4.1.2 i Praktisk Metod nedan. För att 

rikta lite självkritik mot dessa hypoteser så vill vi uppmärksamma en del punkter. För det 

första så kommer vi att dela ut enkäter till mestadels unga människor, eftersom studenter 

förmodligen är relativt unga. Eftersom unga människor rimligtvis kan tänkas vara mer 
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riskbenägna än äldre kan detta ha inverkan på hypotes 6, eftersom svaren kan bli skeva 

om unga studenter tar mer risk oavsett om de har finansiell utbildning eller inte. Vi anser 

dock inte att detta är ett problem, eftersom riskbenägenheten kan påverkas i vilket fall 

som helst. Även om de redan är riskbenägna på grund av sin unga ålder tror vi inte att det 

behöver betyda att de inte kommer bli mer riskbenägna av den finansiella utbildningen, 

utan kanske snarare bara tar mer risk. 

 

Vi vill också belysa ett generellt tillkortakommande i vår teoretiska referensram; 

nämligen att den är uppbyggd på endast 10 artiklar. Vi hade gärna velat ha fler artiklar att 

lägga till och backa upp referensramen med i och med att våra funna studier var tämligen 

skilda i ämnen och geografisk spridning. Nackdelen med detta är ju att referensramen kan 

tyckas vara bristfällig, eftersom det inte är så mycket teori att utgå ifrån då vi vill arbeta 

deduktivt. Som vi tidigare nämnt dock, så har detta fördelen att vår uppsats blir uppbyggd 

av internationella studier och således får ett bredare perspektiv, men också att det bjuder 

in till vidare forskning eftersom potentialen finns för flera olika framtida studier. I och 

med att vi har funnit dessa artiklar och kommer att göra denna studie i ämnet så visar vi 

att det ändå finns möjlighet att arbeta utifrån denna begränsade teori och genomföra ny 

forskning. 
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4: Praktisk metod 
 

Här kommer vi att lägga upp den praktiska metodologin och diskutera hur vi gått tillväga 

med empiriinsamlingen. Vi diskuterar insamlingsinstrumentet och hur den delades ut, 

vilket urval vi gjort och accessfrågor, en kortare sammanställning av den data vi fick in, 

samt bortfall, och liknande. Slutligen följer en diskussion om hur vi kommer att gå tillväga 

i vår analys av den insamlade empirin samt etiska aspekter kring den praktiska metoden.  

 

4.1 Val av datainsamlingsmetod / Konstruktion av undersökningsinstrument 

 

4.1.1 Datainsamlingsmetod 

 

Vår datainsamling kommer att ske med enkät. Fördelarna med en enkät är att de är snabba 

och billiga att genomföra, och omintetgör påverkan från en intervjuare på 

undersökningsobjektet; så kallad intervjuareffekt (Bryman, 2011, s. 228-229), vilket vi 

bedömer fördelaktigt för vår studie. Detta även med tanke på att vi har för avsikt att 

studera en större mängd ekonomistudenter. Eftersom vi söker att studera flera olika 

årskullar av studenter underlättar enkäten jämförelse och sammanställning, och låter oss 

effektivt studera om samband kan råda mellan finansiell utbildning och finansiellt 

beteende.  

 

Nackdelarna med enkäter är dock fler än en. Att inte kunna assistera de svarande, att 

nästan endast tvingas ställa relevanta frågor, att tvingas hålla enkäter någorlunda korta, 

att inte kunna ställa vissa typer av frågor, och att det är vanligt med bortfall (Bryman, 

2011, s. 229-231) är det som vi mest måste tänka på. I synnerhet att kunna ställa frågor 

som faktiskt kan ge oss svar på vår forskningsfråga kan vara den största utmaningen, 

vilket kommer att kräva noggrannhet och eftertanke vid enkätkonstruktionen.  

 

Enkäterna kommer att delas ut i både pappersform och per e-mail, mer om detta i avsnittet 

nedan. Över e-mail kommer vi att skicka påminnelser två gånger till de som inte svarat 

inom ett par dagar. Bryman menar att påminnelser är en bra metod för att öka 

svarsprocenten, i synnerhet om bortfallet är stort (Bryman, 2011, s. 231-232). 

 

4.1.2 Enkäten och hur den konstruerats  

 

Vi kommer att hålla oss till så många slutna frågor som möjligt. Bryman påstår att enkäter 

inte bör innehålla allt för många öppna frågor eftersom svaranden ”sällan vill skriva 

mycket i sina svar” (Bryman, 2011, s. 230). Detta finner vi rimligt, men det kommer 

också att ställa stora krav på hur vi utformar de slutna frågorna så de inte försämrar de 

svar vi får. Vi kommer att försöka hjälpa detta genom att låta vår handledare granska vår 

enkät minst en gång och hitta fel eller något vi behöver omformulera innan den skickas 

eller delas ut.  

 

Vi kommer också att dela ut en pilotstudie till cirka 10 studenter som vi känner och som 

inte har läst någon finansieringskurs på Umeå Universitet för att få feedback. Pilotstudier 

fyller syftet att kontrollera att undersökningen och dess instrument är förståeliga; och får 

inte delas ut till ens urval (Bryman, 2011, s. 258-259). Således tar vi noga hänsyn att inte 

dela ut den riktiga enkäten till försökspersonerna. Även fast pilotstudierna kommer att 

delas ut till en testgrupp som inte är direkt jämförbar med vårt urval så bedömer vi att de 

ändå kan ge oss värdefull insikt rörande formuleringen av frågorna och svarsalternativen, 
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strukturen, och liknande. Detta då de deltagande i pilotstudien är nya och erfarna studenter 

såväl som erfarna studenter som närmar sig sin examen, och därför kan vi få in perspektiv 

rörande frågornas utformning från ett brett spektrum av studenter. I och med att vårt 

sampel också kommer att bestå av såväl erfarna och oerfarna studenter i olika årskullar 

är det fördelaktigt. 3 av de undersökta hade läst ekonomi av något slag, men ingen var 

civilekonom.  Vi har medvetet valt bort civilekonomer från pilotstudien för att inte riskera 

att dessa får enkäten två gånger, då civilekonomer är vårt huvudsakliga population. 

 

Det är även viktigt att ha klara instruktioner för slutna frågor för att undvika missförstånd 

(Bryman, 2011, s. 236), och därför ska vi noggrant förklara både syftet med enkäten, hur 

frågorna ska besvaras, och vad de respektive frågorna handlar om. Frågorna kommer att 

baseras på den teori vi lägger upp i den teoretiska referensramen.  

 

Några viktiga fördelar med slutna frågor är enkelheten i att bearbeta och jämföra svaren 

och att svaren är ”lätta att ställa och besvara” (Bryman, 2011, s. 245). Vi tror att detta är 

fördelaktigt för vårt arbete. I och med att vi planerar att arbeta statistiskt med svaren så 

bör vi använda slutna frågor för att kunna få ett resultat som går att jämföra. Som vi 

kommer att utveckla nedan kommer vi att dela ut enkäter i klassrum, vilket ställer krav 

på att enkäterna inte drar ut på tiden. Därav är slutna frågor åter fördelaktiga då vi inte 

ödslar klassrumstid av studenterna, vilket vi annars tror skulle kunna leda till bortfall. En 

viktig nackdel att beakta är dock att slutna frågor inte ger utrymme för omfattande 

svarsalternativ (Bryman, 2011, s. 246), vilket ytterligare kommer att ställa krav på 

enkätens utformning. Enkäten i sin helhet kommer även att vara kortfattad för att inte dra 

ut på tiden. 

 

Frågorna i enkäten är baserade på den teori som är upplagd i den teoretiska 

referensramens hypoteser. Detta då vi tror att vi bättre kan få svar på frågorna och tolka 

de svar vi får då vi går rakt på sak och kan härröra svaren direkt till hypoteserna. Vi 

kommer nu kortfattat att förklara vilka teorier som ligger bakom de olika frågorna för 

klargörandets skull.  

 

Frågorna 1 och 2 är kategoriseringsfrågor rörande kön och ålder. Könsfrågan är utformad 

som ”Kön?”, med svarsalternativen ”Man”, ”Kvinna” samt ”Annat”. Ålder är skriven 

som ”Ålder”, med ett öppet svarsalternativ. Observera att vi lagt till alternativet ”Annat” 

i frågan om kön för att underlätta om någon inte identifierar sig som varken man eller 

kvinna. Vi kommer inte att hantera detta alternativ som bortfall, utan kommer att 

diskuteras på samma sätt som de två andra könen om det känns nödvändigt i analysen. 

Fråga 3 rörande vilken termin studenter går är också en kategoriseringsfråga eftersom det 

egentligen inte spelar någon roll vilken termin de går, utan hur mycket utbildning de har 

och vilket finansiellt beteende de uppvisar. Den är skriven ”Vilken termin av 

civilekonomprogrammet går du just nu, är du fristående, eller går du ett annat program 

(exempelvis: SM eller HLP)?”, och har svarsalternativen ”Termin 2”, ”Termin 4”, 

”Termin 6”, ”Termin 8”, ”Fristående”, samt ”Annat program”. Vi behåller dock frågan 

för att lättare kunna bearbeta materialet. 

 

Fråga 4 berör hur många av fem möjliga finansieringskurser studenten har gått. Frågan är 

skriven som ”Vilken/vilka av följande finansieringskurser har du läst som del av 

civilekonomprogrammet, fristående eller annat? Fler än ett alternativ är möjligt (om du 

inte läst någon kurs kan du hoppa över denna fråga och gå direkt till fråga 5)”. 

Svarsalternativ är de finansieringskurser som finns tillgängliga på Handelshögskolan vid 
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Umeå Universitet, alltså ”Finansiering/räkenskapsanalys som del av FEK B, 15 h.p”, 

”Entrepreneurial Financial Management C, 7.5 h.p”, ”Financial Markets, Institutions and 

Financial Planning C, 15 h.p”, ”Financial Management D, 30 h.p” och ”Corporate 

Finance and Analysis D, 15 h.p (ingår i Financial Management D, om du dock endast läst 

denna 15-poängs-kurs kryssar du in detta)”. 

 

Fråga 5 behandlar privat pensionsparande. Den är skriven som ”Pensionssparar du privat 

(dvs. utöver allmän- och tjänstepension)?” Svarsalternativen är ”Ja”, ”Nej” samt ” Nej, 

men jag planerar att göra det inom två år”. Frågan är deriverad från artiklar av van Rooij 

et al., Almenberg & Säve-Söderbergh, Clark et al., och Bernheim & Garrett. van Rooij et 

al., sökte en koppling mellan financial literacy och pensionssparande, där starka samband 

mellan dessa variabler hittades (van Rooij et al., 2011b, s. 593). Almenberg & Säve-

Söderbergh undersökte om samband fanns mellan financial literacy och 

pensionsplanerade, och fann att de som planerade mer hade högre nivåer av financial 

literacy (Almenberg & Säve-Söderbergh, 2011, s. 585).  

 

Clark et al. undersökte hur finansiell seminarieutbildning påverkar hur människor 

planerar sin pension, och individer ändrar sitt tänk och sin planering kring pensionen efter 

seminariet (Clark et al., 2006, s. 45). Bernheim & Garrett studerade sambandet mellan 

tillgänglighet av arbetsgivarbaserad finansiell utbildning och sparande samt 

pensionsparande, och fann positiva samband mellan dessa (Bernheim & Garrett, 2003, s. 

1487). Notera att denna fråga exkluderar allmän- och tjänstepension, då allmän pension 

gäller alla medborgare, och tjänstepension både kan kräva pensionstagarens engagemang 

eller gälla oavsett om arbetaren är engagerad eller inte. Att inkludera tjänstepension hade 

därför blivit svårt att formulera i frågan eftersom vi hade tvingats utveckla frågan till att 

skilja mellan privat- och tjänstepension, och hur mycket den svarande är engagerad i var 

och en av dem. 

 

Fråga 6 och 7 behandlar vanligt sparande. Dessa är utformade som ”Håller du övriga 

besparingar, såsom lågriskobligationer eller sparkonton? Fler än ett alternativ är möjligt” 

respektive ”Om nej, planerar du att göra det inom två år? Fler än ett alternativ är möjligt”. 

Svarsalternativen för fråga 6 är ”Ja, lågriskobligationer”, ”Ja, sparkonto(n)”, ”Ja, men 

andra sparformer med låg risk” och ”Nej, inget av detta”. Fråga 7 har samma 

svarsalternativ, men i något annorlunda grammatisk form då det behandlar framtida 

finansiellt beteende. 

 

Vi använder åter igen Bernheim & Garretts artikel, nämnt ovan, som teoretiskt underlag 

för frågorna. Därtill har vi använt artikeln av van Rooij et al., också nämnt ovan, som 

underlag. Vi gör antagandet att vanligt sparande inkluderar både sparkonton och 

lågriskobligationer, eftersom båda dessa typer av sparande/investeringar kan tänkas vara 

liknande i fråga om avkastning. Vi inkluderar därtill ett alternativ om övriga sparformer 

med låg risk om den svarande håller sparande som inte inkluderats i alternativen. Detta 

eftersom vi inte vill göra frågan onödigt lång med åtskilliga alternativa sparformer med 

låg risk, då vi känner att detta inte hade tillfört något. 

 

Fråga 8 frågar om den svarande deltar i aktiehandel eller inte. Frågan är utformad som 

”Deltar du i aktiehandel på aktiemarknaden?”, med svarsalternativen ”Ja”, ”Nej”, och 

”Nej, men jag planerar att göra det inom två år” Denna fråga är baserad på en annan 

artikel av van Rooij et al., där de undersökte sambandet mellan financial literacy och 
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deltagande i aktiehandel, och där det fanns att lägre financial literacy innebär lägre 

deltagande (van Rooij, 2011a, s. 449). 

 

Fråga 9 ställer frågan om den svarande handlar med mer riskfyllda investeringar. Frågan 

är utformad som ”Håller du andra sorters investeringar med högre risk än ovan nämnda? 

Exempel på dessa kan vara finansiella derivat, råvaror, guld/silver och annat med hög 

risk.”, med svarsalternativen ”Ja”, ”Nej”, samt ”Nej, men jag planerar att göra det inom 

två år”. Denna fråga är baserad på Sjöberg & Engelbergs studie där 

finansieringsstudenters riskbenägenhet undersöktes, och där det befanns att dessa 

studenter är mer positiva till ekonomiskt risktagande (Sjöberg & Engelberg, 2009, s. 33). 

Som vi nämnde i avsnitt 3.4.2; ”Uppställning av hypoteser”, tolkade vi detta som att 

finansieringsutbildning därför borde leda till ökat hållande av mer riskfyllda 

investeringar, då de innebär ett högre risktagande från investeraren. Risk kan dessutom 

vara ett abstrakt begrepp att mäta, och därför anser vi att frågan på ett lämpligt sätt kan 

ge oss en uppfattning av den svarandes risktagande.  

 

Samtliga berörda ämnen har extra svarsalternativ som säger att den svarande inte för 

tillfället agerar efter det finansiella beteendet, men planerar att göra det inom två år. Detta 

är gjort för att få ett mer heltäckande svar då vi anser att även medvetna och planerade 

beteendeändringar inom en snar framtid är tillräckligt med tecken för att finansiell 

utbildning kan påverka finansiellt beteende. Detta även då många studenter för tillfället 

kan ha för dåligt med pengar för att investera. Vi får dock beakta att förhållandet kan vara 

annorlunda; dvs. att de planerar att investera och spara då de får större inkomst, oavsett 

om de fått finansiell utbildning eller inte. Vi tror i vilket fall som helst att fördelarna med 

detta svarsalternativ överväger nackdelarna. Alternativet hade varit att exempelvis 

inkludera en förutsättning att studenten hypotetiskt har 10 000 kronor att ”investera hur 

de vill” för att komma runt eventuell skevhet på grund av pengabrist. Vi tror dock att detta 

förfarande hade bidragit till att studenter för lättvindigt då väljer investeringar med högre 

avkastning och risk då det handlar om fiktiva pengar. Även här kan det beaktas om denna 

hypotetiska situation hade gett en diskrepans mellan hur studenter säger att de tänker 

investera med dessa fiktiva pengar och hur de faktiskt hade gjort om så hade varit fallet i 

verkligheten. På grund av dessa reflektioner har vi valt att inte inkludera ett sådant 

förhållande i enkäten. 

