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Sammanfattning 
 

Aktierekommendationer och investeringstips existerar idag på fler forum än någonsin tidigare. 

Det låga ränteläget uppmuntrar även individer att vända sig till aktiemarknaden i jakt på högre 

avkastningar. Samtidigt ifrågasätts privatpersoners finansiella kunskap världen över, och 

beslutsfattare hävdar att majoriteten av befolkningen inte är kunniga nog att fatta sunda 

ekonomiska beslut. Syftet med denna studie är att undersöka hur finansiell kunskap påverkar 

attityder hos ekonomistudenter vid Umeå universitet till köp- och säljrekommendationer. 

Följande frågeställning har besvarats: 

 

Finns det något samband mellan finansiell kunskap hos studenter och deras attityd till köp- 

och säljrekommendationer som publiceras gratis av banker, i affärstidningar eller på olika 

internetsidor? 

 

Den existerande forskningen har i huvudsak fokuserat på hur finansiell kunskap påverkar 

individers benägenhet att följa generella spar- och investeringstips. Vi ämnar att precisera 

denna forskning mot aktierekommendationer specifikt. Vår teoretiska referenspunkt är 

centrerad kring studier om aktierekommendationer, beslutsfattande och finansiell kunskap.  

 

Vi har genomfört en kvantitativ studie där vi delat ut en enkät till totalt tre olika klasser med 

olika nivåer av finansieringskurser vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Totalt delades 

enkäten ut till 134 respondenter där majoriteten var civilekonomer. Resultatet visar att individer 

med hög finansiell kunskap läser aktierekommendationer och investerar i aktier i högre 

utsträckning än de med låg kunskap. Vi visar även att de med hög kunskap oftare låter 

rekommendationer påverka deras investeringsbeslut. Stöd har även hittats för att individer med 

låg finansiell kunskap anser att det känns bättre att investera i bolag som får många 

aktierekommendationer. 

 

Vårt resultat har implikationer för bland annat de instanser som utformar 

aktierekommendationer. Då vi visat att de främst är individer med hög finansiell kunskap som 

läser dem är det teoretiskt möjligt att göra dem något mer avancerade. Vi har även visat att allt 

fler vänder sig ifrån bankerna som en central informationskälla till förmån för källor på internet. 

Det är möjligt att bankerna bör fundera kring hur de ser på framtidens rådgivning och i vilka 

kanaler den genomförs. 
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1. Inledning 

Vi kommer i inledningskapitlet bygga upp studiens bakgrund, syfte och frågeställningar. 

Utifrån detta så kommer vi senare i den teoretiska metod delen att utforma studiens teoretiska 

grund. Vi presenterar även studiens begränsningar och avgränsningar, det praktiska och 

teoretiska bidraget samt avslutar inledningskapitlet med begreppsdefinitioner. 

                   

1.1 Bakgrund & problemformulering 
 

Publika aktierekommendationer publiceras nästan dagligen av finansiella institutioner, media, 

samt på senare tid även av bloggare, podcasts och genom andra sociala medier. På SCBs 

hemsida så kan man se att hushållen investerar mer och mer i aktier. Under de senaste fem åren 

kan man se en ökning på nästan 16 % i investerat kapital (SCB, 2015). Marknaden är alltså stor 

för analytiker och aktiemäklare att påverka de svenska hushållen att investera och placera 

kapital i önskvärda bolag. 

 

En av anledningarna till att sparandet i aktier ökat är den historiskt låga räntenivån. DeLisle 

(2013) har i en studie visat att låga räntenivåer skapar ett högre tryck att investera på 

aktiemarknaden i avsaknaden av andra alternativ. En låg räntenivå resulterar i en låg sparränta 

och mycket lägre avkastning på exempelvis riskfria investeringar, även risken att spara i 

obligationer ökar då en höjning i räntan skulle innebära en värdeminskningar. Detta gör att 

individer som söker relativt hög avkastning har få alternativ förutom att börja investera på 

aktiemarknaden (DeLisle, 2013, s. 103). Riksbankens prognoser för reporäntan ger inga 

indikationer på att ränteläget skulle höjas drastiskt inom den direkta framtiden (Riksbanken, 

2015). Vi kan därför med relativ säkerhet säga att trenden med ökade investeringar på 

aktiemarknaden kommer att fortsätta uppåt.  

  

Aktierekommendationer bygger som regel på nuvärdesberäkningar av företagets framtida 

kassaflöden och prognostiserade resultat för att bedöma företagets aktiekurs. Att värdera en 

aktie är inte någon enkel uppgift och det finns många teorier som behandlar ämnet om 

aktievärdering. En av de äldsta och mest kända teorierna är den om den effektiva 

marknadshypotesen (EMH) (Yen & Lee, 2008, s. 306).  EMH säger att på en effektiv marknad 

skall aktiepriset reflektera all tillgänglig information samt att det inte skall vara möjligt att 

förutse framtida aktiepriser utifrån historiska priser, därav skall en ändring i aktiepriset vara 

permanent och inte svänga tillbaka till det tidigare observerade aktiepriset efter en viss tid 

(Munir et al., 2012, s. 1). 

 

En aktierekommendation tillför sällan eller aldrig någon ny information, utan är som regel en 

analys av sedan tidigare tillgänglig information publicerat av bolaget. Analytikerna och 

skribenterna som publicerar dessa rekommendationer har alltså inte tillfört någon ny 

information till marknaden utan endast gjort en individuell bedömning av den redan tillgängliga 

informationen (Cervelatti et al., 2014, s. 1008). Givet den effektiva marknadshypotesen ska 

detta alltså inte generera någon rörelse i aktiens pris (Cervelatti et al., 2014, s. 1008). 

 

Metcalf & Malkiel (1994) gjorde ett försök att testa EMH och undersöka om aktieexperter och 

analytiker kunde välja ut aktier som genererade högre avkastning jämfört med ett par slumpvis 

utvalda aktier. Resultatet i studien visade på att experterna valde aktier med högre risk än övriga 
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aktier och således förväntade sig en högre avkastning, men att experterna inte kunde slå 

marknaden systematiskt (Metcalf & Malkiel, 1994, s. 371). 

 

Även om den effektiva marknadshypotesen har många anhängare är det en klar vattendelare 

inom den finansiella världen. För varje person som tror på den finns det ungefär lika många 

som anser den vara helt felaktig. Betydande forskning har gjorts som visat på att 

aktierekommendationer i media systematiskt leder till en reaktion i aktiens pris. Även när 

informationen som tillhandages är strikt andrahandsinformation går det att uppmärksamma en 

reaktion på aktiens prisnivå (Cervelatti et al., 2014, s. 1008). Detta fenomen motsätter sig på 

många sätt EMH och visar att den har tydliga brister samtidigt som den stärker 

aktierekommendationens värde.   

 

EMH är en mycket välkänd och väl testad teori (Yen & Lee, 2008, s. 306). EMH lärs ut vid 

universitet redan i ekonomiska grundkurser och kan därav anses vara en del av den 

grundläggande finansiella kunskapen. För att kunna besvara vår frågeställning blir det relevant 

att ta reda på vilken effekt finansiell kunskap på ekonomiskt beslutsfattande generellt. Tidigare 

forskning har visat att högre nivåer av finansiell kunskap leder till bättre finansiellt beteende. 

Hillgert, Hogarth och Beverly (2003) och Von Gaudeceker (2015) visar i sina studier att hushåll 

med hög finansiell kunskap oftare betalar sina räkningar i tid, har diversifierade portföljer och 

har en större andel sparande än individer med låg finansiell kunskap (Hillgert, Hogarth & 

Beverly, 2003, s. 311). 

 

Bhattacharya et al. (2012) visar att de individer som är i störst behov av finansiell rådgivning 

är de som är minst troliga att både skaffa och lyssna på den. Omvänt är även de individer med 

högst finansiell kunskap de som är mest benägna att både skaffa- och lyssna på finansiell 

rådgivning (Bhattacharya et al., 2012, s. 1001). På samma sätt visar Colins (2013) att rådgivning 

sällan används som substitut till finansiell kunskap utan finner sin största nytta som ett 

komplement i beslutsfattandet för individer som redan besitter en hög nivå finansiell kunskap 

(Collins 2013 s.314). 

 

Andra studier har visat på positiva samband mellan finansiell kunskap och visst ekonomiskt 

högriskbeteende. En studie genomförd på amerikanska collegestudenter visade på att hög 

finansiell kunskap ökade sannolikheten att individen använder kreditkort (Robb & Sharpe 2009 

s.32). Resultatet av studien är intressant för oss då användandet av kreditkort, på samma sätt 

som handel med aktier, är ansett som ekonomiskt högriskbeteende. Van Rooij et al. (2011) har 

även visat att hög finansiell kunskap leder till ökat deltagande på aktiemarknaden. Studien som 

var genomförd på holländska hushåll visade att förmögenhet, ålder och även finansiell kunskap 

har starka korrelationer med ett aktivt deltagande på aktiemarknaden (Van Rooij et al., 2011, 

s.460).   

 

Vi finner forskningen lite konflikterande i detta ämne då tidigare studier delvis visar på att 

ekonomisk kunskap leder till bättre ekonomiskt beslutsfattande men även stimulerar till 

ekonomiskt högriskbeteende såsom innehav av kreditkort och aktier.  Statistiken visar som 

tidigare nämnt att allt fler människor börjar investera i aktier (SCB, 2015). 

Aktierekommendationer finns nuförtiden på många fler forum. Vi anser därför att det finns en 

tydlig poäng i att problematisera kring dem. Då dagens historiskt låga ränteläge i stor 

utsträckning vänder bort människor från det klassiska sparandet på ett sparkonto och mot den 

högre avkastningen som fins på aktiemarknaden anser vi att det är intressant att undersöka hur 

en individs finansiella kunskap påverkar dess attityd till aktierekommendationer. 
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Tidigare forskning har huvudsakligen fokuserat på hur finansiell kunskap påverkar individers 

benägenhet att följa generella spar- och investeringstips. Dessa tips är oftast tillhandahållna av 

finansiella rådgivare mot en avgift, arvode eller provision. Vi ämnar bygga vidare på- och 

precisera denna forskning gentemot aktierekommendationer som oftast är gratis och finns 

närvarande i många olika typer av media. Vi anser därför att vår studie fyller ett tomrum i den 

redan existerande forskningen.  

 

Vår studie kan bidra med en djupare inblick kring området finansiell kunskap och 

aktierekommendationer. Vidare ämnar vi kunna dra slutsatser om hur väl teorier kring finansiell 

kunskap och ekonomiskt beslutsfattande generellt kan extrapoleras till aktierekommendationer 

specifikt. Då vi anser att aktierekommendationer kan vara en viktig informationskälla när det 

gäller investeringar ser vi det som viktigt att veta vilka faktorer som påverkar en individ som 

läser rekommendationerna. Stor mängd forskning har gjorts på områdena finansiell kunskap 

och ekonomiskt beslutsfattande. Vi ämnar slå samman dessa ämnen och applicera den 

existerande teorin på området aktierekommendationer. Kopplingen mellan dessa tre områden 

är något vi tycker har saknats i den redan existerande forskningen. 

 

Vi ser ett möjligt praktiskt bidrag av studien då den ämnar återspegla nuvarande studenter och 

tillika framtida investerares attityder till aktierekommendationer. Även om studenter idag ofta 

inte har något betydande kapital att investera i aktier kommer de sannolikt att ha det imorgon. 

Då forskningen har visat ett positivt samband mellan finansiell kunskap och deltagande på 

aktiemarknaden är det troligt att dessa studenter även är morgondagens aktiesparare. 

 

Vidare har tidigare forskning som vi nämnt visat att individer med låg finansiell kunskap inte 

är benägna att ta- eller följa finansiella råd, och vice versa. Detta kan få praktiska implikationer 

för utformningen av rekommendationerna. Det är möjligt att de som publicerar 

rekommendationerna hade tjänat på att göra dem lite mer avancerade för att tilltala de individer 

med en högre nivå finansiell kunskap givet att det är den målgrupp som är mest benägen att 

följa rekommendationen. 

 

Finansiell kunskap har visat sig vara ett begrepp som är relativt lätt att mäta. Genom att ställa 

frågor som fokuserar på kunskap kring ränta, inflation och kännedom om olika finansiella 

instrument är det möjligt att nivåsätta kunskapen hos olika individer beroende på antalet rätta 

svar på frågorna (Huston, 2010, s.308). Möjligheten att avgöra nivån av finansiell kunskap 

möjliggör för intressanta jämförelser mellan olika kunskapsnivåer. Walstad et al. (2010, s. 336) 

visar i sin studie av amerikanska high-school studenter på ett positivt samband mellan finansiell 

utbildning och finansiell kunskap. För att hitta respondenter med olika nivåer av finansiell 

kunskap har vi valt att rikta in oss på ekonomistudenter som har läst olika mängder ekonomiska 

kurser i stort, men även kurser inom finansiering specifikt. Detta bör göra det möjligt för oss 

att dra slutsatser kring hur nivån av den finansiella kunskapen påverkar våra respondenter. 

 

Van Rooij et al. (2011) visade som vi tidigare nämnt ett samband mellan finansiell kunskap och 

deltagande på aktiemarknaden (Van Rooij et al., 2011 s. 460). Då universitetet är en central 

instans för kunskap anser vi det rimligt att genomföra vår studie där. Utöver detta har det 

finansiella landskapet ändrats kraftigt sedan internet blev ett populärt medel för finansiella 

beslut, och stora mängder mer information finns tillgänglig i många fler kanaler 

(Subrahmanyam, 2008, s. 246). Det är idag lättare än någonsin att hitta information om såväl 

ekonomiska skeenden som det mesta annat. Via virtuella samlingsplatser som Facebook, 

Twitter och forum sprids information världen över på ett ögonblick (Zha et al., 2015, s. 920). 

Antaganden och spekulationer accepteras som sanningar då virtuella samlingsplatser överlag 
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har en brist på kvalitetskontroll (Zha et al., 2015, s. 920). En intressant fråga är hur vi påverkas 

av detta konstanta informationsflöde. Zhu et al. visade i sin studie att deltagande i 

onlinecommunitys ökar sannolikheten för riskfyllt ekonomiskt beteende (Zhu et al., 2012, s. 

395). Givet detta anser vi att det blir intressant att se vilken attityd ekonomistudenter har till 

aktierekommendationer i den nya, informationsrika miljön. 

 

Vi kommer att genomföra vår studie på Umeå Universitet, vilket vi anser vara ett rimligt 

tillvägagångssätt då Umeå Universitet är välrespekterat och håller en hög nivå på sina 

utbildningar. Umeå Universitet har studenter från hela Sverige och även en stor del 

utbytesstudenter från övriga världen. Vi ser därför ingen anledning till att svaren vi får från våra 

respondenter skulle vara irrelevanta för övriga delar av Sverige. 

 

1.2 Centrala frågeställningar  
 

Den centrala och primära frågan som studien skall svara på är: Finns det något samband mellan 

finansiell kunskap hos studenter och deras attityd till köp- och säljrekommendationer som 

publiceras gratis av banker, i affärstidningar eller på olika internetsidor. 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med den här studien är att undersöka hur finansiell kunskap (financial literacy) påverkar 

attityder hos ekonomistudenter vid Umeå universitet till köp- och säljrekommendationer. 

Vidare ämnar vi dra slutsatser om ökad nivå av finansiell kunskap gör respondenterna mer 

kritiska till aktierekommendationer eller om rekommendationerna snarare används som ett 

komplement i det ekonomiska beslutsfattandet. 

 

1.4 Begränsningar och avgränsningar 
 

Vi har valt att avgränsa undersökningen till studenter vid handelshögskolan i Umeå. Detta 

eftersom vi anser att vald målpopulation kan svara på studiens syfte och problemformulering 

givet universitetets status samt med begränsningar vi har såsom tid och access till andra större 

målpopulationer i åtanke. 

 

En begränsning i arbetet är att vi inte kommer att fokusera på hur en individs subjektiva kunskap 

kommer att påverka våra resultat. När det gäller finansiell kunskap kan den ofta delas in i den 

mätbara objektiva kunskapen samt den egenuppfattade subjektiva kunskapen. Objektiv 

kunskap grundar sig på utbildning och erfarenheter och kan testas via specifika frågor kring den 

finansiella kunskapen. Den subjektiva kunskapen går däremot inte att testa utan är uteslutande 

individens bedömning av sin egen förmåga. I de fall då den subjektiva kunskapen överstiger 

den objektiva talar man om overconfidence. Overconfidence har visat sig vara en faktor som i 

viss utsträckning påverkar individers beslutsfattande, det är dock ingenting vi kommer ta 

hänsyn till i denna studie. 

 

1.5 Begreppsdefinitioner 
 

Aktierekommendation: I den här uppsatsen så syftar vi på gratisrekommendationer som ofta 

publiceras av analytiker vid banker och i tidskrifter. En rekommendation att köpa, sälja eller 

behålla en aktieposition i ett företag. 
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Attityd: Begreppet attityd har genom åren haft olika betydelser, i vissa sammanhang så har det 

använts som något inre och mentalt som inte kan ses. Vissa som beskriver istället attityd som 

något yttre och ett beteende som kan ses. Mer generellt sett och inom många vetenskapliga 

områden så beskrivs begreppet attityd som en inställning och uttrycks oftast att individen är 

“för” eller “emot” ett objekt, åsikt eller en händelse, vilket även är den definition vi kommer 

följa. (Rosén. Okänt datum) 

Finansiell kunskap: Med finansiell kunskap syftar vi på kunskap förvärvad genom studier eller 

erfarenheter samt en förmåga att kunna applicera kunskapen i praktiken. Financial literacy är 

det engelska ordet och har definierats av många forskare. Den definition vi valt att hålla oss till 

är “förmågan att hitta för din situation relevant finansiell information, kunskap nog att förstå 

den inhämtade informationen och förtroende nog i kunskapen att ta ekonomiska beslut i syftet 

att erhålla en livstid av finansiellt välstånd” 

Virtuell samlingsplats: Samling av människor i en virtuell miljö där kommunikation kan ske. 