 

Slutligen ställde vi i fråga 10 om vilka delar eller moment av finansieringsutbildning som 

eventuellt påverkat den svarandes vilja att investera och spara i en positiv riktning. Frågan 

är skriven som ”Om du har gått en eller flera finansieringsutbildningar/kurser (av de ovan 

nämnda kurserna på Handelshögskolan) och har upplevt att du velat börja hålla 

investeringar, besparingar och liknande efter dessa kurser; vad i kurserna tycker du har 

haft störst inverkan på denna ökade vilja? Fler än ett alternativ är möjligt (om du inte har 

gått någon kurs eller inte upplevt att din vilja påverkats positivt av kurserna kan du lämna 

denna fråga blank)” Denna fråga är inte baserad på någon specifik teori då våra 

undersökta artiklar inte kunde bidra med något konstruktivt rörande vilka alternativ som 

kan fyllas i. Vi har instället baserat svarsalternativen på innehållet i de kursplaner som 

finns på de olika erbjudna finansieringskurserna på Handelshögskolan vid Umeå 

Universitet (mer om dessa nedan). Eftersom samtliga kurser i princip behandlar 

återkommande ämnen så kan vi ge rätt heltäckande svarsalternativ.  

 

Svarsalternativ 1, 2 och 6 är främst deriverade från kursplanen till de två första momenten 

på Företagsekonomi B53. Dessa svarsalternativ är ”Ökad förståelse för finansiella 
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instrument, och hur dessa fungerar”, ”Kunskap om olika värdekalkyleringar” samt 

”Kunskap om företagsfinansiering och hur det går till”. Dessa moment berör 

grundläggande finansieringsbegrepp och – koncept under ämnet företagsfinansiering 

(USBE, 2012a). Alternativ 5 och 7 är främst deriverade från kursplanerna för Financial 

Markets, Institutions and Financial Planning C. Dessa alternativ är ”Kunskap om 

finansmarknaden och finansiella system och hur dessa fungerar” respektive ”Kunskap om 

personlig finansiering och planering och hur det går till” Denna kurs behandlar teori kring 

finansmarknader och finansiella institutioner samt personlig finansiering (USBE, 2012b). 

Alternativ 3 och 4 kommer huvudsakligen från Financial Management D. Denna kurs 

behandlar flera olika finansieringsområden, men risk och investeringar samt 

portföljhanteringar är i fokus (USBE, 2012c). Dessa alternativ är ”Ökad förståelse för risk 

och hur det hanteras” samt ”Förståelse för portföljbyggande/portföljhantering”. 

 

Värt att notera är dock att flera ämnen är återkommande genom finansieringskurserna, 

men vissa kurser behandlar vissa ämnen mer ingående. Således kan i princip alla 

alternativ komma från vilken kurs som helst. Exempelvis kommer ju alternativ 1, vilket 

behandlar ökande förståelse för finansiella instrument att vara ständigt återkommande, i 

och med att högre finansieringsutbildningar rimligtvis går djupare in på finansiella 

instrument. Om inget alternativ passar ges chansen att den svarande fritt får uttrycka sig 

i en öppen fråga. Frågan är utformad som ”Nedan kan du skriva fritt om vad i kurserna 

som påverkat din vilja positivt, om inga av de ovanstående svarsalternativen passar dig. 

Exempel kan vara bra lärare, inverkan av klasskamrater, lärorik kurslitteratur och så 

vidare”. Denna fråga bidrar till vårt syfte om att öka insikten om vad det är mer specifikt 

som kan påverka investerings- och sparbenägenheten hos studenterna. 

 

Enkäten i sin helhet återfinns i Bilaga 1. E-mail-varianten kommer att ha ett något 

annorlunda utseende på grund av webbenkätsprogrammet vi kommer att använda, men vi 

bedömer att bortfall eller andra missuppfattningar på grund av denna skillnad inte borde 

vara en stor risk. Detta då frågorna kommer att vara identiskt formulerade som i 

pappersenkäten, och samma introduktion som vi framför muntligt framför en fysisk klass 

kommer att vara inkluderade i mejlet. Vi kommer att använda enkätprogrammet 

Webbenkater.com, som gratis och obegränsat får användas av studenter. 

 

4.2 Urval av undersökningsenheter/Access 

 

4.2.1 Urval av undersökningsenheter  

 

När det kommer till undersökningsenheter har vi valt individuella ekonomistudenter på 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Vi har valt att ge enkäter till studenter i fyra 

”årskullar” på Civilekonomprogrammet och övriga studenter som har deltagit i samma 

finansieringskurser som Civilekonomerna gjort. Ingen schemalagd finansieringskurs 

finns de första tre terminerna för Civilekonomprogrammet (USBE, 2013), och således 

kommer förstaårseleverna 2014 att användas som en slags kontrollgrupp, i och med att vi 

förutsätter att dessa inte har fått finansiell utbildning på Handelshögskolan vid Umeå 

Universitet. 

 

Den andra årskullen kommer att representeras av de andraårsstudenter i 

civilekonomprogrammet som nu, 2014, läser Företagsekonomi B53, och således har läst 

en finansiell kurs och en räkenskapsanalyskurs i början av denna vårtermin. Finansiering 

är det första momentet på Företagsekonomi B53, där momentet behandlar grundläggande 
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finansiell teori om till exempel investeringsbeslut, avkastning och risk, medan 

räkenskapsanalys; det andra momentet, behandlar företagsvärdering (USBE, 2012a). 

Därtill tillkommer övriga programstudenter samt fristående som läser denna kurs. 

 

Den tredje årskullen kommer att representeras av elever som denna vårtermin har läst 

finansieringskurser på C-nivå.  

 

På C-nivå finns kursen Financial Markets, Institutions and Financial Planning, där 

moment ett behandlar mer bredare finansiella koncept runt marknader och institutioner, 

såsom centralbankers funktioner, finansiella innovationer med mera (USBE, 2012b). 

Moment två är mer inriktad till personlig finansiering och behandlar hanteringen av 

finansiella instrument, investeringsportföljer och risk (USBE, 2012b). För den tredje 

årskullen kommer vi även här att inkludera samtliga andra programstudenter inom 

ekonomi samt fristående som läst denna kurs, med undantag för utbytesstudenter eftersom 

enkäten är på svenska.  

 

Den fjärde årskullen kommer att utgöras av fjärdeårselever har läst finansiering på D-

nivå. Likt den tredje årskullen kommer vi att inkludera fristående studenter och andra 

programstudenter inom ekonomi med undantag för utbytesstudenter. 

 

På D-nivå erbjuds en kurs kallad Financial Management på 30 högskolepoäng, vilken är 

avancerad och består av fyra moment (USBE, 2012c). Moment ett behandlar främst 

analys av årsredovisningar, och moment två behandlar företagsfinans på en hög nivå och 

har ett starkt fokus på riskhantering (USBE, 2012c). Moment tre fokuserar på att 

undersöka och öka förståelse för främst investeringar, portföljer och derivat, medan 

moment fyra återgår till riskhantering och behandlar detta ämne noggrant (USBE, 2012c). 

En liknande kurs på 15 högskolepoäng, kallad Corporate Finance and Analysis D, finns 

även tillgänglig (USBE, 2012d), men denna är densamma som de två första momenten 

på Financial Management D och därför räknar vi elever som gått denna kurs till den fjärde 

årskullen. 

 

En ytterligare kurs som erbjuds är Entrepreneurial Financial Management C. Kursen 

behandlar företagsfinansiering för unga tillväxtföretag (USBE 2012e). Vi har valt att även 

undersöka studenter som tagit denna kurs då den behandlar finansiering, som alla andra, 

och således kan bidra med ytterligare empiri. I de fall då studenten högst har läst denna 

kurs (plus eventuellt andra C-kurser i finansiering) kommer denne att klassificeras som 

tillhörande den tredje årskullen, i och med att C-nivå är den högsta lästa nivån av 

finansiering. Om studenten utöver detta har läst en D-kurs hör de naturligtvis till den 

fjärde årskullen.  

 

Vi kommer som sagt också att inkludera alla fristående studenter och övriga 

programstudenter inom ekonomi som går/har gått samma kurser som de studerade 

civilekonomerna, då vi tror att denna empiri kan berika resultatet. I och med att vi 

undersöker hur graden av finansiell utbildning påverkar finansiellt beteende så kan även 

fristående elever med ovanstående finansiella kurser i bagaget bidra till resultatet. Vi är 

mycket medvetna om att resultatet kan bli skevt om vi frågar studenter som inte 

specialiserar sig på ekonomi eller har läst andra finansieringskurser på andra lärosäten, 

till exempel. Vi anser dock att detta urval är en nödvändighet för att kunna genomföra 

enkäten i praktiken och få in så mycket svar som möjligt. Detta då själva programmet i 

sig egentligen är irrelevant, utan mängden finansiell utbildning är det viktiga. Varför vi 
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väljer att inkludera vilken termin osv. de studerade går är återigen mest för att underlätta 

kategorisering inför vår analys och ifall vi skulle upptäcka eventuella speciella samband 

mellan exempelvis termin och finansiellt beteende.  

 

4.2.2 Access 

 

När det kommer till access kommer vårt val att underlätta vårt arbete, då vi bedömer att 

det inte är några större problem att få tillgång till i alla fall de två första kategorierna av 

studenter, nämligen första- och andraårsstudenterna då dessa har organiserad 

klassrumsundervisning terminen ut. Vi tror inte att det ska vara större bekymmer att få 

lektorns tillstånd att dela ut en kortare enkät över exempelvis en rast.  

 

Access kan bli ett någorlunda större problem när det kommer till tredje- och 

fjärdeårsstudenterna, som vid denna tidpunkt kan vara väldigt spridda. Vi löser dock detta 

sistnämnda genom att personligen ta kontakt med undersökningsobjekten via e-mail eller 

liknande, snarare än att fråga flera lektorer om lov att dela ut enkäter. Det kommer att bli 

något mer tidsödande, men det är det enda val vi har givet vår uppgift. 

 

Från ett perspektiv är valet att studera subjekt från Civilekonomprogrammet och andra 

studenter Handelshögskolan vid Umeå Universitet förvisso ett bekvämlighetsurval från 

vår sida. Bekvämlighetsurval definieras som urval vilka är lättast tillgängliga till 

forskaren (Bryman, 2011, p. 194-196). Vi är dock av tron att detta förfarande, givet vår 

tidsram för detta arbete, är det enda val vi har för att kunna identifiera och undersöka 

studenter som har läst finansieringskurser. Detta utan att behöva ödsla tid på att söka ett 

bredare urval av undersökningsobjekt över exempelvis hela universitetet och i olika 

program, vilket vi bedömer övermäktigt.  

 

Samma resonemang gäller också för att undersöka ekonomistudenter på andra lärosäten, 

då studerandet av exempelvis kursplaner för att kunna identifiera lämpliga studenter att 

inkludera skulle ta mer tid än vi rimligtvis kan undvara i nuläget. Även fast detta varit ett 

optimalt tillvägagångsätt för denna typ av studie, så finns det en stor nackdel. Det hade 

nämligen blivit svårt att kunna isolera effekten av finansieringsutbildningar på finansiellt 

beteende, då lärosätena kan ha olika kursplaner vilket gör det svårt att specifikt veta vad 

de studerar.  

 

Att ha Civilekonomprogrammet som urval har dock en del fördelar; bekvämlighetsurvalet 

till trots. För det första så lärs civilekonomprogrammet ut på flera institutioner i Sverige, 

vilket gör att exempelvis fler undersökningar kan göras på andra lärosäten. 

Civilekonomprogrammet ges förutom i Umeå på Karlstad Universitet, Linköping 

Universitet, Linneuniversitetet, Luleå Tekniska Universitet och Örebro Universitet, samt 

Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad och Högskolan i Jönköping (Civilekonomerna, 

u.å.). Att vi dessutom inkluderar andra sorters studenter; såsom fristående och andra 

programstudenter, i studien kan potentiellt öka trovärdigheten i studien då vi inte enbart 

inskränker oss till Civilekonomer. Detta då vårt sampel blir något mer varierat.  

 

För det andra så ligger Handelshögskolan vid Umeå Universitet högt rankat bland andra 

svenska ekonomilärosäten; vilket kan ge trovärdighet till studien då vi kan göra 

antagandet att finansiella utbildningar vid detta lärosäte bedrivs på ett bra sätt och 

studenterna då kan ta till sig utbildningen bättre. 2012 hamnade Handelshögskolan i 

Umeå på delad plats fyra med bland annat Örebro och Halmstad i en undersökning som 
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rankande ekonomilärosäten utifrån exempelvis antalet studenter som fått jobb inom sex 

månader och lönenivån tre år efter examen (Ekonomistudenten, u.å.). En annan studie, 

där studenter själv fick betygsätta lärosäten, kom Handelshögskolan vid Umeå 

Universitet på femte plats av tjugofyra (Ekonomistudenten, 2011).  

 

4.2.3 Kritik av undersökningsobjekt 

 

Vi vill än en gång belysa att vi inte kommer att ställa frågan om huruvida de undersökta 

studenterna har tagit övriga kurser, seminarier eller annan finansiell utbildning inom eller 

utanför akademiväsendet. Detta då det kommer att innebära metodologiska svårigheter 

givet vår kvantitativa metod när det kommer till att analysera statistiskt. Om vi skulle få 

in flera olika svar på denna fråga skulle det potentiellt göra analysen mycket svår då de 

undersökta studenterna kan ha vitt skilda utbildningar bakom sig. Denna fråga skulle 

bättre lämpa sig till kvalitativa undersökningar med mindre sampel, enligt oss. Vi är 

medvetna om att resultatet kan bli något skevt på grund av detta, men givet vårt mål för 

denna studie är detta något vi får acceptera.  

 

Vi vill också uppmärksamma att en del av urvalet sannolikt kommer att känna oss 

personligen i och med att vi också är civilekonomstudenter, och därav hade det kunnat 

föreligga en risk att svaren blir skeva. Vi vill dock påpeka att detta förmodligen inte är ett 

problem eftersom frågorna inte handlar om oss personligen. Då det inte finns någon risk 

att svaren väcker anstöt hos oss borde alltså sanningshalten i svaren inte påverkas.  

 

4.3 Datainsamlingen 

 

4.3.1 Pilotstudien 

 

En pilotstudie delades ut till 10 försökspersoner enligt vad vi skrev i avsnitt 2.4.2. 

Försökspersonerna hade inget negativt att säga om enkäten, utan tyckte att den var 

lättförståelig och tydligt formulerad, med undantag av kommentarer om något enstaka 

ordval (som vi efter studien omedelbart ändrade). Detta var att ändra avslutet på fråga 4, 

där ”om du inte läst någon kurs kan du lämna denna fråga blank” skrevs om till ”om du 

inte läst någon kurs kan du hoppa över denna fråga och gå direkt till fråga 5”. Således ser 

enkäten i princip likadan ut före och efter pilotstudien. 