Exempel är bland annat Facebook, Twitter, Podcasts och olika internetforum. 

 

1.6 Fortsatt disposition av uppsats 
 

Efter detta inledande kapitel kommer vi att presentera vår teoretiska referensram. Det är givet 

denna ram vi ämnar bygga vår studie och slutligen besvara vår frågeställning. Vi kommer även 

att kritiskt granska de teorier vi valt att använda och presentera våra hypoteser. 

 

Efter den teoretiska referensramen kommer vi att förklara den teoretiska metod vi använt i 

arbetet. Detta avsnitt behandlar vår egen förförståelse samt våra ontologiska och 

epistemologiska ställningstaganden. Även den forskningsansats vi arbetat efter kommer att 

behandlas här. 

 

Vårt fjärde kapitel kommer att vara den praktiska metoden. Här kommer vi beskriva hur vi 

samlade in och analyserade vår empiri samt hur vi valde undersökningsenheter. Naturligt efter 

den praktiska metoden kommer resultatet. Resultatavsnittet är en presentation av den empiri vi 

samlat in och de statistiska tester vi genomfört. 

 

Det efterföljande kapitlet kommer att vara vår analys. Har ämnar vi analysera det resultat vi 

presenterat i det tidigare kapitlet med hjälp av den teoretiska vi referensram vi etablerat. Vi ska 

här försöka hitta samband och mönster mellan vår insamlade data och de teorier vi presenterat. 

Vi kommer även diskutera resultatet av våra hypoteser och analysera varför resultatet ser ut 

som det gör. 

 

Arbetets sista kapitel kommer att innefatta en diskussion där vi försöker koppla vårt resultat till 

vår problemformulering och besvara vår forskningsfråga. Senare i kapitlet kommer vi även 

kritiskt granska våra slutsatser, diskutera om sanningskriterierna är uppfyllda, ge förslag till 

vidare forskning samt diskutera möjliga etiska och sociala aspekter av vårt arbete. 
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2. Teoretisk referensram 

Detta kapitel förser läsaren med en genomgång av den litteratur och den forskning som anses 

vara relevant för studien. Tillsammans bildar de studiens teoretiska referensram som kommer 

att ligga som grund för studien i stort. Kapitlet är upplagt genom att initialt diskutera den 

teoretiska bakgrunden för aktierekommendationer, finansiell kunskap och ekonomiskt 

beslutsfattande. Därefter följer en koppling mellan ämnena och presentation av de hypoteser 

studien i slutändan ämnar testa. 

 

2.1 Bakgrund aktierekommendationer 
 

Aktierekommendationers värde och objektivitet har inom forskningen varit ett område för viss 

diskussion. Några forskare har fokuserat sin forskning på att hitta resultat för att 

överavkastningar kan göras genom att följa analytikers rekommendationer medan andra 

kritiserat analytikerna för att tjäna sina egna syften med rekommendationerna (Jegadeesh & 

Kim, 2006, s. 275). En tredje skara forskare menar att aktierekommendationer inte fyller något 

syfte då aktiepriser följer en “random walk” enligt den effektiva marknadshypotesen (Fama, 

1965, s. 56). Vi vill i detta kapitel kort gå igenom huvudströmningarna av den diskussion som 

förs i forskningen för att ge läsaren en viss förståelse för ämnet. Vidare har vi valt att fokusera 

på de studier som direkt- eller indirekt kan appliceras på vårt område och även valt att vara 

extra uppmärksamma på studier som ofta refereras till i övriga artiklar inom ämnet.  

 

Jegadeesh & Kim genomförde 2006 en studie i syftet att utreda vilket värde aktieanalytiker 

tillför investerare i G7-länderna för att visa på att analytikerna, såväl som analyserna, har ett 

värde i det ekonomiska systemet. För att nå fram till sitt resultat undersökte forskarna först 

frekvensen av köp- och säljrekommendationer i länderna. Det visade sig att antalet 

säljrekommendationer var betydligt färre än antalet köprekommendationer i samtliga länder, 

vilket ifrågasätter analytikernas objektivitet då de antas ha incitament från företag att publicera 

köprekommendationer för deras aktier (Jegadeesh & Kim, 2006, s. 276). 

 

För att undersöka ifall rekommendationerna levererade något värde använde forskarna en 

strategi där de köpte aktier som fått sin rekommendation uppgraderad under de senaste T 

månaderna samt sålde aktier som fått sin rekommendation nedgraderad under samma 

tidsperiod, där T skiftade mellan ett, tre och sex (Jegadeesh & Kim, 2006, s. 301). Forskarna 

kommer fram till att den valda strategin levererar signifikanta vinster för samtliga G7-länder 

förutom Italien, vilket visar på att rekommendationerna i dessa länder tillför värde till sina 

investerare. Intressant är också att högst avkastning görs första månaden efter upp- eller 

nedgradering, för att sedan minska för varje månad aktien hålls, vilket tyder på att marknaden 

reagerar på analytikernas rekommendationer (Jegadeesh & Kim, 2006, s.305). 

 

Cervelatti et al. skrev 2014 en artikel om marknadens reaktion på aktierekommendationer i den 

italienska miljön. Den populära italienska tidningen Plus skriver varje vecka en kolumn med 

veckans aktie. Genom att analysera 144 av dessa aktierekommendationer försöker forskarna 

dra slutsatser om huruvida marknaden reagerar på dessa rekommendationer. Noterbart är att 

kolumnerna innehåller strikt andrahandsinformation, vilket enligt EMH inte ska generera någon 

rörelse i en akties prisnivå (Cervelatti et al., 2014, s. 1110). Forskarna finner att alla instanser 

av rekommendationer leder till både överavkastning och ovanligt stora köp- och säljvolymer. I 

snitt genererade aktierna 0,95 % överavkastning och aktierna handlades 31 % mer än vanligt 

under rekommendationernas publikationsdag (Cervelatti et al., 2014, s. 1115). Forskarna menar 
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att denna effekt beror på att naiva och oerfarna investerare reagerar på gammal information på 

grund av att rekommendationen i tidningen fångat deras uppmärksamhet, ett fenomen som 

kallas “the attention-grabbing theory”.  

 

Vi har valt att inte inkludera tidigare studier där de diskuterat relationer mellan olika analytiker 

och analysbyråer. Då vår studie fokuserar på individers attityder till aktierekommendationer 

anser vi inte att eventuella brister i analytikernas metodik är relevant. Vidare handlar stora delar 

av forskningen kring aktierekommendationer om huruvida det är möjligt att göra vinster genom 

att följa aktierekommendationer, vilket inte heller har någon större relevans för vår studie.  

 

Som kontrast mot den gren av forskningen som redovisar resultat i favör för 

aktierekommendationerna finns de även de som är anhängare till den effektiva 

marknadshypotesen. EMH är en av de äldsta teorier som behandlar ämnet om att värdera en 

tillgång. Den säger att en finansiell marknad är effektiv och all tillgänglig information skall 

reflektera tillgångens pris (Yen & Lee, 2008, s. 306). 

 

Det finns tre olika nivåer av hur effektiv en marknad är; svag, halvstark och stark, som alla 

speglar hur väl en marknad hanterar informationsflöden (Fama, 1970, s. 383). Aktiemarknaden 

är vår tids mest utvecklade marknad då den utvecklats under en lång tid och är under ständig 

kontroll av myndigheter. Såldes bör det även vara den marknad med starkast form. Givet det 

höga marknadsdeltagandet och mängden dagliga transaktioner antas marknaden kunna hantera 

informationsflöden och snabbt anpassa prisnivåerna efter den tillgängliga informationen (Yen 

& Lee, 2008, s. 306).  I en marknad med stark form reflekterar en tillgångs pris all tillgänglig 

information, att systematiskt försöka övervinna och generera en högre avkastning än marknaden 

bör i så fall vara omöjligt (Yen & Lee, 2008, s. 306). 

 

En av de mest välkända studier att bevisa EMH gjordes av Metcalf & Malkiel 1994. Forskarna 

gjorde en analys av ett populärt inslag i tidskriften The Wall Street Journal där fyra 

finansexperter tävlade mot fyra slumpmässigt kastade pilar i att välja aktier på den amerikanska 

börsen. Aktierna skulle hållas i sex månader varefter avkastningen på experternas aktier 

jämfördes med avkastningen på pilarnas där totalt 30 “tävlingar” analyserades (Metcalf & 

Malkiel, 1994, s. 371). Experterna lyckades vinna 18 gånger medan pilarna vann 12. Trots att 

experterna vann flest gånger kunde forskarna inte säga att resultatet pekade på att experter 

systematiskt kunde slå marknaden, vilket alltså stödjer EMH (Metcalf & Malkiel, 1994, s. 371). 

Experterna valde även som regel aktier med högre risk än pilarna. Det är alltså möjligt att 

experterna inte var systematiskt bättre på att välja aktier än pilarna, utan bara blev belönade för 

ett högre risktagande (Metcalf & Malkiel, 1994, s.372). Vidare kunde experternas vinst nästan 

fullständigt attribueras till en publicitetseffekt av själva tävlingen (Metcalf & Malkiel, 1994, s. 

374). 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att vissa forskare menar att analytikerna skapar ett 

ekonomiskt värde medan andra tvärtom hävdar att rekommendationerna inte bör korrigera 

aktiekursen på längre sikt. Mycket forskning har fokuserat på rekommendationernas effekt på 

avkastningen, medan lite fokus lagts på investerarnas attityd till rekommendationerna och hur 

deras individuella kunskap påverkar attityden. Detta är något som vår studie kan bidra med 

genom att börja i en liten skala, fokuserad på ekonomistudenter. 

 

Artiklarna är intressanta för studien då de ger en bild över den problematik som existerar kring 

aktierekommendationer. Då vårt syfte är att undersöka attityder till just aktierekommendationer 

är det viktigt för oss att veta vilka aspekter som kan tänkas påverka dem. Bakgrunden tjänar 
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även syftet att ge läsaren en lite djupare inblick i ett ämne som annars kan tyckas vara tämligen 

okontroversiellt. 

 

2.2 Bakgrund financial literacy 

 

I en tid då individen måste ta allt fler viktiga ekonomiska beslut, samtidigt som de finansiella 

instrumenten blir allt mer komplexa har forskningen kring finansiell kunskap, eller financial 

literacy, blivit allt mer framträdande (Lusardi & Mitchell, 2007, s. 36). Ämnet aktualiseras 

vidare genom en bevisad brist på finansiell kunskap hos många hushåll, vilket ifrågasätter deras 

möjlighet att kunna fatta bra beslut i den nya komplexa miljön (Lusardi & Mitchell, 2007, s. 

36). 

 

Ashley E. Faulkner (2015) genomförde en litteraturstudie av financial literacy i ett försök att 

hitta en operationaliserbar definition av begreppet. Faulkner gick igenom 38 vetenskapliga 

artiklar som publicerats om ämnet financial literacy från 2002-2014 (Faulkner, 2015, s.10). Värt 

att notera är att studien genomförts uteslutande på benämningen financial literacy. Denna 

begränsning i sökningen genererar vissa svagheter i studien då innebörden av financial literacy 

tidvis har gått under andra benämningar. Dessa artiklar har inte tagits hänsyn till vilket innebär 

att hela spannet av forskning i ämnet inte ingår i litteraturstudien (Faulkner, 2015, s. 11). Vi 

tror inte att detta kommer påverka vår studie negativt. De äldre benämningarna av financial 

literacy har i huvudsak varit financial intelligence och financial knowledge. Begreppen har 

sedan utvecklats till det mer moderna financial literacy, vilket är det uttryck som används i all 

forskning idag. 

 

Begreppet financial literacy är relativt nytt och uppdagades som eget ämne i forskning för första 

gången av Reifner & Herwig (2003), då inom området konsumentkunskap (Faulkner, 2015, s. 

8). Området financial literacy fick sitt riktiga uppsving i samband med finanskrisen år 2008. 

Stor skepsis riktades mot privatpersoners förmåga att fatta finansiella beslut varpå många 

studier genomfördes för att mäta främst amerikanska hushålls finansiella förståelse med 

oroväckande resultat (Faulkner, 2015, s. 9). 

 

Precis vad som menas med financial literacy är till dags dato inte allmänt vedertaget, utan 

flertalet olika definitioner används i olika artiklar. Den bredaste definitionen är att financial 

literacy relateras till alla problem som har med pengar att göra, vilket förvisso är sant, men givet 

dess omfång blir svårt att operationalisera (Faulkner, 2015, s. 11). 

 

En av de mest använda definitionerna är “förmågan att hitta för din situation relevant finansiell 

information, kunskap nog att förstå den inhämtade informationen och förtroende nog i 

kunskapen att ta ekonomiska beslut i syftet att erhålla en livstid av finansiellt välstånd” 

(Livengood & Venditti, 2012, s. 88). Trots att definitionen är välanvänd är den inte problemfri. 

En av de stora poängerna med att definiera ett begrepp är att göra det så generellt som möjligt. 

Det ska således vara applicerbart på många människor och i stort betyda samma sak för samtliga 

individer. Här går det exempelvis att diskutera vad som menas med för din situation relevant 

information? Är det bara det som är direkt hänförligt till ditt problem som bör beaktas, eller ska 

en person med god finansiell kunskap även kunna ta hänsyn till sekundära effekter av ett 

specifikt ekonomiskt skeende? (Faulkner, 2015, s. 14) 

 

Faulkner kommer i slutändan fram till att det är svårt att hitta en definition som är heltäckande. 

Troligtvis är det så att vara “financially literate” är beroende av både kontext och situation. Har 
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individen tillräcklig kunskap för att på ett bra sätt kunna hantera sin egna specifika ekonomiska 

situation får individen ses som financially literate (Faulkner, 2015, s. 23). 

 

Diskussionen kring vad financial literacy innebär är av stor vikt för vår studie. Då begreppet är 

centralt för både vårt syfte och frågeställning är det viktigt att förstå vars det kommer ifrån, hur 

det har utvecklats och hur forskningen ser på det i dagsläget. Den definition av finansiell 

kunskap vi har valt att använda oss av i detta arbete är: “förmågan att hitta för din situation 

relevant finansiell information, kunskap nog att förstå den inhämtade informationen och 

förtroende nog i kunskapen att ta ekonomiska beslut i syftet att erhålla en livstid av finansiellt 

välstånd” som sedan tidigare nämnt är en av de mer vedertagna (Livengood & Venditti, 2012, 

s. 88). Vi anser att denna definition tar hänsyn till att den kunskap som krävs skiljer sig mellan 

människor och situationer men samtidigt sätter visst tryck på en förmåga att kunna använda den 

befintliga kunskapen till att kontinuerligt ta bra ekonomiska beslut. 

 

2.3 Mäta finansiell kunskap 
 

Då begreppet finansiell kunskap kan vara mångtydigt skapar det vissa problem då forskare 

försöker mäta det. Sandra J Huston försökte i en artikel från 2010 identifiera det bästa sättet att 

mäta finansiell kunskap. Genom att studera det tillvägagångssätt tidigare forskare använt 

försöker Huston identifiera de problem som uppdagats och hitta ett sätt att konceptualisera 

mätningen (Huston, 2010, s. 297). 

 

Huston gick igenom 71 studier som på olika sätt försökt mäta finansiell kunskap och hittade 

fyra teman som i stor utsträckning ligger till grund för mätningen. Dessa var grundläggande 

personlig ekonomi, belåning, sparande och investeringar samt skydd av sina resurser (Huston, 

2010, s. 303). Ett av de största problemen med de tidigare studierna är enligt Huston att de 

använder finansiell kunskap och finansiell förståelse synonymt med varandra. För att kunna 

konceptualisera mätningen behövs en distinktion mellan begreppen. Huston menar att finansiell 

förståelse är relaterat till den kunskapsbas individer har skaffat sig genom utbildning eller 

erfarenhet, men har ingen koppling till förmåga att applicera kunskapen i praktiken. Begreppet 

finansiell kunskap sammanför dessa dimensioner, att både ha kunskapsbasen och kunna 

applicera den i verkligheten (Huston, 2010, s. 307). 

 

En bra metod för att mäta finansiell kunskap bör således dels mäta den direkta kunskapen hos 

respondenterna, men samtidigt utvärdera huruvida individerna kan applicera kunskapen och ta 

bra ekonomiska beslut (Huston, 2010, s. 308). Enkätfrågorna bör vara inriktade på de fyra 

teman som togs upp tidigare då de ligger till grund för finansiell kunskap i litteraturen. För att 

kunna dra meningsfulla slutsatser om en individs kunskap bör varje tema därtill ha mellan tre 

och fem frågor (Huston, 2010, s. 309). Huston riktar därmed kritik mot flertalet tidigare studiers 

metod då de i vissa fall endast använt tre frågor vilket inte är tillräckligt för att kunna dra 

pålitliga slutsatser om en individs kunskap (Huston, 2010, s. 309). 

 

Resultatet av Huston (2010) visar på att ett bra frågeformulär för att mäta finansiell kunskap 

bör testa respondenternas kunskaper inom fyra olika områden; grundläggande personlig 

ekonomi, belåning, sparande och investeringar samt skydd av resurser. Huston argumenterar 

för att de fyra områden är de ämnen en individ i huvudsak kommer att beröra sig med under sin 

livstid (Huston, 2010, s. 309). De frågor som ämnar mäta den finansiella kunskapen bör även 

vara fokuserade på att belysa de vanligaste eller största finansiella misstag privatpersoner 

brukar begå (Huston, 2010, s. 309). Då syftet med den finansiella kunskapen är att kunna fatta 

ekonomiska beslut som genererar en livstid av finansiellt välstånd verkar det rimligt att testa 
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individers benägenhet att begå antingen stora eller vanliga misstag. Är individen kunnig nog att 

undvika misstagen får det antas att hen besitter en acceptabel nivå finansiell kunskap (Huston, 

2010, s. 309). 