 

4.3.2 Själva insamlingen och bortfall 

 

Till den första årskullen delades 100 pappersenkäter ut till studenterna under en rast på 

en föreläsning i Handelsrättslig Översiktskurs torsdagen den 24/4. 65 ifyllda enkäter 

återkom, och vid kodningen samma dag föll en av dessa bort då respondenten endast fyllt 

i frågan om kön och inget annat. Således blev det slutgiltiga antalet insamlade enkäter 64 

stycken.  

 

Till den andra årskullen delades omgångar om cirka 30 enkäter vardera ut på fyra 

seminarietillfällens raster. Två seminarier i ämnet Entreprenörskap med Beslutstöd hölls 

torsdagen den 24/4 och de återstående två fredagen den 25/5 för denna årskull. Detta då 

seminariegrupperna var uppdelade från en större klass. Bortfallet från dessa klasser var 

förhållandevis stort då flera studenter verkade vara stressade på grund av seminariet, i 

synnerhet kvinnor, och vissa ville öva på sina presentationer under rasten. Detta ledde till 

mindre deltagande än vad vi räknat med. Vi fick dock 30 insamlade enkäter från denna 
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grupp. Vi kompenserade detta bortfall genom att skicka webbenkäter till 28 

ekonomistudenter i senare årskullar, varav 11 svarade, som vi personligen vet inte har 

läst mer finansieringskurser än de som finns i Företagsekonomi B53. Detta skulle kunna 

göra vårt urval något mer skevt då detta ”extra” sampel är tämligen handplockat av oss, 

och inte framtaget på ett mer vetenskapligt sätt. Vi bedömer dock att den ytterligare 

empiri som vi får in mer än tillräckligt kompenserar nackdelen med detta, i synnerhet 

(som vi har nämnt tidigare) då termin inte spelar någon egentlig roll, utan vilka/hur många 

utbildningar de svarande har. Mer diskussion om webbenkäterna följer nedan. 

 

Vi gjorde en webbenkät med internetverktyget Webbenkater.com. Enkäten innehöll exakt 

samma frågor och svarsalternativ som pappersenkäten. Denna skickades ut till 38 

studenter som läst Financial Markets, Institutions and Financial Planning i vår (den tredje 

årskullen) och 15 studenter som läst Entrepreneurial Financial Management. Därtill 

skickade vi webbenkäter till 1 student som läst Corporate Finance and Analysis och till 

48 studenter som läst Financial Management D (den fjärde årskullen). Totalt, inklusive 

de webbenkäter som skickades ut som kompensation för bortfallet i den andra årskullen, 

delades alltså 130 webbenkäter ut. Mejllistorna jämfördes noggrant för att inte skicka fler 

än en enkät till studenter som gått två eller fler av våra valda kurser under detta läsår.  

 

Påminnelser skickades ut till samtliga webbenkätsdeltagare söndagen den 27/4 och 

tisdagen den 29/4. Totalt svarade 60 stycken efter båda påminnelser, vilket ger en total 

summa av insamlade 154 enkäter i båda former. Mejladresserna till dessa studenter fick 

vi genom vår studievägledare Gisela Taube-Lyxzen, då hon bistod med kompletta listor 

över vilka som gått de respektive programmen och deras mejladresser.  

 

Det slutgiltiga datumet för datainhämtning via webbenkäter sattes till torsdagen den 1/5. 

Inga fler svar kom in efter detta datum. Detta datum var orsaken till att vi skickade ut två 

påminnelser inom en förhållandevis kort tid från varandra, då vi ville få in svar så fort 

som möjligt. Vi är medvetna om att detta kan ha stressat de svarande till att fylla i svaren 

snabbt och ogenomtänkt, men med tanke på att de svarande kan besvara enkäten då de 

känner för det och i en lugn miljö utan intervjuare borde detta inte vara ett större 

bekymmer. 

 

4.4 Databearbetning och analysmetod 

 

4.4.1 Databearbetning 

 

Den insamlade empirin kodades in i Excel för att få en översikt av all data. Kodningen 

började med att lägga upp den grundläggande informationen om kön, ålder och 

termin/program, och därefter följde en enkel klassificering av de svar vi fick på de olika 

frågorna. En nolla på ett visst svar innebär ett negativt svar, och en etta innebar ett positivt 

svar. I avsaknad av svar lämnades cellen blank. För exempelvis fråga 4, där den 

undersökte tillfrågades om denne pensionssparade var både alternativen ”Ja” och ”Nej, 

men jag planerar att göra det inom två år” positiva svar. Undantaget från den ovan nämnda 

regeln var kodningen för fråga 10, där svarsalternativen kodades från 1 till 7 beroende på 

vilket/vilka av de sju alternativen som var ikryssade, och där en blank cell var avsaknad 

av svar. Den sista öppna frågan skrevs ned i text och var eventuellt sammanfattad vid 

långa svar.    
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Ett exempel på en sammanfattning av ett långt svar är ett vi fick via webbenkäterna, där 

den svarade skrev ”Lärare som engagerat sig om vad som händer på aktiemarknaden 

under kurstillfället, vilket ger kursen en verklighetsförankring och stärker dess relevans. 

Kursen kändes på grund ut av detta inte lika teoretiskt bunden med påhittade exempel 

vars syfte enbart är att bevisa den information som ges inom litteraturen.”. Vi kortade ned 

detta till ”Engagerade och verklighetsförankrade lärare med praktiska exempel”. Vi 

kommer dock att använda de fulla svaren i analysen. Totalt fick vi endast fem fria svar.  

 

Värt att notera är att obesvarade frågor rörande ålder var förekommande bland 

respondenterna. Detta spelar dock ingen större roll för arbetet och vi kommer inte att 

hantera dessa frågor som bortfall eftersom observerbara skillnader i ålder och finansiellt 

beteende inte är en huvudsaklig fråga i denna uppsats. Vi hade för avsikt att i vår analys 

eventuellt undersöka ålderskillnader och vilken påverkan det kan ha på svaren, men på 

grund av antalet obesvarade åldersfrågorna kommer vi inte att försöka på detta i vår 

analys.  

 

4.4.2 Analysmetod 

 

Vi kommer att använda statistiskmjukvaran Minitab samt Excel för att undersöka den 

insamlade datan från både pappers- och webbenkäter. Vi kommer uteslutande att använda 

chi-två-tester för att undersöka om statistiskt signifikanta samband råder mellan variabler. 

Chi-två-test definieras som ett sätt att testa nollhypoteser genom att sammanställa en 

tabell och testa om statistiskt signifikanta skillnader råder mellan variablerna på raderna 

och kolumnerna (Moore et al., 2009, s. 542-543). Detta görs genom att jämföra det 

observerade värdet med ett förväntat värde, där ett chi-två-värde högre än den kritiska 

gränsen förkastar nollhypotesen; vilken säger att inga skillnader finns mellan variablerna 

i testet (Moore et al., 2009, s. 542-543). Nollhypotesen i vårt fall kommer således alltid 

att vara att det inte finns någon skillnad mellan de testade variablerna. Det förväntade 

värdet för varje enskild cell beräknas genom att multiplicera radtotalen med 

kolumntotalen, och dividera detta med totalen för hela tabellen (Moore et al., 2009, s. 

542).  

 

Vi kommer att använda en statistisk signifikansnivå om 5 %. I och med att vår empiri är 

något begränsad i mängd tror vi att det även hade varit möjligt att använda en 

signifikansnivå om 10 %, men för att behålla en högre nivå av trovärdighet i resultatet 

vill vi hålla oss på 5 % ändå. Ett klargörande: antalet frihetsgrader i ett chi-två-test 

beräknas genom att ta antalet rader minus ett, och multiplicera detta med antalet kolumner 

minus ett, beroende på tabellstrukturen på det test man gör (Moore et al., 2009, s. 544). 

Antalet frihetsgrader är alltså beroende av hur tabellen vi använt i testerna sett ut. Den 

kritiska gränsen från ett chi-två-test hittas genom en chi-två-tabell och beror på antalet 

frihetsgrader och den valda statistiska signifikansnivån (Moore et al., 2009, s. 543). Är 

testets chi-två-värde högre än denna kritiska gräns kommer vi att förkasta testets 

nollhypotes då det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna som 

undersöks. I de fall då chi-två-värdet är högre än den kritiska gränsen kommer även testets 

p-värde understiga 0.05. Även det innebär att vi kan förkasta nollhypotesen i sådant fall. 

Vi kommer alltid att testa nollhypoteser; vilket innebär att om nollhypotesen kan förkastas 

så har vi möjlighet att efter analys bekräfta våra hypoteser från referensramen eftersom 

dessa inte är nollhypoteser (och vice versa).  
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Ett exempel på detta tillvägagångssätt är att för att testa om skillnader mellan olika 

enskilda kurser föreligger rörande graden av pensionssparande så testar vi om det finns 

en signifikant skillnad mellan de som läst en viss kurs och de som inte gjort det. Om testet 

visar att signifikanta skillnader finns mellan olika kurser och graden av pensionssparande 

förkastar vi alltså nollhypotesen, vilken sade att inga skillnader finns.   

 

Analysen kommer att bestå av att undersöka om chi-två-testet kan påvisa skillnader 

mellan nivån av utbildning och de olika måtten på spar- och investeringsbenägenhet. 

Exempelvis kommer vi att jämföra om de studenter som läst finansiering som del av 

Företagsekonomi B har högre nivåer av pensionssparande, aktiehandlande och så vidare 

jämfört med de som inte tagit denna finansiella kurs tillsammans med de som inte läst 

någon kurs över huvud taget. Därtill kommer vi också, så långt vår empiri räcker, att 

jämföra om antalet utbildningar korrelerar med ökande sparande och investering; alltså 

om de som till exempel läst två utbildningar har högre spar- och investeringsbenägenhet 

jämfört med de som endast läst en kurs. Värt att notera är att såväl utbildningsnivån som 

antalet utbildningar kommer att användas för att förkasta eller bekräfta hypoteserna vi tog 

fram i den teoretiska referensramen.  

 

Vidare kommer vi även att studera om kön respektive termin kan ha inverkan på spar- 

och investeringsbenägenhet i jämförelsesyfte. Slutligen kommer vi att genomföra ett test 

av hur antalet lästa kurser påverkar antalet ikryssade svarsalternativ på fråga 10; det vill 

säga rörande vad i utbildningarna studenter tycker påverkar spar- och investeringsviljan 

mest.   

 

Vi har valt chi-två-testet eftersom vi tycker att det bäst lämpar sig för att få reda på det vi 

vill veta för att kunna besvara forskningsfrågan, och vi bedömer denna metod som 

lättförståelig och lätthanterlig för att testa om skillnader finns mellan graden av 

utbildningar och finansiellt beteende. Våra variabler kommer att vara kodade som ettor 

och nollor för alla frågor utom fråga 10; där vi istället har 1 till 7 motsvarande de sju 

svarsalternativen. Vi kommer alltså att kunna se hur många som har valt vilket svar på 

alla frågor, och därmed hade vi kunnat använda flera olika statistiska metoder för att 

sammanställa ett resultat; allt från medelvärden till mer avancerade tester. Finansiella 

utbildningar samt termin och kön kommer att vara våra förklarande variabler. Förklarande 

variabler är variabler som förklarar eller påverkar en responsvariabel (Moore et al., 2009, 

s. 94). Responsvariabeln är variabeln som mäts i en studie (Moore et al., 2009, s. 94). 

Våra responsvariabler är således alla typer av finansiellt beteende; pensionssparande, 

sparande i lågriskobligationer, hållande av sparkonton och övriga sparformer med låg 

risk, aktiehandlande samt riskfyllda investeringar. 

 

Vårt syfte med denna studie går ut på att undersöka om skillnader i finansiellt beteende 

finns mellan studenter som har läst fler eller högre nivåer av finansiella utbildningar och 

därmed lämpar sig chi-två-testet bäst då denna metod, som vi nämnt tidigare, undersöker 

om statistiskt signifikanta skillnader föreligger mellan olika grupper. Förvisso kommer 

denna metod att kräva en hel del tolkning av resultaten för att kunna härröra svaren till 

våra hypoteser, men å andra sidan är ju tolkningar förmodligen en stor del av alla 

statistiska test, oavsett art. Detta test besparar oss dock att behöva göra än mer omfattande 

tolkningar av vad exempelvis ett något högre medelvärde än ett annat indikerar, vilket 

underlättar vårt arbete och kan skänka trovärdighet till vårt resultat. 
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4.5 Etiska aspekter 

 

Metodologiskt finns det fyra grundläggande etiska principer som bör beaktas: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet 

(Bryman, 2011, s. 131-132). Informationskravet innebär att forskaren skall ge fullständig 

information om syftet med studien och frivilligheten att delta (Bryman, 2011, s. 131). 

Samtyckeskravet innebär att undersökningen är helt frivillig, och konfidentialitetskravet 

innebär att den undersökta förblir anonym och personuppgifter inte läcker ut (Bryman, 

2011, s. 132). Slutligen innebär nyttjandekravet att insamlad empiri enbart får användas 

för det aktuella syftet (Bryman, 2011, s. 132). 

 

Vi försöker uppfylla informationskravet genom att ge en god men inte alltför långdragen 

presentation av oss själva och syftet med studien i början av enkäten. Vi hade kunnat göra 

denna presentation mer omfattande i syfte att än mer uppfylla informationskravet, men 

risken föreligger då att respondenterna blir uttråkade innan de ens börjat fylla in svar. 

 

Samtyckeskravet försöker vi uppfylla genom att, innan enkäten delas ut, förklara att den 

är fullt frivillig. Vid de tillfällen då enkät skickas med mejl förklaras detta i själva mejlet. 

Detsamma gäller för konfidentialitetskravet, då vi både i enkäten och muntligt (eller i 

mejl) berättar om respondentens fulla rätt till anonymitet. 

 

Slutligen kommer vi att uppfylla nyttjandekravet genom att enbart använda den 

insamlande empirin till denna studie och ingen annan stans. Ingen empiri kommer heller 

att lämnas ut till någon annan än behöriga personer vid önskan, såsom vår utsedda 

handledare eller betygskommittéer vid granskning, betygsättning eller liknande åtgärder 

av detta arbete.  
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5: Empiri 
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera den empiri som vi samlat in via enkäterna. Vi 

kommer att försöka ställa upp våra data på ett så lättåskådligt och pedagogiskt sätt som 

möjligt, och leda in läsaren till nästa avsnitt, där en analys kommer att genomföras. Sist 

kommer vi även att presentera svaren rörande vad studenterna tyckte bäst påverkade 

deras spar- och investeringsvilja i ett separat avsnitt för att särskilja det från resten av 

det empiriska materialet. Denna separering är bra då det sistnämnda är det riktigt unika 

bidraget till teorin från denna uppsats, och därför är värd ett eget fokus.  

 

5.1 Sammanfattning av data 

 

5.1.1 Den första årskullen 

 

För den första årskullen inhämtades data från en föreläsning den 24/4. Populationen är 

svår att avgöra i storlek, då inga listor fanns över hur många som deltog i denna 

föreläsning. 103 elever gick dock denna kurs, och uppskattningsvis bedömde vi antalet 

studenter i klassrummet till drygt 80 stycken efter ögonmått och med tanke på att vi 

omedelbart fick tillbaka cirka 20 enkäter som ingen student hade tagit. Totalt fick vi 64 

ifyllda enkäter från denna årskull. 33 män och 28 kvinnor besvarade enkäten, och 3 

identifierade sig som ”annat” kön. Samtliga förutom en svarande, som svarade ”annat 

program”, hörde till termin två på Civilekonomprogrammet. 