 

Att mäta den finansiella kunskapen genom dessa fyra finansiella ämnen är på många sätt 

standard i ekonomirelaterad forskning. Huston (2010) beskriver kort ett alternativt sätt att 

undersöka en individs finansiella kunskap som kallas Item Response Theory (IRT). IRT 

används huvudsakligen inom ämnet medicin och innebär att man genom ett antal frågor 

bedömer en individs underliggande egenskaper (Teresi et al., 2007, s. 44). De testade 

egenskaperna kan vara allt ifrån olika handikapp, psykiska sjukdomar eller personliga förmågor 

(Teresi et al., 2007, s. 44). Huston hävdar att det är möjligt att genom användande av IRT 

minska antalet frågor som behöver ställas för att bedöma en individs finansiella kunskap 

(Huston, 2010, s. 309). Vår uppfattning var dock att området var något experimentellt inom den 

ekonomiska forskningen och således inte lämplig för vår studie.  

 

Ett bra formulär för att testa finansiell kunskap bör alltså innehålla mellan 12-20 frågor och 

även testa ifall individerna kan applicera sin kunskap i verkligheten (Huston, 2010, s. 309). 

Studien är av intresse för oss då vårt syfte är att analysera huruvida finansiell kunskap påverkar 

individers attityd till aktierekommendationer. Det är således viktigt för oss att på ett trovärdigt 

sätt kunna bedöma en individs finansiella kunskap och vi har med resultatet av Hustons (2010) 

studie bättre förutsättningar att konstruera ett frågeformulär som kan hjälpa oss svara på vår 

studies syfte. Vidare har vi stor nytta av kunskap om hur tidigare studier gjort för att 

åstadkomma detta samt vilka svagheter som finns i deras angreppssätt.  

 

2.4 Bakgrund ekonomiskt beslutsfattande 

 
Ekonomiskt beslutsfattande är ett centralt forskningsområde som berör många parter i 

samhället. Det finns mängder med olika modeller som försöker förklara beslutsfattande i olika 

situationer, dock med varierande relevans för vår studie. Vi kommer därför att fokusera på de 

teorier som på många sätt lagt grunden för forskningsområdet. Vidare ämnar vi i kapitlet även 

undersöka en förlängning av området beslutsfattande, nämligen informationssökande. 

Processen för informationssökande har genomgått betydande förändring de senaste åren. 

Informationen är idag betydligt mer lättillgänglig än tidigare, vilket innebär att beslutsfattandet 

också skiljer sig (Zha et al., 2015, s. 920). Beslutsfattande generellt har klar relevans för vår 

studie, vilket innebär att potentiella förändringar i området också blir relevanta.  

 

Generellt sett kan forskningen inom beslutsfattande delas in i två områden, dels har vi de som 

anser att konsumenter huvudsakligen tar rationella beslut byggda på jämförelser av alternativ 

och noga insamlad produktinformation (Howard & Sheth, 1969, s. 25). Andra sidan fokuserar 

på beslut som sker undermedvetet. Beslutsfattandet kan exempelvis påverkas av personliga 

känslor för märket eller annan stimuli som gör köpet attraktivt (Jha, 2015, s. 124). 

 

En väldokumenterad teori om undermedveten påverkan är den om “The Halo Effect”. The Halo 

Effect beskriver en typ av rating bias, att genom goda intryck eller erfarenheter av ett specifikt 

attribut hos en person eller ett objekt övervärdera personen eller objektets övriga attribut 

(Beckwith et al., 1978, s. 465). The Halo Effect behandlar även effekten av att personliga 

attityder och åsikter har en tendens att anpassa sig efter den överlag uppfattade åsikten och 

attityden i en grupp (Beckwith et al., 1978, s. 465). Beckwith et al. genomförde år 1978 en 

litteraturstudie i ämnet. Syftet med studien var att identifiera vilka saker som kan skapa en Halo 

Effect. Undersökningen visar på ett antal faktorer som troligt genererar en effekt. Popularitet, 
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omgivningens uppfattning om objektet, uppfattning om övriga attribut samt formulering av 

frågor eller formulär har alla en påverkan på individers beslutsfattande (Beckwith et al., 1978 

s. 466).  

 

Halo-effekten tenderar att i huvudsak uppstå när individerna inte har tillräckligt med 

information för att göra en separat bedömning av en egenskap eller företeelse, varpå andra 

människors uppfattning om egenskapen eller företeelsen, alternativt din egen uppfattning om 

en annan relaterad egenskap eller företeelse används som grund för den personliga 

bedömningen (Beckwith et al., 1978 s. 467). Att bedöma någonting du inte har kännedom om 

baserat på andras uppfattning eller din egen uppfattning om någonting annat gör att Halo-

effekten anses vara en irrationell process. 

 

Den andra sidan av forskningen menar att det individuella beslutsfattandet följer en bestämd 

och rationell process. En av de mer klassiska modellerna beskriver det individuella 

beslutsfattandet i fem steg: 1. Behovsidentifiering. 2. Sökande. 3. Utvärdering av alternativ. 4. 

Köp. 5. Outcomes (Engel, Blackwell & Miniard, 1993, s. 508). Vi kommer att vidare beskriva 

dessa steg nedan. 

 

Det första steget är behovsidentifiering. Ett behov uppstår då diskrepansen mellan individens 

nuvarande situation och individens önskade situation är tillräckligt stor (Engel, Blackwell & 

Miniard, 1993, s. 508). Ett enkelt exempel är en individ som känner sig hungrig. Den nuvarande 

situationen med hunger är långt ifrån den önskade situationen utan hunger. Är diskrepansen 

mellan de båda situationerna tillräckligt stor uppstår ett behov av att eliminera hungern, alltså 

att äta något (Engel, Blackwell & Miniard, 1993, s. 508). 

 

Det andra steget är sökandet. Då ett behov har identifierats börjar individen söka efter 

behovsmättare, i exemplet med hungern helt enkelt någonstans att äta. Sökandet kan definieras 

som aktiveringen av sedan tidigare memorerad kunskap (gå till ett ställe du känner till för att 

äta), eller erhållande av ny information från den omkringliggande miljön (söka efter ett okänt 

närliggande ställe att äta). Givet denna definition kan sökandet delas upp i ett internt sökande 

(i minnet) och ett externt sökande (i miljön) (Engel, Blackwell & Miniard, 1993, s. 512).   

 

Steg tre i beteendemodellen är utvärdering av alternativ. Som namnet antyder innefattar det 

tredje steget en utvärdering av de beslutsalternativ som finns. Det alternativ som bäst 

överensstämmer med individens behov är som regel det alternativ som i slutändan väljs. Notera 

att även om sökande och alternativutvärdering här definieras som två olika steg, sker de båda 

generellt sett simultant i praktiken. Då individen gör sin sökning internt och externt utvärderas 

de möjliga alternativen på samma gång, vilket sedan kan möjliggöra vidare sökning (Engel, 

Blackwell & Miniard, 1993, s. 534). 

 

De två sista stegen brukar generellt sättas ihop till ett, nämligen köp och outcomes. Vad gäller 

köp har individen i det skedet utvärderat sina alternativ och bestämt sig för ett av dem. Det som 

nu återstår är köpet. Gällande köpet måste individen ta tre beslut: När köpet ska genomföras, 

var köpet ska genomföras och hur det ska betalas (Engel, Blackwell & Miniard, 1993, s. 558). 

När köpet ska genomföras beror ofta på vilken vara som ska inhandlas. Vissa varor är 

säsongsberoende, som exempelvis julklappar och luftkonditioneringar, medan andra köps in 

när ett existerande innehav är slut som till exempel tandkräm eller frysmat (Engel, Blackwell 

& Miniard, 1993, s. 558). Var köpet genomförs är ofta beroende på individen. Vissa individer 

föredrar att handla på internet medan andra föredrar stormarknader. Vad gäller hur köpet ska 

betalas är det huvudsakligen frågan om individen ska betala kontant eller med kort. Vid större 
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köp är det även möjligt att betala på avbetalning enligt olika avbetalningsplaner (Engel, 

Blackwell & Miniard, 1993, s. 559). 

 

Efter att köpet genomförts följer ett efterköpsbeteende. Här utvärderas köpet utefter de 

förväntningar som fanns på produkten inför köpsituationen. Har produkten införlivat 

förväntningarna är individen nöjd med köpet. Att vara nöjd med ett köp ökar sannolikheten att 

kunden blir märkeslojal eller sprider sina goda erfarenheter om märket vidare (word of mouth 

marketing). Har produkten däremot inte införlivat de uppställda förväntningarna blir individen 

missnöjd. Naturligtvis leder en missnöjd kund till lägre sannolikhet till märkeslojalitet och 

“word of mouth” marknadsföring (Engel, Blackwell & Miniard, 1993, s. 559). 