 

Endast 11 av 64 uppgav att de pensionsparade eller hade närliggande planer att göra det, 

9 av 64 höll lågriskobligationer, 21 av 64 hade övriga sparformer, och 9 av 64 höll 

riskfyllda investeringar. 52 av 64 höll dock sparkonton, och 35 av 64 höll aktier.   

 

 Pension Oblig. Sparkonton Övriga Aktier Riskf. 

Antal 11 9 52 21 35 9 

Totalt 64 64 64 64 64 64 

% av 

total 

17% 14% 81% 33% 55% 14% 

Tabell 1: Sammanställning av första årskullen. Notera att procentsatser är avrundade till 

noll decimaler. 

 

5.1.2 Den andra årskullen 

 

För den andra årskullen inhämtades data från seminarier den 24/4 och 25/4 med 

pappersenkät, och via webbenkät fram till den 1/5. Den totala populationen för 

pappersenkäterna var även här 99 studenter (samtliga studenter, inklusive fristående och 

liknande, som läser Företagsekonomi B), och för webbenkäterna var den totala 

populationen 28 studenter. Totalt samlades 41 enkäter in; 30 med pappersenkät och 11 

med webbenkät. 33 av de svarande var män, och endast 8 var kvinnor. Ingen identifierade 

sig som ”annat kön”. Denna skevhet i könsfördelning beror sannolikt på att många 

kvinnor under den fysiska enkätinsamlingen var stressade, som vi skrev i avsnitt 4.3.2, 

och avböjde enkäten. Samtliga i denna årskull hade endast läst finansiering som del av 

Företagsekonomi B53, alltså motsvarande en kurs i detta arbete. 

 

14 av 41 svarande uppgav att de pensionssparade eller hade planer att göra det. 10 av 41 

höll lågriskobligationer. Hela 37 av 41 höll sparkonton, men endast 16 av 41 höll övriga 
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sparformer. 34 av 41 handlade i aktier, men endast 12 handlade med mer riskfyllda 

investeringar. 

 

 Pension Oblig. Sparkonton Övriga Aktier Riskf 

Antal 14 10 37 16 34 12 

Totalt 41 41 41 41 41 41 

% av 

total 

34% 24% 90% 39% 83% 29% 

Tabell 2: Sammanställning av andra årskullen. Notera att procentsatser är avrundade till 

noll decimaler. 

 

5.1.3 Den tredje årskullen 

 

För den tredje årskullen inhämtades enbart empiri i form av webbenkäter med sista 

inhämtningsdatum den 1/5. Den tredje årskullen bestod av studenter som läst båda eller 

en av två möjliga utbildningar på C-nivå, se avsnitt 4.3.2, där den totala populationen var 

53 studenter. Totalt svarade 26 studenter på denna enkät, varav 10 var kvinnor och 16 var 

män. Ingen av de svarande kategoriserade sig som ”annat kön”. 17 av 26 uppgav att de 

pensionssparade, 4 av 26 höll lågriskobligationer, 23 av 26 hade sparkonton, och 12 av 

26 höll övriga sparformer. 15 av 26 aktiehandlade, och 3 av 26 hade mer riskfyllda 

investeringar. 

 

 Pension Oblig. Sparkonton Övriga Aktier Riskf. 

Antal 17 4 23 12 15 3 

Totalt 26 26 26 26 26 26 

% av 

total 

65% 15% 88% 46% 58% 12% 

Tabell 3: Sammanställning av tredje årskullen. Notera att procentsatser är avrundade till 

noll decimaler. 

 

5.1.4 Den fjärde årskullen 

 

För den fjärde årskullen inhämtades, likt den tredje årskullen, empiri från enbart 

webbenkäter. Den totala populationen bestod av 49 studenter som läst antingen Financial 

Management D eller Corporate Finance and Analysis D. Totalt svarade 23 studenter på 

enkäten. 8 av de svarande var kvinnor, och 15 var män. Ingen betecknade sig själv som 

”annat kön”. 14 av 23 pensionssparade, 3 av 23 höll lågriskobligationer, 14 av 23 höll 

sparkonton, samt 15 av 23 höll övriga sparformer. 17 av 23 aktiehandlade, och 8 av 23 

höll riskfyllda investeringar. 

 

 Pension Oblig. Sparkonton Övriga Aktier Riskf. 

Antal 14 3 14 15 17 8 

Totalt 23 23 23 23 23 23 

% av 

total 

61% 13% 61% 65% 74%  35% 

Tabell 4: Sammanställning av fjärde årskullen. Notera att procentsatser är avrundade till 

noll decimaler. 
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5.1.5 Sammanfattande tabell 

 

Här följer en sammanställd tabell av de data vi har fått in. Notera att årskullarna visas 

horisontellt och de undersökta variablerna visas vertikalt. Siffror anges i antal eller är 

märka med % vid procent.  

 

 Tot. 

sam. 

Män Kv. An. Pensio

n 

Obl. Spark. Övr. Aktier Riskf. 

År 1 64 33 28 3 11 9 52 21 35 9 

% av 

tot sam 

 52% 44% 5% 17% 14% 81% 33% 55% 14% 

 

År 2 41 33 8 0 14 10 37 16 34 12 

% av 

tot sam 

 80% 20% 0% 34% 24% 90% 39% 83% 29% 

 

 År 3 26 16 10 0 17 4 23 12 15 3 

% av 

tot sam 

 62% 38% 0% 65% 15% 88% 46% 58% 12% 

 

 År 4 23 15 8 0 14 3 14 15 17 8 

% av 

tot sam 

 65% 35% 0% 61% 13% 61% 65% 74% 35% 

 

Totalt 154 97 54 3 56 26 126 64 101 32 

% av 

tot sam 

 63% 35% 2% 36% 17% 82% 42% 66% 21% 

Tabell 5: Sammanfattande tabell av data i avsnitt 5.1. Procentsatser är avrundade till noll 

decimaler. ”Tot. sam. = Totalt sampel.. 

 

5.2 Implikationer 

 

Efter att vi samlade in empirin insåg vi, rörande testet av antal utbildningar mot finansiellt 

beteende, att det vore fördelaktigare att genomföra chi-två-tester mellan exempelvis noll 

utbildningar, en utbildning och ”två eller fler utbildningar” mot finansiellt beteende. Detta 

istället för att testa om två, tre eller fyra utbildningar skilde sig från exempel en utbildning. 

Ursprungligen hade variablerna sett ut på följande vis: 64 hade noll utbildningar, 51 hade 

en utbildning, 28 hade två utbildningar, 9 hade tre utbildningar, och 2 hade fyra 

utbildningar. Efter ändringen ser empirin ut som följande: 64 har noll utbildningar, 51 

hade en utbildning och 39 hade ”två eller fler utbildningar”. Detta då vi insåg att vår 

insamlade empiri hade mycket få svaranden med tre eller fler utbildningar. Detta ledde 

till att chi-två test med denna metod i Minitab gav för låga förväntade värden och testet 

blev därmed icke giltigt. Att istället dela upp vårt data från noll till högst ”två eller fler 

utbildningar” gav däremot ett gällande test, varför vi gör detta istället. Denna ändring 

påverkar inte vår möjlighet att svara på forskningsfrågan eftersom vi fortfarande har 
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möjligheten att testa antalet utbildningar mot finansiellt beteende. Även fast vi specifikt 

inte kan testa tre eller fyra finansiella utbildningar och deras effekt på finansiellt beteende, 

så har vi ju fortfarande underlag till att göra jämförelser mellan tre separata variabler; 

nämligen noll utbildningar mot en utbildning mot två eller fler utbildningar.  

 

Vi kommer inte att vidare behandla Corporate Finance and Analysis D, eftersom ingen 

av de undersökta studenterna hade gått denna kurs. Att medta denna i analysen hade inte 

tillfört något. Det borde dock inte ha någon större negativ effekt på våra slutsatser i 

slutändan, eftersom vi har fått in tillräckligt med empiri för att kunna göra tester och 

analyser för de andra finansiella utbildningarna.  

 

Värt att notera även här är det låga antalet kvinnor i jämförelse med män. Av 154 svarande 

var endast 54 kvinnor, 97 män och 3 ”annat” kön. Detta kommer att påverka analysen då 

det handlar om testerna mellan kön och finansiellt beteende, eftersom den skeva 

fördelningen kan göra jämförelsen svårare. Vi kommer därför att ta alla tester mellan kön 

och finansiellt beteende med försiktighet och diskutera detta i analysen. 

 

5.3 Chi-två-testerna och vad de visade 

 

Vi genomförde alltså chi-två-tester där samtliga respondenters svar rörande vilka 

utbildningar de gått jämfördes mot finansiellt beteende, samt hur antalet utbildningar hos 

respondenterna påverkade finansiellt beteende. Vi kommer nu att presentera det 

förstnämnda; om de finansiella utbildningarna uppvisade statistiskt signifikanta 

skillnader mellan varandra för var och en av de undersökta finansiella beteendena, dvs. 

om de som läst en viss kurs har ett beteende som skiljer sig från de som inte läst denna 

kurs.  

 

För vidare information om hur chi-två-testerna praktiskt går tillväga; se avsnitt 4.4.2. 

 

5.3.1 Tester mellan finansiell utbildning och finansiellt beteende 

 

Samtliga tester mellan finansiell utbildning och finansiellt beteende har 1 frihetsgrad och 

vi använder alltid 5 % signifikansnivå. Enligt en tabell på chi-två-värden, baserat på 

frihetsgrad och statistisk signifikansnivå (Wackerly et al., 2008, s. 850-851) ger detta ett 

kritiskt värde på 3,84.  

 

Testet mellan finansiering som del av Företagsekonomi B53 och pensionssparande gav 

ett chi-två-värde på 9.66 och ett p-värde på 0.002, testet mellan Entrepreneurial Financial 

Management och pensionssparande gav ett värde på 5.19 och ett p-värde på 0.023, och 

testerna mellan Financial Markets, Institutions and Financial Planning C och 

pensionssparande samt Financial Management D och pensionssparande gav chi-två-

värden på 16.36 respektive 5.73, vilka gav p-värden på 0.000 respektive 0.017. Samtliga 

är statistiskt signifikanta eftersom chi-två-värdena är över den kritiska gränsen och p-

värdena är mindre än 0.05. Detta innebär att nollhypoteserna kan förkastas, och således 

föreligger det statistiskt signifikanta skillnader mellan samtliga kurser jämfört med de 

som inte läst dem.   

 

Vidare gav testet mellan finansiering som del av Företagsekonomi B53 och sparande i 

lågriskobligationer ett chi-två-värde på 1.31, vilket gav ett p-värde på 0.252, testet mellan 

Entrepreneurial Financial Management och lågriskobligationer gav ett chi-två-värde på 
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0.23 och ett p-värde på 0.635, och testerna mellan Financial Markets, Institutions and 

Financial Planning C och Financial Management D och lågriskobligationer gav värden 

chi-två-värden på 0.06 respektive 1.11. Dessa sistnämnda gav p-värden på 0.803 

respektive 0.292. Ingen av dessa är statistiskt signifikant då de har chi-två-värden som är 

under den kritiska gränsen samt p-värden högre än 0.05. Detta tyder på att 

nollhypoteserna inte kan förkastas; det föreligger alltså inga statistiskt signifikanta 

skillnader mellan kurserna.  

 

Testet mellan finansiering som del av Företagsekonomi B53 och sparkonton gav ett chi-

två-värde på 0.98, vilket gav ett p-värde på 0.323, testet mellan Entrepreneurial Financial 

Management och sparkonton gav ett chi-två-värde på 1.26 och ett p-värde på 0.261. 

Testerna mellan Financial Markets, Institutions and Financial Planning C och sparkonton 

gav ett chi-två-värde på 0.36 med p-värdet 0.549, och testerna mellan Financial 

Management D och sparkonton gav ett chi-två-värde på 8.91 med ett p-värde på 0.003. 

Det enda statistiskt signifikanta värdet är testet mellan Financial Management D och 

sparkonton. Nollhypotesen kan alltså endast förkastas för Financial Management D mot 

sparkonton, men inte för övriga kurser.  

 

Samma sak gäller för övriga sparformer med låg risk. Testet mellan finansiering som del 

av Företagsekonomi B53 och övriga sparformer gav ett chi-två-värde på 1.08, vilket ger 

ett p-värde på 0.300, testet mellan Entrepreneurial Financial Management och övriga 

sparformer gav ett chi-två-värde på 0.45 och ett p-värde på 0.501. Testet mellan Financial 

Markets, Institutions and Financial Planning C och övriga sparformer gav ett chi-två-

värde på 1.43 med p-värdet 0.232, och slutligen gav testet mellan Financial Management 

D och övriga sparformer ett chi-två-värde på 5.15. Det sistnämnda testet gav ett p-värde 

på 0.023. Endast värdet mellan Financial Management D och övriga sparformer är 

signifikant. Likt ovan kan nollhypotesen endast förkastas för Financial Management D 

och övriga sparformer, men inte för andra kurser.  

 

När det kommer till testet mellan finansiering som del av Företagsekonomi B53 och 

aktiehandlande gavs ett chi-två-värde på 5.95 med ett p-värde på 0.015. Testet mellan 

Entrepreneurial Financial Management och aktiehandlande gav ett chi-två-värde på 0.49 

och p-värdet 0.486, och testerna mellan Financial Markets, Institutions and Financial 

Planning C och aktiehandlande och Financial Management D och aktiehandlande gav chi-

två-värden på 0.02 respektive 1.55. Dessa sistnämnda tester gav p-värden på 0.896 

respektive 0.213. Endast värdet mellan finansiering som del av Företagsekonomi B53 och 

aktiehandlande är statistiskt signifikant. Därmed kan endast nollhypotesen för 

Företagsekonomi B53 mot aktiehandlande förkastas. För andra kurser mot 

aktiehandlande kan nollhypoteserna däremot inte förkastas.  

 

Slutligen visade testet mellan finansiering som del av Företagsekonomi B53 och 

riskfyllda investeringar ett chi-två-värde på 1.06, med p-värdet 0.304. Testet mellan 

Entrepreneurial Financial Management och riskfyllda investeringar gav ett chi-två-värde 

på 0.00 och detta gav ett p-värde på 0.950. Testerna mellan Financial Markets, Institutions 

and Financial Planning C och riskfyllda investeringar och Financial Management D och 

riskfyllda investeringar gav chi-två-värden på 0.53 respektive 3.79. Dessa tester gav p-

värden på 0.468 respektive 0.052. Inget av testerna visade statistisk signifikans, och 

således kan ingen av nollhypoteserna förkastas. 

 

Här kommer en sammanställd tabell av chi-två-värdena efter testerna. 
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Summeringstabell mellan enskilda utbildningar och finansiellt beteende 

         

 B53 EFM Fin C Fin D 

 χ2 

P-

värde χ2 

P-

värde χ2 

P-

värde χ2 

P-

värde 

Pensionssparande 9.66 0.002 5.19 0.023 16.36 0.000 5.73 0.017 

                  

Lågriskobligationer 1.31 0.252 0.23 0.635 0.06 0.803 1.11 0.292 

                  

Sparkonton 0.98 0.323 1.26 0.261 0.36 0.549 8.91 0.003 

                  

Övriga sparformer 1.08 0.300 0.45 0.501 1.43 0.232 5.15 0.023 

med låg risk                 

Aktiehandlande 5.95 0.015 0.49 0.486 0.02 0.896 1.55 0.213 

                  

Riskfyllda 

investeringar 1.06 0.304 0.00 0.950 0.53 0.468 3.79 0.052 

         

Samtliga har: 1 frihetsgrad       

 5 % signifikansnivå      

 Kritisk gräns: 3.84      

 

 

Tabell 6: Summering av chi-två-värden och p-värden; enskilda utbildningar mot 

finansiellt beteende. 