 

Förståelse kring hur den individuella beslutsfattandeprocessen ser ut kommer att vara viktigt 

för att kunna besvara vår frågeställning. Kunskap kring både det medvetna beslutsfattandet och 

de faktorer som påverkar det undermedvetna beslutsfattandet kan hjälpa oss att dels senare 

formulera våra enkätfrågor, men får också en direkt påverkan på en individs inställning till 

aktierekommendationer. Vidare får läsaren en grundläggande förståelse i hur 

beslutsfattandeprocessen ser ut.  

 

2.4.1 Informationssökande i den nya miljön  

 

Informationssökande har alltid haft en stark koppling till beslutsfattande. En av de huvudsakliga 

anledningarna till att individer söker information är för att få hjälp med ett potentiellt problem 

eller hjälp att ta ett välgrundat beslut (Zha et al., 2015 s. 921). Landskapet i vilket individer 

söker efter sin information har genomgått stora förändringar de senaste åren. Det är i dag lättare 

än någonsin att både producera information och inhämta den (Zha et al., 2015, s. 920). Detta 

kan tyckas vara huvudsakligen positivt, men är i själva verket inte helt problemfritt. Idag kan 

egentligen vem som helst producera information och dela den på bloggar, Twitter, 

diskussionsforum, podcasts och Wikipedia. Informationen deklareras generellt som sanningar 

även om informationen i själva verket sällan bygger på ren objektiv fakta. Även om mängden 

information idag är mycket högre och den är lättillgängligare än någonsin finns det stora 

problem med informationens kvalitet (Zha et al., 2015, s. 920). 

 

Antalet virtuella samlingsplatser växer för varje dag och är en av våra huvudsakliga källor för 

information. Via virtuella samlingsplatser kan du idag hitta information om vad som helst, från 

nästan vem som helst. Är du intresserad av politik har nästan alla dagens politiker egna Twitter-

konton där de delar sina åsikter och sprider information (Zha et al., 2015, s. 923). På samma 

sätt finner den ekonomiintresserade information om allehanda ekonomiska skeenden på dessa 

samlingsplatser. 

 

Hur påverkar då detta konstanta informationsflöde våra beslut? Zha et al. (2015) visar att 

informationens upplevda kvalitet har en stor inverkan på vårt beslutsfattande (Zha et al., 2015, 

s. 925). Specifikt visar studien att individer med hög mindfulness, alltså en kognitiv förmåga 

att uppmärksamma och fokusera på nuvarande problem, klarar av att söka information från 

andra källor och sätta sig in i informationens kontext och kan därför ta bra beslut med lägre 

informationskvalitet. Omvänt tenderar individer med låg mindfulness att kräva hög kvalitet på 

informationen för att kunna ta bra beslut (Zha et al., 2015, s. 925). 

 

En studie av amerikanska och tyska hushåll har visat att deltagande i virtuella samlingsplatser 

ökar individers risktagande. Virtuella samlingsplatser tjänar ofta syftet att skapa en upplevd 

gemenskap och samhörighet mellan dess medlemmar, vilket skapar en känsla av att 
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samlingsplatsens övriga medlemmar skulle hjälpa till i det fall att det riskfyllda beteendet skulle 

skapa problem för individen (Zhu et al., 2012, s. 395). Givet vidden av det generella deltagandet 

i virtuella samlingsplatser som Twitter, Facebook och bloggar kan vi dra slutsatsen att dagens 

informationsrika IT-miljö i förlängningen leder till ett ökat risktagande hos individer. 

 

De teorier vi tagit upp om beslutsfattande är alla relativt ålderdomliga. Vi vill med detta avsnitt 

belysa att den miljö i vilken individer idag fattar sina beslut är vitt skild från hur miljön såg ut 

för tiotalet år sedan. Det blir därför viktigt för oss att ha kunskap i hur den nya informationsrika 

miljön faktiskt påverkar individers beslutsfattande. Där banker tidigare sågs som den primära 

instansen för finansiell rådgivning har nu olika internetkällor som är tillgängliga dygnet runt 

börjat göra sig till känna. Vi ser det som troligt att våra attityder till aktierekommendationer har 

förändrats sedan de började dyka upp på många olika internetsidor med mer eller mindre hög 

kredibilitet. Att förstå miljön i vilken vi fattar våra beslut blir således viktigt för att kunna 

besvara vår frågeställning. Notera att vi anser att de generella resultaten från de tidigare 

studierna fortfarande är relevanta. Det är dock viktigt att ha i åtanke hur den teknologiska 

utvecklingen påverkar oss i vårt dagliga beslutsfattande. 

 

2.5 Koppling financial literacy och aktierekommendationer  
 

Som vi tidigare nämnt har den existerande forskningen inte fokuserat på hur financial literacy 

påverkar eller kan kopplas till aktierekommendationer, till den grad att vi inte hittar några 

artiklar som direkt behandlar kombinationen av dessa ämnen. Vi har fokuserat våra sökningar 

på att “financial literacy” ska finnas med i ämnesbeskrivningen och kombinerat detta med olika 

varianter av antingen “Stock recommendations” eller “recommendations”. Våra sökningar har 

dock inte genererat några relevanta artiklar. Med det sagt finns det forskning som kan kopplas 

till ämnet genom att undersöka kopplingen mellan exempelvis financial literacy och generell 

rådgivning inom ekonomi eller kopplingen mellan financial literacy och deltagande på 

aktiemarknaden.   

 

van Rooij et al. genomförde 2011 en studie på holländska hushåll där de mätte finansiell 

kunskap för att sedan koppla den till deras deltagande på aktiemarknaden. Forskarna teoriserade 

att en möjlig förklaring till “the stock market nonparticipation puzzle”, alltså varför det 

generella deltagandet på aktiemarknaden är lågt, är en bristande nivå av finansiell kunskap (van 

Rooij et al., 2011, s. 460). Till skillnad från stora delar av den tidigare forskningen som endast 

använt en till tre frågor för att bedöma individers finansiella kunskap hade denna studie ett 

formulär med 16 frågor för att kunna dra trovärdiga slutsatser om hushållens finansiella 

kunskap (van Rooij et al., 2011, s. 451). 

 

Vidare hittar studien även bevis för att individer med låg finansiell kunskap i första hand vänder 

sig till informella källor för att hitta information som grund för sina ekonomiska beslut. Istället 

för att vända sig till tidningar, böcker eller professionella rådgivare frågar gruppen med låg 

finansiell kunskap i första hand familj, vänner och bekanta om råd (van Rooij et al., 2011, s. 

458). Det omvända förhållandet är också sant. Individer med högre finansiell kunskap vänder 

sig i första hand till tidningar, böcker, internet eller professionella rådgivare för information 

(van Rooij et al., 2011, s. 459).  

 

Detta resultat får betydelse för vår frågeställning. Om individer med låg finansiell kunskap inte 

använder sig av vare sig tidningar, banker eller internet för att hitta information, alltså de forum 

där aktierekommendationer finns i hög utsträckning, är det otroligt att aktierekommendationer 

skulle ha någon vidare inverkan på dem. Det är överlag svårt att ha en attityd gentemot 
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aktierekommendationer om man överhuvudtaget inte vet vad de är. Genom att använda sig utav 

sina bekanta som enda informationskälla blir individernas ekonomiska välmående på många 

sätt beroende av sin omgivnings finansiella kunskap istället för att själv besitta den kunskap 

som krävs för att på ett effektivt sätt styra sin ekonomi. Aktierekommendationer behöver inte 

nödvändigtvis endast ses som investeringshjälp, utan kan också ses som utbildning då de kan 

hjälpa individer uppfatta vilka ekonomiska skeenden som påverkar aktiekurser, förväntningar 

på framtida räntor med mera. Vi anser därför att vilka informationskällor individen i huvudsak 

använder sig av blir relevant för att besvara vår frågeställning. 

 

Studien visar även ett tydligt samband mellan finansiell kunskap och deltagande på 

aktiemarknaden. Flera ytterligare variabler har betydelse för deltagandet, exempelvis ålder, kön 

och förhållningssätt till risk. Även när samtliga variabler testas samtidigt visar sig finansiell 

kunskap ha ett signifikant samband med aktiemarknadsdeltagande (van Rooij et al., 2011, s. 

467). 

 

Resultat i van Rooij et al. (2011) tillåter oss att dra ett par viktiga slutsatser. Individer med låg 

finansiell kunskap söker sig till familj eller bekanta för att få sin finansiella rådgivning, vilket 

leder till att de bör ha mindre erfarenhet av- och intresse i aktierekommendationer. Analogt är 

det individer med hög finansiell kunskap som i större utsträckning läser aktierekommendationer 

och sedermera även investerar i aktier. Detta är intressant för oss då det övergripande intresset 

för såväl aktier som aktierekommendationer kommer att påverka individens attityder till både 

aktierekommendationer och finansiell rådgivning i stort. Båda ämnena har en stark koppling 

till vår frågeställning. 

 

Nyare forskning har även visat sig styrka van Rooij et als. teori, samtidigt som vissa nya 

aspekter har identifierats. Balloch et al. genomförde 2015 en studie av amerikanska hushåll 

även den i syfte att ge klarhet i “the stock market nonparticipation puzzle” (Balloch et al., 2015, 

s. 1925). Studien använder data från över 340 olika undersökningar och 6000 svar från 

amerikanska konsumenter i åldrarna 18 och uppåt (Balloch et al., 2015, s. 1926). 