 

5.3.2 Tester mellan antalet finansiella utbildningar och finansiellt beteende 

 

Dessa är genomförda med två frihetsgrader. Den statistiska signifikansnivån är 

fortfarande 5 %. Detta ger en kritisk gräns på 5.99. 

 

Testet mellan antalet utbildningar och pensionssparande gav ett chi-två-värde på 21.36 

med ett p-värde på 0.000. Testet är alltså statistiskt signifikant. Testerna mellan antalet 

utbildningar och sparande i lågriskobligationer, antalet utbildningar och sparkonton, samt 

antalet utbildningar och övriga sparformer gav chi-två-värden på 1.22, 0.37 respektive 

3.80. Dessa gav p-värden på 0.542, 0.831 respektive 0.150. Inget av dessa tre värden är 

statistiskt signifikant. Testet mellan antalet utbildningar och aktiehandlande gav ett chi-

två-värde på 7.12 med ett p-värde på 0.028, vilket är statistiskt signifikant. Slutligen gav 

testet mellan antalet utbildningar och riskfyllda investeringar ett chi-två-värde på 4.06, 

vilket get ett p-värde på 0.131, vilket inte är statistiskt signifikant. Nollhypotesen att det 

inte finns några statistiskt signifikanta skillnader mellan antalet finansiella utbildningar 

och olika finansiella beteenden kan alltså bara förkastas för antalet finansiella 

utbildningar mot pensionssparande och antalet utbildningar mot aktiehandlande. För 
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antalet finansiella utbildningar mot andra beteenden kan inte nollhypoteserna förkastas. 

Datat indikerar att ökande antal finansiella utbildningar tycks korrelera med ökat 

pensionssparande och aktiehandlade.  

 

Nu följer en sammanställd tabell av chi-två-värdena efter testerna. 

 

Summeringstabell mellan antal utbildningar och finansiellt beteende 

  χ2 P-värde   

 Pensionssparande 21.36 0.000    

 Lågriskobligationer 1.22 0.542    

 Sparkonton 0.37 0.831    

 Övriga sparformer med låg risk 3.80 0.150    

 Aktiehandlande 7.12 0.028    

 Riskfyllda investeringar 4.06 0.131    

       

 Dessa har: 2 frihetsgrader    

  5 % signifikansnivå   

  Kritisk gräns: 5.99   

 

Tabell 7: Summering av chi-två-värden och p-värden; antal utbildningar mot finansiellt 

beteende 

 

5.3.3 Tester mellan kön och finansiellt beteende.  

 

Även för dessa variabler använde vi två frihetsgrader och en statistisk signifikansnivå om 

5 %. Den kritiska gränsen blir således återigen 5.99.  

 

Testerna mellan kön och pensionssparande, hållande av lågriskobligationer, sparkonton 

och övriga besparingar gav chi-två-värden på 0.36, 1.36, 1.84 respektive 0.81. Testet 

mellan kön och pensionssparande gav ett p-värde på 0.836. Testet mellan kön och 

hållande av lågriskobligationer samt testet mellan kön och sparkonton gav inga p-värden 

eftersom det fanns delar av chi-två-testet med för låga förväntade värden. Detta är på 

grund av det låga antalet svarande som identifierade sig som ”annat kön”. Testet mellan 

kön och övriga besparingar gav ett p-värde på 0.667. Inga av dessa värden var statistiskt 

signifikanta. Testerna mellan kön och aktiehandlande samt kön och riskfyllda 

investeringar gav chi-två-värden på 38.72 respektive 6.00. Testet mellan kön och 

aktiehandlande gav ett p-värde på 0.000, och testet mellan kön och riskfyllda 

investeringar gav inget p-värde av samma anledning som ovan nämnt. Båda dessa värden 

är statistiskt signifikanta. Det föreligger alltså enbart statistiskt signifikanta skillnader 

mellan könen vid aktiehandel och riskfyllda investeringar. Detta innebär att 

nollhypoteserna om att inga statistiskt signifikanta skillnader mellan kön och finansiellt 

beteende finns kan förkastas för kön mot aktiehandel och kön mot riskfyllda 

investeringar. Datat visade att män handlar mer med aktier och håller fler riskfyllda 

investeringar jämte kvinnor och ”annat” kön.  

 

Här kommer en sammanställd tabell med chi-två-värdena efter testerna. 
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Summeringstabell mellan kön och finansiellt beteende 

  χ2 P-värde 

 Pensionssparande 0.36 0.836  

 Lågriskobligationer 1.36 -  

 Sparkonton 1.84 -  

 Övriga sparformer med låg risk 0.81 0.667  

 Aktiehandlande 38.7 0.000  

 Riskfyllda investeringar 6.00 -  

     

 Dessa har: 2 frihetsgrader  

  5 % signifikansnivå 

  Kritisk gräns: 5.99 

 

Tabell 8: Summering av chi-två-värden och p-värden, kön mot finansiellt beteende 

 

5.3.4 Tester mellan termin och finansiellt beteende 

 

För dessa tester har vi använt tre frihetsgrader och en statistisk signifikansnivå om 5 %. 

Detta ger ett kritiskt värde på 7.81. Notera att ”termin 2” är benämningen för den första 

årskullen, ”termin 4” den andra årskullen, och så vidare. Studenter som gick andra 

program eller fristående exkluderades av statistikprogrammet Minitab för dessa tester, 

eftersom vår kodning inte påvisade vilken termin dessa gick. Totalt föll 17 svarande bort 

på grund av detta, vilket gav oss 137 subjekt att undersöka förhållandet mellan termin och 

finansiella beteenden på. Detta är dock inget bekymmer eftersom termin och finansiellt 

beteende inte är en hjärtefråga i denna uppsats, utan snarare är till för jämförelse och 

diskussion. Alla fristående/andra studenter är dock självklart inkluderade i alla andra 

tester. 

 

Testerna mellan termin och pensionssparande gav ett chi-två-värde på 23.77, vilket gav 

ett p-värde på 0.000, vilket är statistiskt signifikant. Mellan termin och lågriskobligationer 

gavs ett chi-två värde på 5.06 med ett p-värde på 0.167, vilket inte är statistiskt signifikant. 

Testerna mellan termin och sparkonton samt termin och övriga besparingar gav chi-två-

värden på 10.37 respektive 7.84. Dessa gav p-värden på 0.016 samt 0.049, av vilka båda 

är statistiskt signifikanta. Slutligen gav testerna mellan termin och aktiehandlande samt 

termin och riskfyllda investeringar ett värde på 7.33 respektive 3.41, med p-värde på 

0.062 respektive 0.333. Ingen av dessa värden är statistiskt signifikanta. Nollhypoteserna 

att ingen skillnad föreligger mellan termin och finansiellt beteende kan endast förkastas 

för termin mot sparkonton samt termin mot övriga besparingar. Av de statistiskt 

signifikanta skillnaderna visade vårt data att termin 6 och termin 8 pensionssparande och 

höll övriga investeringar till en större grad jämte andra terminer, samt att termin 4 och 6 

höll sparkonton till en större grad jämte andra terminer. 

 

Nedan följer en summerad tabell med chi-två-värden efter testerna. 
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Summeringstabell mellan termin och finansiellt beteende 

  χ2 P-värde 

 Pensionssparande 23.77 0.000  

 Lågriskobligationer 5.06 0.167  

 Sparkonton 10.4 0.016  

 Övriga sparformer med låg risk 7.84 0.049  

 Aktiehandlande 7.33 0.062  

 Riskfyllda investeringar 3.41 0.333  

     

 Dessa har: 3 frihetsgrader  

  5 % signifikansnivå 

  Kritisk gräns: 7.81 

 

Tabell 9: Summering av chi-två-värden och p-värden; termin mot finansiellt beteende 

 

Observera: Som vi har nämnt tidigare kommer vi inte att testa om skillnader föreligger 

mellan ålder och vissa finansiella beteenden då ålder inte var ifylld i en betydande del av 

svaren. Detta beror på att vi anser att de avsaknade svaren gör det svårt att kunna dra 

generaliserbara slutsatser rörande denna variabel.    

 

5.4 Sammanställning av vad studenterna tyckte påverkade finansiellt beteende mest 

 

I och med att frågan rörande detta ämne var utformad med flera svarsalternativ så anser 

vi att det bästa sättet att visa resultatet på är grafiskt. 

 

5.4.1 Grafisk sammanställning av svarsalternativ 

 

Här följer ett stapeldiagram som visar hur många svar varje svarsalternativ på fråga 10 

fick, alltså vad studenterna tyckte mest påverkade deras spar- och investeringsbenägenhet 

från finansieringskurserna. 
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Figur 1: Grafisk sammanställning av svarsalternativ, fråga 10. Notera att 1-7 motsvarar 

svarsalternativ 1-7 i enkäten.  

 

Som figuren ovan visar kan vi se att svarsalternativen 1, 3, och 5, eller ”Ökad förståelse 

för finansiella instrument, och hur dessa fungerar”, ”Ökad förståelse för risk och hur det 

hanteras”, och ”Kunskap om finansmarknaden och finansiella system och hur dessa 

fungerar” är de som fått flest svar. Därefter kommer alternativ 4, 2 och 6, eller ”Förståelse 

för portföljbyggande/portföljhantering”, ”Kunskap om olika värdekalkyleringar”, och 

”Kunskap om företagsfinansiering och hur det går till” i fallande ordning. Det alternativ 

som fick minst röster var svarsalternativ 7, eller ”Kunskap om personlig finansiering och 

planering och hur det går till”. Totalt svarade 82 studenter från den andra, tredje och fjärde 

årskullen på denna fråga. 

 

5.4.2 Chi-två-test av antal utbildningar och antal ifyllda svarsalternativ på fråga 10. 

 

Från början var det tänkt att vi skulle göra chi-två-test med antal utbildningar mot antalet 

ifyllda svarsalternativ med noll till sju möjliga ifyllda svarsalternativ. Vår insamlade 

empiri hade dock för få svar med fler än två utbildningar för att vårt statistikprogram 

skulle kunna genomföra en proper undersökning, då det hade gett för låga förväntade 

värden på fler än två utbildningar. Vi valde därför, likt fallet med antalet utbildningar mot 

finansiellt beteende, att undersöka noll, ett och ”två eller fler utbildningar” mot antalet 

ifyllda svarsalternativ. 

 

Antalet frihetsgrader sattes till 14 och signifikansnivån är fortfarande 5 %. Detta ger en 

kritisk gräns på 23.68. Testet visade ett chi-två-värde på 157.94 med ett p-värde på 0.000, 

vilket är statistiskt signifikant. Detta innebär alltså att skillnader råder mellan antalet 

utbildningar och antalet ifyllda svarsalternativ på fråga 10. Nollhypotesen att inga 

statistiskt signifikanta skillnader råder mellan antal utbildningar mot antal ifyllda 

svarsalternativ kan alltså förkastas. Datat visade att studenter som läst fler utbildningar 

kryssat i fler svarsalternativ.  

 

Här följer en sammanställd tabell av chi-två-värdet efter testet.  
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Resultaten på chi-två-tester mellan antal utbildningar och antal ikryssade svar 

på fråga 10. 

    χ2 P-värde  

   Antal ifyllda svarsalternativ 157.94 0.000  

       

   Detta har: 14 frihetsgrader  

    5 % signifikansnivå 

    Kritisk gräns: 23.68 

 

Tabell 10: Chi-två-värde och p-värde på antal utbildningar mot antal ikryssade svar 

 

5.4.3 Fria svarsalternativ från fråga 10 
 

Då det kom till att öppet skriva om vad studenterna tyckte påverkade finansiellt 

beteende/vilja att investera mest fick vi endast in fem svar. Två av dessa citerade ”Jörgen 

Hellström” (professor och lektor i finansiering vid Umeå Universitet; vår anmärkning) 

samt ”Inspirerande lärare”. En sade ”Lärare som engagerat sig om vad som händer på 

aktiemarknaden under kurstillfället, vilket ger kursen en verklighetsförankring och 

stärker dess relevans. Kursen kändes på grund av detta inte lika teoretiskt bunden med 

påhittade exempel vars syfte enbart är att bevisa den information som ges inom 

litteraturen”. En annan sade ”Innehållet i kursen var givande och jag har funderat på att 

investera i finansiella instrument tidigare, dock inte känt att jag haft tillräckligt på 

fötterna. Just nu känner jag att jag har det, men dock inte tiden. . Den sista sade enbart att 

”Finanskurserna har gjort mig mer negativt inställd till aktiemarknaden”. Vi väntade att 

de undersökta skulle vara ivriga att komma med fria ord kring detta ämne, men bortfallet 

skulle kunna bero att svarsalternativen var heltäckande.  
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6: Analys 
 

Nu kommer vi att återkoppla till den teori vi lagt fram i den teoretiska referensramen och 

resonera om de statistiska testerna kan förkasta eller bekräfta våra hypoteser. Detta 

kommer att stödjas av korta repetitioner av artiklar vi tidigare behandlat; där vi bedömer 

det användbart. Vi kommer även att diskutera vad som kan tänkas ha gett de resultat vi 

ser och varför.  
 

6.1 Kopplingar mellan finansiell utbildning och finansiellt beteende? 

 

Notera att detta avsnitt är indelat efter hypoteserna i avsnitt 3.4.2; där vi gick igenom våra 

hypoteser. Vi kommer i varje delavsnitt att diskutera nivån och antalet finansiella 

utbildningar och vilken effekt dessa kan ha på finansiellt beteende, samt jämföra termin 

mot finansiellt beteende.  

 

Vi kommer inte att löpande inkludera diskutera kön mot finansiellt beteende, eftersom vi 

inte hittade speciellt mycket resultat som pekade mot något samband mellan dessa 

variabler. De enda instanserna där vi kunde tolka ett föreliggande av samband var mellan 

kön och hållande av aktier samt kön och hållande av riskfyllda investeringar, där det 

verkar som att män generellt håller mer aktier samt mer riskfyllda investeringar. Orsaken 

till varför vi inte vill inkludera detta i den faktiska analysen (och därmed i slutsatserna) 

är på grund av den skeva könsfördelningen. Att vårt sampel inkluderade betydligt mer 

män än kvinnor skulle kunna ge ett skevt resultat rörande kön mot finansiellt beteende, 

och därför vill vi inte riskera att dra felaktiga slutsatser. Om vårt sampel hade varit mer 

jämnt mellan män och kvinnor hade vi genomfört denna analys, men så blir alltså inte 

fallet nu. Eftersom detta däremot inte är en hjärtefråga i denna uppsats så inverkar det inte 

på vårt faktiska resultat och slutsatser, eftersom det inte påverkar vår möjlighet att besvara 

vår forskningsfråga.  

 

6.1.1 Finansiell utbildning och aktiehandel 

 

Hypotes 1 sade att ”Ökande grad av finansiell utbildning på universitetsnivå ökar graden 

av aktiehandel bland ekonomistudenter”.  

 

I avsnitt 5.3.1; ”Tester mellan finansiell utbildning och finansiellt beteende”, tolkade vi 

testsvaren som att endast finansiering som del av Företagsekonomi B53 tycktes ha en 

positiv inverkan på aktiehandel. Då detta är den mest grundläggande av de möjliga 

finansiella utbildningarna så verkar det som att grundläggande utbildning påverkar 

aktiehandel mest. Vidare tolkade vi antalet utbildningar mot aktiehandel i avsnitt 5.3.2; 

”Tester mellan antalet finansiella utbildningar och finansiellt beteende”, som att ett högre 

antal finansiella utbildningar korresponderar med en högre grad av aktiehandel bland 

studenterna. Detta är ett intressant resultat, eftersom antalet men inte nödvändigtvis nivån 

av finansiella utbildningar verkar korrespondera med en högre grad av handel med aktier. 