Undersökningen genererar ett teoretiskt ramverk som indikerar att finansiell kunskap och tillit 

till aktiemarknaden är de huvudsakliga faktorerna för deltagande på aktiemarknaden (Balloch 

et al., 2015, s. 1927). Vidare visar studien att låg finansiell kunskap generellt och låg kunskap 

om aktiemarknaden specifikt agerar som barriärer för deltagande på aktiemarknaden, då man 

helt enkelt inte förstår hur marknaden fungerar (Balloch et al., 2015, s. 1929). Det omvända 

gäller även här. Hög finansiell kunskap minskar möjliga barriärer för deltagande på 

aktiemarknaden (Balloch et al., 2015, s. 1926). 

 

Även om studien på många sätt bekräftar van Rooij et als. teorier anser vi att tankarna kring 

barriärer är intressant. Överför vi dessa teorier till en aktierekommendation ter det sig troligt att 

det existerar vissa kunskapsbarriärer vid tolkningen av en rekommendation.  

 

Det är möjligt att studenter med en högre nivå finansiell kunskap har ett större förtroende för 

sin egen kunskap, och därför använder sig utav aktierekommendationer i en lägre utsträckning. 

Samtidigt är det rimligen så att alla som studerar ekonomi på universitet har ett generellt intresse 

för ekonomi i stort. Det skulle således vara möjligt att de som är medvetna om sin bristande 

kunskap använder sig utav många informationskällor för att kunna fatta bra beslut.  

Vi anser ändå att individer med låg finansiell kunskap möjligen har problem att förstå 

innebörden av den information som förmedlas i rekommendationen, och således har svårt att 
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agera utifrån den. En individ med hög finansiell kunskap däremot har större möjligheter att 

tolka informationen på ett korrekt sätt och kan ta ett beslut efter den information som delgivits. 

 

2.5.1 Hypoteser 

 

Utifrån ovan teorier formulerar vi följande hypotes: 

 

Hypotes 1: Studenter med högre nivå av financial literacy hämtar i högre grad information 

från aktierekommendationer. 

 

2.6 Koppling financial literacy och beslutsfattandeprocessen  
 

Som vi tidigare nämnt finns det en stor mängd teorier kring området finansiellt beslutsfattande. 

Vi kommer i detta avsnitt huvudsakligen fokusera på de teorier som har en koppling till 

finansiell kunskap, samt de som har relevans för vårt syfte. 

 

Bhattacharya et al. genomförde 2012 en studie med syftet att utreda ifall gratis, oberoende 

rådgivning potentiellt kan lösa problemet med intressekonflikter inom den finansiella 

rådgivningen (Bhattacharya et al., 2012, s. 977). Forskarna samarbetade med ett av de största 

aktiemäklarföretagen i Tyskland och erbjöd gratis och oberoende rådgivning till 8000 kunder. 

Rådgivningen syftade till att förbättra effektiviteten hos kundernas portfolio. Genom att 

undersöka attributen hos de som accepterade erbjudandet kunde de sedan dra slutsatser om de 

karaktäristika som ökar sannolikheten att en individ eftersöker- och följer finansiell rådgivning. 

 

Studiens resultat visar att endast fem procent av de tillfrågade accepterade erbjudandet, och den 

faktor som huvudsakligen låg till grund för beslutet att acceptera var finansiell sofistikation. 

Finansiell sofistikation innefattar enligt litteraturen hög inkomst, hög ålder och hög finansiell 

kunskap (Bhattacharya et al., 2012, s. 998). Omvänt leder låg finansiell sofistikation till en låg 

benägenhet att acceptera rådgivningen. Forskarna drar således slutsatsen att de individer som 

har störst behov av finansiell rådgivning är de som är minst benägna att söka den (Bhattacharya 

et al., 2012, s. 1001). Studien visar även att de individer som väl accepterade erbjudandet om 

rådgivning sällan följde de råd som gavs i praktiken. Dessvärre hittades inga förklaringar till 

varför så var fallet (Bhattacharya et al., 2012, s. 1005). 

 

En liknande studie gjordes av Collins 2012. Collins undersöker om finansiell rådgivning 

används som substitut till låg finansiell kunskap eller komplement till de med hög kunskap. 

Collins menar att individer med hög finansiell kunskap ofta använder rådgivningen för att 

befästa beslut de redan ämnat ta (Collins, 2012, s. 308). Detta gör att nyttan individerna med 

hög finansiell kunskap får genom rådgivningen är tämligen begränsad. Skulle rådgivningen 

istället användas av individer med låg kunskap för att kompensera för sin bristande kunskap 

skulle troligen fler individer fatta bra ekonomiska beslut, vilket skulle maximera rådgivningens 

nytta. Genom att använda data från en nationell undersökning gjord 2009 analyserar Collins 

1488 respondenter och deras svar på frågor gällande bland annat om de sökt finansiell 

rådgivning under de senaste fem åren (Collins, 2012, s. 311). 

 

Studien hittar starka korrelationer mellan finansiell kunskap och sökande av rådgivning 

(Collins, 2012, s. 319). Specifikt söker individer med hög finansiell kunskap rådgivning kring 

investeringar, försäkringar och skatter (Collins, 2012, s. 318). Resultatet visar att finansiell 

rådgivning sällan används av individer med låg finansiell kunskap för att kompensera för sin 

kunskapsbrist. Istället finner rådgivningen sitt huvudsakliga användningsområde som ett 
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komplement i beslutsfattandet hos individer som redan har höga nivåer av finansiell kunskap 

(Collins, 2012, s. 318). 

 

Även om studierna inte behandlar aktierekommendationer specifikt så anser vi att resultaten är 

intressanta för vår studie. Aktierekommendationer kan sägas vara en undergrupp till finansiell 

rådgivning som är ett tämligen stort och heltäckande begrepp. Det blir således intressant att se 

huruvida resultaten av vad som gör att man följer rådgivning generellt kan överföras till 

aktierekommendationer specifikt. Vi ser idag även att aktierekommendationer, såväl som 

generell rådgivning, sprider sig till allt fler kanaler. En intressant aspekt blir då hur den nya 

ökade tillgängligheten har påverkat individers tendens att följa aktierekommendationer och 

finansiell rådgivning överlag, speciellt då många internetkällor sällan har någon vidare 

källkritik. 

 

En annan intressant aspekt att beakta är hur en individs finansiella kunskap påverkar dess 

finansiella beteende. En studie på amerikanska hushåll har visat att ökad finansiell kunskap 

leder till bättre och mer önskvärda ekonomiska beteenden (Hillgert, Hogarth & Beverly, 2003, 

s. 321). Genom att analysera data från två undersökningar från 2001, genomförda av University 

of Michigan på amerikanska konsumenter försöker forskarna koppla finansiell kunskap till 

finansiellt beteende. 

 

Resultatet av studien visar att kunskap inom krediter, sparande och investeringar leder till att 

individen har ett mer önskvärt beteende inom samtliga områden. Detta innefattar att hantera 

sina krediter, ha ett planerat sparande och göra sunda investeringar. Generellt indikerar studien 

att ökad kunskap och erfarenhet inom finansiella områden leder till förbättrade ekonomiska 

beslut (Hillgert, Hogarth & Beverly, 2003, s. 321). Värt att notera är att exakt hur kausaliteten 

mellan kunskap och erfarenhet ser ut är oklart. Säkerställt är dock att finansiell kunskap har ett 

signifikant samband mellan önskvärda beteenden inom ovan nämna områden (Hillgert, Hogarth 

& Beverly, 2003, s. 321). 

 

En något konflikterande studie med Hillgert, Hogarth och Beverlys genomfördes av Robb & 

Sharpe 2009 vars syfte var att analysera kreditkortsbeteenden hos amerikanska collegestudenter 

(Robb & Sharpe, 2009, s.26). Forskarna samlade sin data genom en enkät de skickade ut till 

strax över 25 000 collegestudenter med frågor om deras kreditkortsbeteende, varav 3884 svar 

senare användes i analysen (Robb & Sharpe, 2009, s.29). De samlade även in data om 

respondenternas finansiella kunskap genom sex enkätfrågor som alla syftade till att mäta 

kunskapen inom ett specifikt ämne (Robb & Sharpe, 2009, s.30). 

 

Till skillnad från Hillgert, Hogarth och Beverly visar studiens resultat att finansiell kunskap har 

ett positivt samband med höga kreditkortsbalanser (Robb & Sharpe, 2009, s.36). Detta tyder 

alltså på att individer med hög finansiell kunskap oftare använder sina kreditkort och har högre 

utestående balanser. Att ha höga utestående kreditkortsbalanser anses inte vara ett ekonomiskt 

bra beslut, således går resultatet av studien emot det resultat Hillgert, Hogarth och Beverly 

visade. Slutsatsen att ökad finansiell kunskap leder till bättre ekonomiska beslut motbevisas 

alltså något genom Robb och Sharpes studie. Något studierna dock inte tar upp är individernas 

riskbenägenhet. Att använda kreditkort och ha höga utestående balanser får anses vara ett 

riskbeteende. Vi ser det dock som troligt att de individer med hög finansiell kunskap är fullt 

medvetna om att så är fallet, men av olika anledningar ändå väljer att använda sina kreditkort. 