 

Minns att van Rooij et al. gjorde en studie där det befanns att lägre grad av financial 

literacy korresponderade med lägre grad av aktiehandel (van Rooij et al., 2011a, s. 460), 

och där vi gjorde antagandet att det motsatta även gäller. Detta skulle alltså innebära att 

en högre grad av financial literacy korresponderar med en högre grad av aktiehandel. 
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Vår empiri tycks alltså vara något tvetydig. Även fast antalet utbildningar verkar ha en 

positiv inverkan på aktiehandel så är inte nivån det (utöver Företagsekonomi B53). En 

orsak till varför nivån på utbildningarna inte visar positiva samband skulle kunna vara att 

vårt sampel bland de två högre årskullarna inte var lika stort som de två lägre. Detta till 

trots, så fanns det vad vi ser som en positiv skillnad hos de som läst Företagsekonomi 

B53 jämfört med de som inte läst någon kurs alls. Vi tycker att detta, plus att vi tolkar 

antalet utbildningar som positivt korrelerande med högre grad av aktiehandel, borde 

bekräfta Hypotes 1. Ökande grad av finansiell utbildning på universitetsnivå tycks alltså 

öka graden av aktiehandel bland ekonomistudenter. Detta kan bidra till teorin eftersom 

det kan bekräfta vårt antagande om att van Rooij et al.s resultat även gäller för det 

motsatta förhållandet. Tillsammans med van Rooij et al.s studie kan vi alltså se att lägre 

financial literacy (och därav lägre finansiell utbildning) korresponderar med lägre grad 

av aktiehandel, men också att högre finansiell utbildning korresponderar med högre grad 

av aktiehandel. Dessa resultat kompletterar alltså varandra och stärker den befintliga 

teorin.    

 

Termin tolkade vi som att det inte hade någon inverkan på aktiehandel, se 5.3.4 ”Tester 

mellan termin och finansiellt beteende”. Detta tycks oss logiskt, eftersom vi redan 

misstänkt att termin inte borde spela någon roll, utan att graden av finansiell utbildning 

är det avgörande. Eftersom en högre termin inte nödvändigtvis innebär att en student har 

läst fler eller högre utbildningar är det förståeligt att denna variabel inte korrelerar med 

högre grader av aktiehandel om det nu är så finansiell utbildning har en viktig del i 

huruvida en student deltar i aktiehandel eller inte. 

 

6.1.2 Finansiell utbildning och hållande av övriga finansiella instrument 

 

Hypotes 2 sade: ”Ökande grad av finansiell utbildning på universitetsnivå ökar handel 

med andra finansiella instrument bland ekonomistudenter”. Vi tolkar resultatet av nivån 

av utbildning (se 5.3.1; ”Tester mellan finansiella utbildningar och finansiellt beteende”), 

där endast Financial Management D tycktes ha effekt på hållandet av övriga finansiella 

instrument, som att det inte föreligger samband mellan dessa. Vi kan tolka resultatet som 

att endast en mycket hög nivå av finansiell utbildning påverkar denna sparform. Inte 

heller tolkar vi antalet utbildningar mot hållandet av övriga sparformer som att samband 

existerar, se 5.3.2; ”Tester mellan antalet finansiella utbildningar och finansiellt 

beteende”. Kontentan är alltså att det inte verkar finnas samband mellan graden av 

finansiell utbildning och hållandet av övriga finansiella instrument, oavsett om man ser 

till nivån eller graden av finansiell utbildning. 

 

Becchetti et al.s studie visade att en finansieringskurs gav mindre efterfrågan på kontanter 

(Becchetti et al., 2013, s. 834-835). Dra till minnes att vi tolkade denna artikel som att 

övriga investeringar ökade, och därav använde vi denna artikel som underlag till ”övriga 

sparformer med låg risk”. Så långt som vi har tolkat vårt material så kan vi inte finna 

belägg för att backa upp denna teori, och således kan vi avfärda Hypotes 2. Vi kan alltså 

inte backa upp den ovan nämnda teorin utifrån vårt resultat, utan vårt resultat kan endast 

bidra med att motsäga befintlig teori. Detta kan dock vara förståeligt ur en självkritisk 

synpunkt, eftersom ”övriga sparformer med låg risk” kan ha vitt skilda definitioner hos 

olika personer, och därmed vara en svår fråga att besvara och tolka. Att Financial 

Management D däremot tycks ha en korrelation med ökat sparande i dessa övriga 

instrument kan vara ett tecken på att denna nivå av utbildning krävs för att ha en 

konsekvent bild av vad övriga finansiella instrument egentligen är.  
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Däremot tycks termin, se 5.3.4 ”Tester mellan termin och finansiellt beteende”, ha ett 

samband med hållandet av ”övriga finansiella instrument med låg risk”, där vi tolkar att 

högre termin har ett positiv inverkan på hållandet av övriga finansiella instrument. 

Studenter som går termin 6 och 8 tycks ha en högre benägenhet att hålla denna sparform. 

Detta skulle kunna indikera att det ändå kan föreligga samband mellan högre nivåer och 

antal finansiella utbildningar och detta finansiella beteende, förutsatt att högre termin 

skulle innebära att högre eller fler utbildningar lästs. Detta påverkar dock inte vår slutsats 

av detta område, eftersom termin, som vi påpekat i avsnittet ovan, inte nödvändigtvis 

indikerar att den studerande har läst fler eller mer avancerade kurser.  

 

6.1.3 Finansiell utbildning och pensionssparande  

 

Hypotes 3 sade: ”Ökande grad av finansiell utbildning ökar graden av pensionssparande 

bland ekonomistudenter”. Utifrån empirin i avsnitt 5.3.1; ”Tester mellan finansiell 

utbildning och finansiellt beteende” tolkar vi att det tycks föreligga samband mellan att 

ha läst en av vilken kurs som helst och en ökande grad av pensionssparande. Däremot 

verkar det inte finnas något samband mellan nivån av de finansiella utbildningarna och 

finansiellt beteende. För att förtydliga så verkar det inte spela någon roll vilken av 

utbildningarna man går, utan alla har en positiv effekt på pensionssparande, men nivån 

av utbildning tycks inte ha någon effekt. Utifrån vår tolkning av resultatet i avsnitt 5.3.2; 

”Tester mellan antalet finansiella utbildningar och finansiellt beteende”, såg vi att 

pensionssparande tycks öka med antalet lästa finansieringsutbildningar.  

 

Minns att Bernheim & Garrett gjorde en studie där det visades att erbjuden utbildning, 

förvisso på arbetsplats, positivt påverkade pensionssparande (Bernheim & Garrett, 2003, 

s. 1517). En annan studie från Nederländerna visade att en ökande grad av financial 

literacy gav upphov till en ökande grad av pensionssparande (van Rooij et al., 2011b, s. 

605). Denna teori tycks stämma. Antalet utbildningar korresponderar med ökande grad 

av pensionssparande, likväl ser vi att läsandet av en av utbildningarna också har en positiv 

effekt på detta. Däremot tycks inte nivån på dessa utbildningar spela någon roll; vilket 

tekniskt sett borde motsäga van Rooij et al.s artikel. Vi tycker dock inte detta, eftersom 

vi tror en ökande grad av financial literacy inte nödvändigtvis behöver betyda att det sker 

på en mer avancerad nivå. Med detta sistnämnda i beaktande vill vi bekräfta hypotes 3; 

det vill säga: en ökande grad av finansiell utbildning ökar graden av pensionssparande 

bland ekonomistudenter. Vi bidrar alltså till den befintliga teorin på områden med ett 

styrkande resultat; där även pensionssparande bland ekonomistudenter på 

universitetsnivå tycks påverkas positivt av finansiell utbildning.  

 

Det är även intressant att här se att högre terminer; termin 6 och 8, hade en större tendens 

till pensionssparande (se 5.3.4; ”Tester mellan termin och finansiellt beteende”). Detta 

hade kunnat stärka vår bekräftelse av hypotesen, då högre termin kan innebära en högre 

läst nivå av finansieringsutbildningar. Däremot så är ju dessa elever med sannolikhet 

äldre, och därför kan ha en högre grad pensionssparande på grund av sin ålder, inte av 

finansieringsutbildningar. Då studenter däremot ofta är förhållandvis unga, borde detta 

förhållande stärka vår tro om att ålder är egalt. Värt att hålla i minnet är, som vi nämnt 

ovan, att en högre termin inte behöver betyda fler eller högre utbildningar. Ytterligare 

forskning på detta område skulle kunna stärka dessa samband.  
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6.1.4 Finansiell utbildning och hållande av sparkonton 

 

Hypotes 4 sade: ”Ökande grad av finansiell utbildning på universitetsnivå ökar graden av 

vanligt sparande i sparkonton”. Då vi tolkar våra test av nivån av enskilda utbildningar 

mot sparande i sparkonton fann vi, likt i avsnitt 6.1.2; ”Finansiell utbildning och hållande 

av övriga finansiella instrument”, att enbart Financial Management D hade någon effekt 

på hållande av sparkonton. Datat tolkar vi däremot som om det korrelerar med ett mindre 

hållande av sparkonton. Detta skulle kunna bero på att en hög nivå av finansiell utbildning 

gör att studenter förkastar sparkonton; som ju har låg avkastning, till förmån för 

investeringar med högre avkastning, exempelvis aktier, på grund av mer kunskap inom 

området finansiering. Vi tolkar dock antalet utbildningar mot hållande av sparkonton som 

att inget samband existerar. I och med att vi i avsnitt 6.1.1; ”Finansiell utbildning och 

aktiehandel”, såg att det starkare sambandet mellan finansiell utbildning och aktiehandel 

var i antalet utbildningar, inte nivån av utbildning, vill vi vara försiktiga med att säga att 

minskad hållning av sparkonton ger ökande aktiehandel. Detta då högre nivå av 

utbildning ger mindre hållande av sparkonton, medan högre antal utbildningar ger ökat 

hållande av aktier. Att dra slutsatsen att nivå av och antal utbildningar skulle ha ett sådant 

omvänt förhållande tycker vi är riskabelt att säga i nuläget.  

 

Bernheim & Garretts studie visade att tillgången till finansiell utbildning på arbetsplats 

ökade sparande bland anställda (Bernheim & Garrett, 2003, s. 1517). Vi finner alltså inte 

empiri att backa upp denna teori, och därmed förkastar vi Hypotes 4. Vårt resultat kan 

alltså inte bekräfta detta, men däremot så kan vi bidra till befintlig teori genom att se att 

det verkar föreligga ett minskat hållande av sparkonton på en mycket hög utbildningsnivå. 

Som vi skrev ovan kan ju detta bero på att ökad kunskap om finansiering kan leda till 

ökade andra investeringar, men detta är något som behöver vidare undersökning.  

 

Vi vill utöver detta tycka att ett samband existerar mellan termin och sparkonton, där 

termin 4 samt termin 6 tycktes ha högre andel sparkonton jämte andra terminer, se 5.3.4; 

”Tester mellan termin och finansiellt beteende”. Detta inverkar inte på vår förkastning av 

hypotesen. Detta eftersom faktumet att de två mittersta terminerna är de enda som verkar 

ha samband med sparkonton gör det svårt att dra en logisk slutsats om åt vilket håll 

sambandet ligger. 

 

6.1.5 Finansiell utbildning och lågriskobligationer. 

 

Hypotes 5 sade: ”Ökande grad av finansiell utbildning på universitetsnivå ökar graden av 

sparande i obligationer med låg avkastning bland ekonomistudenter”. Notera återigen att 

vi gjorde antagandet att låg risk innebär låg avkastning. Testerna mellan nivån av enskilda 

utbildningar och hållande av lågriskobligationer samt testerna mellan antalet utbildningar 

och hållande av lågriskobligationer tolkar vi som att inget samband föreligger (se avsnitt 

5.3.1; ”Tester mellan finansiell utbildning och finansiellt beteende”, och 5.3.2; ”Tester 

mellan antalet finansiella utbildningar och finansiellt beteende”). Vi är dock inte 

förvånade över detta resultat med tanke på att obligationer kan vara en ovanlig investering 

om man inte har stort kapital, i synnerhet då vi benämnde dessa som obligationer med låg 

risk; och därmed med låg avkastning. Att således investera i instrument med låg 

avkastning tror vi borde kräva en rätt stor investering för att få ut någon kännbar 

avkastning; dvs. ett kapital som många studenter förmodligen inte kan avvara. Det tycks 

därför oss logiskt att studenter; oavsett hur hög eller hur mycket finansiell utbildning de 

än har, inte investerar mer i obligationer efter finansiell utbildning om de fortfarande är 
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studenter och således har begränsade resurser. Däremot skulle obligationsinvesteringar 

mycket väl kunna ske senare i livet, då studenterna börjar jobba och får ett större kapital. 

 

Vi vill återigen påminna om Becchetti et al.s studie. Som vi skrev i avsnitt 6.1.2 ovan 

”Finansiell utbildning och hållande av övriga finansiella instrument”, följde vi antagandet 

att lägre kontanthållning leder till andra investeringar. I den teoretiska referensramen, se 

avsnitt 3.3; ”Sambandet mellan finansiell utbildning och finansiellt beteende”, gjorde vi 

vidare antagandet att detta även innefattar obligationer. Vidare skrev vi i 3.4.2 

”Uppställning av hypoteser”, att ”vanligt sparande” också inkluderar obligationer med 

låg avkastning, vilket återigen ger oss en chans att använda Bernheim och Garretts artikel 

och deras resultat om vanligt sparande.    

 

Då vi utifrån våra tolkningar inte fann några samband mellan finansiell utbildning och 

lågriskobligationer kan vi förkasta Hypotes 5. Vårt bidrag till teorin är alltså att vårt 

antagande om att minskad kontanthållning är lika med en ökning av hållandet av (i det 

här fallet) lågriskobligationer inte kan bekräftas. Vi kan alltså inte säga att finansiell 

utbildning ökar sparande/investering i lågriskobligationer.  

 

Inte heller tolkade vi termin mot hållandet av lågriskobligationer som om samband 

föreligger (se 5.3.4; ”Tester mellan termin och finansiellt beteende”). Som vi spekulerade 

i början av detta avsnitt kan detta bero på att studenter har begränsat kapital och således 

kanske inte finner det värt besväret att investera i obligationer på grund av låg avkastning. 

Så länge de är studenter så lär deras ekonomiska situation inte förändras nämnvärt 

beroende på vilken termin de går, utan obligationer kan bli aktuellt då de börjar jobba och 

får lön. Att uppfölja detta efter examen skulle vara en intressant fortsatt forskning. Termin 

mot hållandet av lågriskobligationer har alltså ingen vidare effekt på vårt beslut att 

förkasta hypotesen. 

 

6.1.6 Finansiell utbildning och riskfyllda investeringar. 

 

Hypotes 6 sade: ”Ökande grad av finansiell utbildning på universitetsnivå leder till ökat 

risktagande på finansmarknaden av ekonomistudenter genom ökad handel av finansiella 

derivat och andra investeringar med hög risk”. Mellan nivån av enskilda utbildningar och 

dessa riskfyllda investeringar kunde vi inte tolka något samband. Inte heller kunde vi se 

något samband mellan antalet finansiella utbildningar och hållandet av riskfyllda 

investeringar. Likt avsnittet ovan så finner vi inte detta heller speciellt förvånande med 

tanke på att riskfyllda investeringar, som begreppet antyder, har en högre förlustrisk. Om 

studenter till exempel har studielån eller allmänt ont om kapital kan de vara ovilliga att 

investera i investeringar som är mer riskfyllda än exempelvis aktier om de bedömer 

chanser till förlust som för hög. På samma sätt som med lågriskobligationer känns det 

därför rimligt att denna investeringsbenägenhet inte heller ökar med graden av utbildning 

eftersom studenter lär vara i samma ekonomiska situation genom hela studietiden. Som 

vi även skrev i föregående avsnitt vore det intressant att studera detta longitudinellt efter 

studenterna har tagit sin examen för att se om ökat kapital då studenten fått jobb kan ha 

inverkan på hållandet av dessa riskfyllda investeringar, tillsammans med graden av 

finansiell utbildning. 

 

Vi vill påminna om Sjöberg & Engelbergs studie, där det befanns att 

finansieringsstudenter hade högre risktagande än en arbetslös kontrollgrupp (Sjöberg & 

Engelberg, 2009, s. 40). Då vi inte kunde tolka några samband i vårt resultat förkastar vi 
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alltså Hypotes 6. Minns återigen att vi gjorde antagandet att ett högre risktagande som att 

studenter håller investeringar med högre risk. Vårt resultat kan alltså inte bidra till att 

styrka detta antagande, och därmed kan vi inte backa upp teorin. Vårt resultat kan däremot 

bidra med att tyda på det motsatta. Det är även värt att hålla i minnet att vi gjorde 

riskfyllda investeringar till ett rätt så brett begrepp. Även om studenter kanske vill hålla 

mer riskfyllda investeringar av ett slag behöver det inte betyda att de vill hålla ett annat. 

Vår breda definition av riskfyllda investeringar var kanske därför inte helt optimal i 

enkätundersökningen, men vi tycker ändå att den räckte för att få en generell uppfattning 

om studenters attityd till dessa investeringar. 

 

Inga samband mellan termin och riskfyllda investeringar kunde heller finnas. Än en gång 

så kan detta ha att göra med studenters ekonomiska situation, som vi diskuterade ovan. 

Det känns rimligt att anta att studenter har en begränsad ekonomi som förmodligen är 

konsistent genom hela studietiden, och således borde terminen påverka hållandet av 

riskfyllda investeringar oavsett vilka finansiella utbildningar studenterna gått. Detta 

påverkar inte därför vårt val att förkasta hypotesen. 

 

6.2 Finansiell utbildning och antalet ifyllda svarsalternativ 

 

Utifrån vad vi skrev i avsnitt 5.4.2 tolkar vi empirin som att det finns ett starkt samband 

mellan antalet lästa utbildningar och antalet ifyllda svarsalternativ på fråga 10, där fler 

utbildningar tycks leda till fler ifyllda alternativ. 

 

Som vi kan se i resultatet fick de flesta svarsalternativ i fråga 10 förhållandevis höga 

poäng. ”Ökad förståelse för finansiella instrument, och hur dessa fungerar”, ”Ökad 

förståelse för risk och hur det hanteras”, och ”Kunskap om finansmarknaden och 

finansiella system och hur dessa fungerar” var de tre alternativ som fick flest svar. Vi vill 

lyfta att detta resultat kan ha betydelse, eftersom dessa tre alternativ är grundläggande 

teori inom finansiering och enligt studenterna verkar ha störst betydelse för de undersökta 

studenternas vilja att spara och investera.  

 

Vi vill nu koppla tillbaka till våra artiklar rörande sambandet mellan finansiell utbildning 

och financial literacy. Minns att Walstad et al.s experimentella studie rörde finansiella 

frågor såsom risk, besparingar och liknande (Walstad et al., 2010, s. 346). Därtill 

behandlade Zhan et al. mer simpla frågor rörande spar- och investeringsformer, 

finansmarknadsfunktioner och liknande (Zhan et al., 2006, s. 58). Vi tolkar dessa som 

grundläggande finansiell teori, och kan sägas vara lika de tre ovan nämnda alternativen 

som fick flest svar. Det tycks alltså vara så att grundläggande finansiell teori värderas 

högst bland studenter då det kommer till att vilja spara och investera, även bland de som 

läser på högre nivå. 

 

Å andra sidan kan det också förhålla sig så, att eftersom vi inkluderade många 

svarsalternativ från de som endast gått exempelvis finansiering som del av 

Företagsekonomi B, och därför bara har grundläggande kunskap i finansiering, så kan 

detta resultat komma av att de helt enkelt inte har fått uppleva högre utbildning. Eftersom 

många av studenterna med fler utbildningar i bagaget däremot också fyllde i dessa mer 

grundläggande svarsalternativ tolkar vi det som att det ändå värderas högt av samtliga 

studenter. Värt att påpeka igen är att dessa tre svarsalternativ var tagna från flera av 

kursplanerna och således är återkommande ämnen. Detta kan vara en ytterligare orsak till 

att mer utbildade studenter värderar dessa alternativ högt, om den grundläggande 
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kunskapen återkommer och kanske byggs på. Financial literacy i form av grundläggande 

finansiell kunskap från utbildning tycks alltså, enligt de undersökta studenterna, vara vad 

som mest påverkar deras vilja att spara och investera mest.  

 

Detta kan även belysas med antalet utbildningar mot antalet ikryssade frågor. Då det 

verkar som att studenter med fler lästa kurser kryssar i fler svarsalternativ vill vi tolka 

detta på följande sätt: Även fast studenter med fler utbildningar kryssar i fler 

svarsalternativ så värderar de fortfarande grundläggande utbildning högt. Detta kan 

backas upp med vår funna teori. Walstad et al. genomförde en experimentell studie i 

DVD-form åt high-school-elever där flervalsfrågor om enklare finansiella ämnen, såsom 

besparingar, räntor och liknande ställdes (Walstad et al., 2010, s. 343-346). Minns igen, 

som vi skrev här ovan, att Zhan et al.s artikel också behandlar enklare ämnen. Dessa två 

studier undersökte dock om finansiell utbildning påverkar financial literacy. Minns då 

även att vi gör antagandet i den teoretiska referensramen att finansiell utbildning påverkar 

financial literacy som i sin tur påverkar finansiellt beteende. Utifrån den teori vi har, vill 

vi alltså tolka vårt material som att grundläggande finansiell utbildning har störst inverkan 

på studenters spar- och investeringsbenägenhet, om de själv får välja, även om de läst fler 

och högre utbildningar. Detta kan tänkas bygga på den befintliga teorin, eftersom vår 

tolkning säger att det inte bara enbart är i enklare finansiella utbildningar som 

grundläggande kunskap värderas högst. 

 

På grund av det mycket låga svarsantalet i de fria orden kommer vi inte att göra en 

närmare analys. Minns att tre svarande citerade lärare som positiv påverkan på finansiellt 

beteende och en citerade innehållet i kurserna. En sista tyckte att kurserna negativt 

påverkat dennes vilja att investera och spara. Det är svårt att dra några egentliga slutsatser 

från detta låga deltagande, men vi kommer att diskutera lite om detta i förslagen till 

fortsatt forskning nedan.  
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7: Slutsats och diskussion 
 

I detta avsnitt kopplar vi ihop vad vi har fått fram i vår analys med den ursprungliga 

problemformuleringen samt inkluderar självkritik mot slutsatsen, huruvida 

sanningskriterier har uppfyllts, förslag till framtida forskning och etiska och samhälleliga 

aspekter av detta arbete. 

 

7.1 Slutsats 

 

I detta arbete besvaras problemformuleringen: ”Hur påverkar finansiell utbildning på 

universitetsnivå ekonomistudenters benägenhet att spara i och äga finansiella instrument, 

besparingar och investeringar?”.  

 

Vi vill än en gång påminna om våra sex hypoteser. Hypotes 1 sade: ”Ökande grad av 

finansiell utbildning på universitetsnivå ökar graden av aktiehandel bland 

ekonomistudenter”. Hypotes 2 sade: ”Ökande grad av finansiell utbildning på 

universitetsnivå ökar handel med andra finansiella instrument bland ekonomistudenter”. 

Hypotes 3 sade: ”Ökande grad av finansiell utbildning på universitetsnivå ökar graden 

av pensionssparande bland ekonomistudenter”. Hypotes 4 sade: ”Ökande grad av 

finansiell utbildning på universitetsnivå ökar graden av vanligt sparande i sparkonton 

bland ekonomistudenter”. Hypotes 5 sade: ”Ökande grad av finansiell utbildning på 

universitetsnivå ökar graden sparande i obligationer med låg avkastning bland 

ekonomistudenter”. Hypotes 6 sade: ”Ökande grad av finansiell utbildning på 

universitetsnivå leder till ökat risktagande på finansmarknaden av ekonomistudenter 

genom ökad handel av finansiella derivat och andra investeringar med hög risk”. 

 

Utifrån vår analys har vi kunnat bekräfta Hypotes 1 och 3, och förskastat de andra. Vi har 

alltså bekräftat att det råder samband mellan finansiell utbildning och aktiehandlande, där 

en ökande grad av finansiell utbildning; sett till mängden kurser studenten gått, ger en 

ökande grad av aktiehandlande. Vi har även sett att en ökande grad av finansiell 

utbildning ger en ökande grad av pensionssparande, även här sett till antalet tagna kurser. 

Vi kunde inte finna samband mellan finansiell utbildning och hållandet av 

lågriskobligationer, sparkonton, övriga besparingar och riskfyllda investeringar. 

 

Vi kan också se att studenternas spar- och investeringsbenägenhet, utifrån deras egna 

åsikter, främst påverkas av mer grundläggande finansiell utbildning och finansiella 

ämnen, även bland studenter som har läst fler och högre finansiella kurser. 

 

Således kan vi konstatera att vår problemformulering har besvarats: Finansiell utbildning 

ökar graden av aktiehandel och pensionssparande, där grundläggande finansiell kunskap 

kan påverka benägenheten mest.  

 

För den akademiska världen kan resultatet vara intressant eftersom endast två av sex 

studerade finansiella beteenden tycks påverkas av de finansiella utbildningarna. Detta kan 

väcka frågor om vilka områden som prioriteras i finansiella utbildningar, och vad som 

kan göras för att påverka önskvärda eller icke-önskvärda finansiella beteenden. Med 

tanke på att resultaten pekar mot att studenter högst värderar grundläggande utbildning 

kan utformningen av mer avancerade utbildningar vara av intresse, i synnerhet om dessa 

behandlar mer komplicerade och riskfyllda instrument. Om målet är att till exempel 

studenters aktiva engagemang ska öka för dessa typer av instrument kan utformningen av 
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kurserna göras så att studenters intresse väcks till en större grad, då det är rimligt att tänka 

sig att intresserade studenter har ett större engagemang. För Handelshögskolan vid Umeå 

Universitet kan detta tänka appliceras på de kurser vi har behandlat i detta arbete, men 

även andra ekonomikurser i andra program. Även andra universitet som lär ut liknande 

ekonomikurser kan på samma sätt finna det nödvändigt att revidera kursinnehållet och 

vad man egentligen vill att studenterna ska ta med sig från sin utbildning. 

 

För studenter kan resultatet få implikationen att de som praktiskt vill aktiehandla eller 

pensionsspara kan välja att läsa finansiella utbildningar av de slag vi har undersökt i denna 

studie. Detta kan i synnerhet gälla läsandet av mer grundläggande utbildningar då dessa 

tycktes värderas högst. För civilekonomstudenter (och andra ekonomistudenter) på 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet och andra universitet kan detta få följden att de 

får större insikt i vad de finansiella utbildningarna faktiskt ger en. Härmed kan de öka sin 

förståelse för vad utbildningar innebär, och därmed vara mer selektiva för vad de vill gå 

eller inte gå för kurser.   

 

Givet vårt resultat kan finansiella rådgivare, banker och andra institutioner på samma sätt 

rekommendera grundläggande finansiella utbildningar till individer för att genom ökad 

aktiehandel och ökat pensionssparande hos dessa locka nya kunder eller öka befintliga 

klienters förståelse och engagemang. Detta kan leda till ökat engagemang genom att 

investeraren själv har insikt i vad som försiggår med investeringen och kan uppleva ökad 

kontroll. Samtidigt tjänar rådgivare och andra institutioner på nya kunder och att 

befintliga klienter kan öka sitt aktiehandlande och pensionssparande; det sistnämnda i 

synnerhet om de endast tjänar på själva handeln och sparandet, inte nödvändigtvis 

resultatet.  

 

För finansmarknaden i allmänhet skulle alltså aktier och pensionsplaner vara fördelaktiga 

att rikta mot studenter, eftersom vårt resultat pekar mot att hållandet av dessa ökar med 

ökande utbildning. Eftersom viljan att hålla dessa tycks öka, så kan förhållandet bli 

ömsesidigt, eftersom studenter kommer att öka sin aktiehandel och sitt pensionssparande 

samtidigt som finansmarknaden kommer att kunna erbjuda dessa åt studenterna och 

därmed locka nya kunder. Detta förhållande skulle kunna leda till en ökning av 

interaktionerna mellan dessa parter, eftersom studenter vill ha dessa investeringar och 

marknaden nu kan veta vad de skall erbjuda dem.  

 

7.2 Självkritik mot denna slutsats 

 

Den läsande bör hålla i minnet att detta arbete gjordes med ett tämligen avgränsat sampel, 

och således kan generaliserbarheten i slutsatserna ifrågasättas eftersom vi endast frågade 

en typ av studenter; civilekonomer plus några övriga ekonomistudenter, på ett universitet. 

Resultatet kan säkerligen tillämpas på andra ekonomistudenter vid andra lärosäten då 

exempelvis civilekonomprogram lärs ut på flera institutioner i Sverige (se avsnitt 4.2.2 

”Access”). Däremot hade vi ju ett något mindre antal svar än vad vi tror hade varit 

nödvändigt för att statistiskt kunna säga att slutsatserna faktiskt är generaliserbara, i 

synnerhet då det kommer till de högre årskullarna. Detta var dock inte särskilt förvånande 

i slutändan då vi var tvungna att distributera enkäten till dessa högre årskullar via mejl, 

vars svarsfrekvens oundvikligen kommer att bli lägre än genom pappersenkäter.  

 

Särskilt bör det tänkas på att det kan vara svårt att säga om det studenterna själva ansåg 

ha inverkan på deras spar- och investeringsbenägenhet kan kopplas till endast 
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aktiehandlande och pensionssparande. Detta eftersom vi aldrig specificerade frågorna så 

att studenten kunde svara på vad som påverkat var och en av de olika benägenheterna 

specifikt. Det var förvisso inte vår avsikt heller, utan vi gör tolkningen att denna inverkan 

gäller för alla i enkäten nämnda spar- och investeringsformer, vilken således inkluderar 

bland annat aktiehandel och pensionssparande. Vi är medvetna om att vi hade kunnat 

förtydliga detta i enkäten då vi gjorde den, men det är alltid lätt att vara efterklok. Å andra 

sidan hade detta kunnat leda till en mycket stor och komplicerad enkät, vilket troligen 

hade lett till en lägre svarsfrekvens på grund av bekvämlighet.  

 

Det skall även påpekas att diskussionen rörande hur denna uppsats påverkar dess 

intressenter bör kontextualiseras. Vi kan bara skriva vad vi själva spekulerar kommer att 

hända med dessa intressenter efter denna studie, men det bör beaktas att innan vidare 

forskning har gjorts inom detta område ska våra tankar läsas med viss försiktighet. 

Intressenter bör vara uppmärksamma på att denna studie gjordes i en avgränsad miljö, 

och även fast slutsatserna må vara gällande för denna studie så är detta en ungt och 

underforskat område.  

 

7.3 Har kriterierna uppfyllts? 

 

I avsnitt 2.3.3; ”Kriterier för vald metod”, diskuterade vi ett antal kriterier för den valda 

metoden. Dessa var reliabilitet, replikerbarhet och de fyra formerna av validitet: 

Mätningsvaliditet samt intern, extern och ekologisk validitet. Har vi då uppfyllt dessa 

kriterier? Vi anser att reliabilitet och replikerbarhet bör vara hyggligt uppfyllda. Vi har 

ansträngt oss för att göra vår metodologi så transparent och förståelig som möjligt, vilken 

borde innebära att studien är replikerbar till största delen. Vi har även varit konsekventa 

i vårt handlade efter metoden, så studien bör vara reliabel såtillvida att om vi gjorde om 

detta arbete med utgångspunkt i metodologin borde vi rimligtvis få samma svar. 

 

Mätningsvaliditeten kan diskuteras. Vi utgick från teorin då vi gjorde våra frågor, och de 

verkade rimliga vid den tidpunkten. I efterhand är det alltid lätt att vara självkritisk till 

dessa val, dock, och vi ser att vi hade kunnat göra en del frågor i enkäten på andra sätt, så 

att de bättre hade kunnat kopplas mot problemformuleringen. Vi tror däremot att detta är 

en svår sak att inse medan man arbetar med tidiga skeden av en sådan här uppsats, och vi 

tror ändå vi har uppfyllt mätningsvaliditet till en bra nivå. 

 

Då det kommer till intern validitet kan detta också diskutas (vilket vi också löpande har 

gjort). Att utbildning påverkar beteende kan vara en mycket svår sak att mäta, och det är 

inte med säkerhet som vi kan säga att våra bekräftade hypoteser beror på att finansiell 

utbildning påverkar finansiellt beteende, utan kan bero på många bakomliggande faktorer. 

Givet vad vi ville undersöka var vi däremot tvungna att göra antaganden att finansiell 

utbildning faktiskt direkt kan påverka finansiellt beteende, för annars skulle detta arbete 

inte varit möjligt. 

 

Extern validitet är likt de två ovanstående kriterierna också diskuterbart. Detta då vi är 

mycket medvetna om att vårt sampel, som begränsade sig till främst 

civilekonomstudenter på Handelshögskolan vid Umeå Universitet, inte kan sträckas ut 

hur långt som helst. Däremot tror vi definitivt att studien främst metodologiskt kan 

appliceras på många olika studieobjekt. Självklart kommer vidare forskning att behöva 

bredda samplet innan man kan börja dra riktigt generaliserbara slutsatser, men detta är en 

bra början. 
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Ekologisk validitet bör vara uppfylld eftersom vi undersöker faktiska beteenden hos 

personer. Att till exempel spara och handla i aktier är mer än bara något man gör i en 

studie, och kan påverka och ha en stor del av många människor liv. Som vi skrev i 

problembakgrunden så är pengaförvaltningen en viktig del av samhället idag, och ämnet 

som vi har undersökt har definitivt starka kopplingar med människors vardag. Att spara 

och investera kan kräva mycket engagemang och nedlagda resurser, så denna studie fyller 

definitivt en nytta bortom den rent teoretiska världen.  

 

7.4 Förslag till vidare forskning 

 

Vårt främsta förslag till vidare forskning är självklart att forskare kan göra om studien vid 

andra universitet (eller andra typer av lärosäten och institutioner) eller med större sampel 

vilka inkluderar flera universitet samtidigt för att få än mer generaliserbara resultat. Även 

andra forskningsmetodologier skulle kunna användas; som exempelvis intervjuer för mer 

djupgående studier. Som vi delvis har nämnt tidigare skulle denna typ av forskning kunna 

fokusera på undersökningsobjektets bakgrund, andra typer av finansiella utbildningar och 

liknande, och mer djupgående försöka få reda på vad det är som orsakar dessa finansiella 

beteenden. En annan riktning skulle även kunna vara att göra någon slags longitudinell 

uppföljningsstudie. Istället för att bara undersöka huruvida finansiell utbildning kan öka 

ett finansiellt beteende, kan man forska i om detta faktiskt leder till om de undersökta 

lyckas med sina sparanden och sina investeringar. Detta kan vara en intressant vinkling 

av forskningen, och ge vidare insikt i konsekvenserna av finansiella beteenden.  

 

När det kommer till vad studenterna själva anser är viktigt för ökningen av deras spar- 

och investeringsbenägenhet tycker vi att åskillig vidare forskning kan göras. Vi tror 

främst på att göra studier som enbart riktar in sig på detta ämne. Här kan mer djupgående 

och kanske kvalitativa mätinstrument kan användas för att få en djupare förståelse för hur 

och framför allt varför studenter värderar vissa utbildningsmoment som de gör. Till 

exempel kan djupgående intervjuer och liknande metoder användas för att grundligt 

undersöka detta.  

 

Psykologiska, pedagogiska, och sociologiska teorier kan även appliceras här för att 

exempelvis få en bredare bas än bara finansiering, och kanske få ett mer generaliserbart 

resultat för utbildningar och beteenden i allmänhet. Framför allt bör en tydligare 

frågeställning mellan de enskilda finansiella beteendena och vad studenterna tycker 

påverkar dessa specifika beteenden mest göras, då detta var något som vi inte inkluderade. 

Vi uppmuntrar gärna framtida forskare att använda denna uppsats som referens och 

inspiration för fortsatta studier inom detta intressanta och underforskade ämne. 

 

Med denna sistnämnda ämnesbreddning skulle även andra intressanta metodologier 

kunna tillämpas. Exempelvis tror vi på att finansiella utbildningar i experimentform med 

olika förutsättningar skulle kunna genomföras. Till exempel skulle grupper med eller utan 

lärare, med eller utan praktiska exempel/uppgifter, olika kurslitteraturer och mycket mer 

kunna tillämpas för att försöka isolera vilka variabler som har störst inverkan på de 

individer som utbildar sig. Detta skulle kunna leda till mer specifika slutsatser om vad 

som påverkar finansiella beteenden. Även jämförelsestudier mellan olika typer av 

utbildningar; exempelvis mellan grundskoleutbildningar, akademiska utbildningar och 

övriga utbildningar inom finansiering, skulle kunna genomföras för att se om skillnader 

finns. Likaså kan mycket djupgående studier, där ålder, termin, kön och potentiellt även 
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ännu fler variabler testas specifikt mot finansiellt beteende för att få en så heltäckande 

bild som möjligt.   

 

Med stöd av teori rörande inlärningprocesser skulle studier kunna designas för att på 

effektiva sätt identifiera mycket specifika aspekter som påverkar inlärningen hos de 

studerade subjekten. Som vi redan antytt skulle dessa studier kunna genomföras av andra 

sorters institutioner än bara finansiella/ekonomiska, där exempelvis beteendevetares 

expertis runt beteenden eller psykologers kunskap om mänsklig psykologi kan tillämpas. 

Detta skulle kunna leda till ett intressant samspel mellan olika forskningsämnen i syfte 

att kraftigt utveckla och bredda teorin inom området, där olika institutioner kan 

komplettera varandra. Som vi såg i resultatdelen var fria ord rörande vad studenters spar- 

och investeringsvilja inte speciellt uttömmande. Vi vill däremot lyfta fram att till exempel 

lärares och kursinnehållets inverkan på studenters (och andra personers) finansiella 

beteenden kan vara ytterligare en intressant riktning i framtida forskning, då dessa 

citerades i enkäten. Om dessa variabler kan finnas i teorin rörande inlärningprocesser och 

liknande skulle forskare kunna försöka studera exempelvis hur stor påverkan dessa har 

på de studerande, hur de kan påverka dem, och liknande. 

 

7.5 Etiska och samhälleliga aspekter 

 

Från ett etiskt perspektiv kan man beakta att de resultat vi kommit fram till kan användas 

på fel sätt. Vi är mest bekymrade över slutsatsen om att finansiell utbildning leder till en 

högre grad av aktiehandel, eftersom detta skulle kunna utnyttjas av finansiella 

institutioner för att få folk att handla mer med aktier, vilket kan vara riskfyllt. Om dessa 

institutioner endast tjänar på själva handeln, inte exempelvis utdelningen av aktierna, vore 

det endast fördelaktigt från deras sida att påtvinga eller uppmuntra klienter till finansiell 

utbildning om de vet att aktiehandel därefter ökar.  

 

En liknande aspekt, men en mer samhällelig sådan, är att vi inte vet vad utfallet av de 

ökande finansiella beteendena egentligen blir. Innan forskningen kan bedöma huruvida 

de som börjar pensionsspara eller aktiehandla efter finansiell utbildning faktiskt lyckas 

kan detta vara ett samhälleligt bekymmer, eftersom vi inte vet vad detta får för 

konsekvenser. Vi råder därför utbildare att betona att studenter bör ha mer klart för sig 

vad pensionssparande och aktiehandel egentligen handlar om än var bara en finansiell 

utbildning kan ge innan de faktiskt börjar aktiehandla eller pensionsspara. Detta kan även 

kopplas ihop med det ovan nämnda etiska problemet, eftersom risken föreligger att den 

ökande aktiehandeln inte leder till vinst för den handlande, men kan gynna mellanhanden.  

 

En annan etisk aspekt rör pensionssparande. Vi såg att finansiell utbildning ökar 

pensionssparande, men hur bra är egentligen detta för en ekonomistudent? Det är värt att 

fundera på om detta utfall är önskvärt från studentens håll med tanke på att dessa kan 

tänkas behöva använda sina pengar på andra håll än till pensionen.  

 

Vidare vill vi även påpeka att om exempelvis institutitoner uppmuntrar folk att gå 

finansiella utbildningar för att öka antingen handel med aktier eller pensionssparande så 

bör dessa fundera på om de fördelar som kan komma av utbildningen överväger den 

förlorade inkomst som uppstår under utbildningstillfället. Detta må inte vara ett problem 

om det handlar om kortare utbildningar, men om dessa sträcker sig över flera månader, 

likt de längsta finansiella kurserna på Handelshögskolan vid Umeå Universitet som vi 
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studerade, så kan detta vara en aktuell sak att beakta. De finansiella fördelarna bör alltså 

vägas mot nackdelarna. 

 

En sista etisk aspekt som vi vill belysa är faktumet att vi inte fann samband mellan 

finansiell utbildning och de fyra återstående finansiella beteendena: hållande av 

lågriskobligationer, sparkonton, övriga sparformer samt riskfyllda investeringar. Dessa 

typer av beteenden (och även de finansiella beteenden som hade samband med finansiell 

utbildning) kan självfallet påverkas av andra faktorer än finansiell utbildning. Med det 

sagt så vill vi betona att eftersom finansiella utbildningar inte nödvändigtvis syftar till att 

ändra ett finansiellt beteende för individer bör läroinstitutioner inse att vårt resultat inte 

säger att dessa faktiskt behöver ändra sina läroplaner. Om detta dock är ett önskvärt 

resultat av en finansiell utbildning från utbildarnas synvinkel så må resultatet vara bra att 

nyttja.  
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Bilaga 1: Enkät 

 

Effekten av finansieringsutbildning på högskolenivå på finansiellt beteende 

 
Vi är två civilekonomer som skriver vår kandidatuppsats rörande 

finansieringsutbildningar och dess potentiella effekt på finansiellt beteende hos studenter. 

Denna enkät består av 10 frågor rörande Din utbildning och Ditt beteende och Dina 

attityder på finansmarknaden. Vi önskar att du kryssar in det svar du finner lämpligast. 

All insamlad empiri behandlas helt anonymt, och vi lämnar aldrig ut information till 

obehöriga. Tack på förhand! 

 

1: Kön? 

 

 

(  ) Man 

 

 

(  ) Kvinna 

 

 

(  ) Annat 

 

 

2: Ålder? 

 

__________ 

 

 

3: Vilken termin av civilekonomprogrammet går du just nu, är du fristående, eller går 

du ett annat program (exempelvis: SM eller HLP)? 

 

 

(  ) Termin 2 

 

 

(  ) Termin 4 

 

 

(  ) Termin 6 

 

 

(  ) Termin 8 

 

 

(  ) Fristående 

 

 

(  ) Annat program 
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4: Vilken/vilka av följande finansieringskurser har du läst som del av 

civilekonomprogrammet, fristående eller annat? Fler än ett alternativ är möjligt (om 

du inte läst någon kurs kan du hoppa över denna fråga och gå direkt till fråga 5). 

 

 

(  ) Finansiering/räkenskapsanalys som del av FEK B, 15 h.p 

 

 

(  ) Entrepreneurial Financial Management C, 7.5 h.p 

 

 

(  ) Financial Markets, Institutions and Financial Planning C, 15 h.p 

 

 

(  ) Financial Management D, 30 h.p 

 

 

(  ) Corporate Finance and Analysis D, 15 h.p (ingår i Financial Management D, om du 

dock endast läst denna 15-poängs-kurs kryssar du in detta). 

 

 

5: Pensionssparar du privat (dvs. utöver allmän- och tjänstepension)? 

 

 

(  ) Ja 

 

 

(  ) Nej 

 

 

(  ) Nej, men jag planerar att göra det inom två år. 

 

 

6: Håller du övriga besparingar, såsom lågriskobligationer eller sparkonton? Fler än 

ett alternativ är möjligt. 

 

 

(  ) Ja, lågriskobligationer 

 

 

(  ) Ja, sparkonto(n) 

 

 

(  ) Ja, men andra sparformer med låg risk 

 

 

(  ) Nej, inget av detta 
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7: Om nej, planerar du att göra det inom två år? Fler än ett alternativ är möjligt. 

 

 

(  ) Ja, jag vill hålla lågriskobligationer 

 

 

(  ) Ja, jag vill hålla sparkonto(n) 

 

 

(  ) Ja, jag vill hålla andra sparformer 

 

 

(  ) Nej 

 

 

8: Deltar du i aktiehandel på aktiemarknaden? 

 

 

(  ) Ja 

 

 

(  ) Nej 

 

 

(  ) Nej, men jag planerar att göra det inom två år. 

 

 

9: Håller du andra sorters investeringar med högre risk än ovan nämnda? Exempel på 

dessa kan vara finansiella derivat, råvaror, guld/silver och annat med hög risk. 

 

 

(  ) Ja 

 

 

(  ) Nej.  

 

 

(  ) Nej, men jag planerar att göra det inom två år. 
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10: Om du har gått en eller flera finansieringsutbildningar/kurser (av de ovan nämnda 

kurserna på Handelshögskolan) och har upplevt att du velat börja hålla investeringar, 

besparingar och liknande efter dessa kurser; vad i kurserna tycker du har haft störst 

inverkan på denna ökade vilja? Fler än ett alternativ är möjligt (om du inte har gått 

någon kurs eller inte upplevt att din vilja påverkats positivt av kurserna kan du lämna 

denna fråga blank). 

 

(  ) Ökad förståelse för finansiella instrument, och hur dessa fungerar 

 

 

(  ) Kunskap om olika värdekalkyleringar 

 

 

(  ) Ökad förståelse för risk och hur det hanteras 

 

 

(  ) Förståelse för portföljbyggande/portföljhantering 

 

 

(  ) Kunskap om finansmarknaden och finansiella system och hur dessa fungerar 

 

 

(  ) Kunskap om företagsfinansiering och hur det går till 

 

 

(  ) Kunskap om personlig finansiering och planering och hur det går till 

 

 

Nedan kan du skriva fritt om vad i kurserna som påverkat din vilja positivt, om inga av 

de ovanstående svarsalternativen passar dig. Exempel kan vara bra lärare, inverkan av 

klasskamrater, lärorik kurslitteratur och så vidare. 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