Då en ökad finansiell kunskap rimligen leder till en ökad förståelse för vilka risker som finns 

och i vilken utsträckning de kan påverka en är det inte orimligt att anta att det också leder till 

ett ökat riskbeteende. Om jag är medveten om vilka risker som finns, men samtidigt är kunnig 
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nog att inse att jag kan hantera dom är det rimligt att jag sedermera ägnar mig åt en större andel 

riskbeteenden.  

 

Vi tycker att resultatet av studierna är intressanta då en aktierekommendation i grunden är en 

uppmaning till läsaren att ta ett beslut. Givet att kvalitén på aktierekommendationer idag inte 

går att garantera då de finns i så många olika kanaler blir det upp till individen att ta ett bra 

finansiellt beslut givet den information som finns. Vidare tycks studierna visa på något skilda 

resultat. Vi ser dock ett värde i att ha kunskap om hur finansiell kunskap påverkar individers 

faktiska beteende. 

 

Det finns en möjlighet att en ökad finansiell kunskap även leder till en ökad förståelse kring, 

och ett ökat intresse för, andra finansiella instrument än aktier. För den okunnige är det troligen 

till aktiemarknaden individer vänder sig då de känner sig missnöjda med avkastningen på sina 

sparkonton. Det är således möjligt att medan de med hög finansiell kunskap investerar i flertalet 

andra finansiella instrument så investerar individen med låg finansiell kunskap sitt kapital på 

aktiemarknaden. Även om man tar detta i beaktande så är aktier en vanlig form av investering 

och eftersom vi studerar studenter anser vi att deras tendens att överhuvudtaget investera bör 

påverkas av deras nivå av financial literacy. 

 

2.6.1 Hypoteser 

 

Utifrån ovan teorier formulerar vi följande hypoteser: 

 

Hypotes 2: Studenter med en högre nivå av financial literacy har en högre tendens att investera 

i aktier 

 

Med ökad finansiell kunskap följer med största sannolikhet även ett ökat förtroende för sin egen 

förmåga. Det är därför möjligt att individer med hög finansiell kunskap väljer att bortse från 

den information som finns tillgänglig i exempelvis aktierekommendationer och förlitar sig helt 

på sin egen förmåga. Samtidigt är det troligt att de individer med låg finansiell kunskap som 

faktiskt är intresserade av aktiemarknaden försöker tillgodogöra sig så mycket av den 

information som finns tillgänglig som möjligt. Vi ser det därför inte som självklart att hypotesen 

kommer att gå i förväntad riktning. 

 

Med det sagt är vår uppfattning att individer med hög kunskap generellt inser värdet av 

informationen som förmedlas i aktierekommendationer och kan som Collins (2012) hävdar 

använda informationen för att komplettera sin befintliga kunskap. 

 

Hypotes 3: Studenter med en högre nivå av financial literacy tenderar att använda 

rådgivningen i aktierekommendationer mer än studenter med en lägre nivå 

 

 

2.7 Koppling aktierekommendationer - ekonomiskt beslutsfattande 
 

Att ta reda på exakt vilka faktorer som påverkar individers beslut när det kommer till att 

investera i aktier är en stor utmaning. Vi kommer i detta avsnitt presentera några av de faktorer 

vi anser ha stor påverkan när det gäller att ta beslutet att följa- eller inte följa en 

aktierekommendation. 
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Barber & Odean (2008) genomförde en studie för att undersöka huruvida individuella 

investerare köper mer aktier till följd av “attention-grabbing events”. Ett attention-grabbing 

event är någonting som fångar en investerares uppmärksamhet, som exempelvis en publikation 

av en aktierekommendation, ovanligt höga köp- och säljvolymer samt ovanligt hög avkastning 

senaste dagen (Barber & Odean, 2008, s. 787). Då det finns tusentals olika aktier att investera 

i och det inte är möjligt för personer att samla information om alla hypotiserar forskarna att 

individuella investerare är mer benägna att köpa aktier som vid något skede fångat deras 

uppmärksamhet (Barber & Odean, 2008, s. 786). 

 

Genom att studera aktier på den amerikanska börsen som antingen haft höga köp- och 

säljvolymer, ovanligt hög avkastning senaste dagen samt de aktier som synts i en nyhetsfeed 

från Dow Jones försöker Barber & Odean identifiera faktorer som påverkar individers 

köpbeteende (Barber & Odean, 2008, s.793-796). Studien visar att individuella investerarare 

använder attention-grabbing events som ett slags filter för potentiella aktieinvesteringar. De 

individuella preferenserna blir generellt relevanta först när uppmärksamheten har begränsat 

antalet möjliga investeringsalternativ (Barber & Odean, 2008, s. 812). Fenomenet 

uppmärksammas bara vid köp av aktier, detta då individuella investerare tenderar att bara sälja 

aktier de redan innehar. Kostnaden för sökande av information som på många sätt driver “the 

attention-grabbing theory” existerar således inte då individer ska sälja aktier (Barber & Odean, 

2008, s.813). 

 

Studien är intressant för oss då en aktierekommendation kan klassas som ett “attention-grabbing 

event”. Det skulle således innebära att individer är mer benägna att investera i aktier som de 

läst om i en aktierekommendation jämfört med andra investeringsalternativ, vilket kan tolkas 

som att aktierekommendationer indirekt påverkar individers ekonomiska beslutsfattande. 

Känner individen sig tryggare med att investera i aktier som ofta syns i tidningar eller får många 

rekommendationer kommer det att påverka attityden till aktierekommendationer överlag vilket 

är direkt relaterat till vår frågeställning. 

 

“The attention-grabbing theory” är naturligtvis inte den enda aspekt som direkt eller indirekt 

påverkar en individs beslutsfattande när det gäller investeringar. Två teorier som behandlar 

individens beslutsfattande är de om herding och anchoring. Herding innebär att en investerare, 

eller kanske snarare grupper av investerare tenderar att följa vad andra gör när det gäller 

investeringar (Olsen, 2008, s.3). I den tidiga litteraturen ansågs herding vara en rationell respons 

som grundade sig i asymmetrisk information, bristande kunskap och lågt marknadsinflytande. 

Individer med dålig information, bristande kunskap och lågt inflytande försöker således följa 

de investeringsbeslut individer med bra information, god kunskap och högt inflytande tar. Detta 

anses vara en rationell process då det faktiska beslutsfattandet lämnas över till individer som 

via sin högre kunskap har bättre förutsättningar att fatta ett bra beslut (Olsen, 2008, s.3). 

 

Olsen hävdar dock att det även är mer irrationella processer som ligger bakom fenomenet 

herding. Stora grupper tenderar för människor, såväl som djur, att sammankopplas med trygghet 

och låg risk (Olsen, 2008, s.4). Det förda resonemanget vid ett investeringsbeslut blir i detta fall 

att många investerare investerar i aktien, alltså måste den vara bra. Ingen hänsyn tas till den 

information och de aspekter som egentligen ligger bakom en akties pris, vilket således blir en 

irrationell process (Olsen, 2008, s.4). 

 

Anchoring är i grunden ett begrepp som används inom psykologin för att beskriva den 

mänskliga tendensen att förlita sig allt för mycket på en informationskälla vid ett beslut. 

Anchoring fick sitt genomslag 1974 med ett välkänt experiment där två grupper individer skulle 
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estimera den procentuella andelen afrikanska länder i FN. De båda grupperna fick en viss 

procentsats att utgå ifrån och det visade sig att grupperna påverkades av denna 

utgångsinformation (Andersen, 2010, s. 129). Ur ett ekonomiskt perspektiv kan anchoring 

förekomma bland annat genom att en individ förväntar sig att en aktie ska hålla sig fast vid en 

tidigare prisnivå, utan att ha någon information om vilka faktorer som ligger till grund för priset 

(Andersen, 2010, s.129). Genom en komplex investeringsalgoritm lyckas Andersen bevisa att 

anchoring är ett faktiskt beteende som påverkar individers investeringsbeslut (Andersen, 2010, 

s. 131). 

 

Överför vi teorin om anchoring till vårt problem ser vi en koppling mellan 

aktierekommendationer och tendensen att förlita sig för mycket på en specifik 

informationskälla. Vi anser att det är troligt att individer sällan gör några extensiva 

informationssökningar efter att de läst en aktierekommendation, utan i de fall 

rekommendationen fått dem intresserade förlitar sig allt för mycket på informationen. 

Vi anser att teorierna kring både anchoring och herding är relevanta för vår frågeställning. Även 

om de båda processerna som regel sker undermedvetet så påverkar de ändå en individs 

beslutsfattande. Vi ser det även som rimligt att anta att aktierekommendationer kan ge upphov 

till båda beteendena. I fallet herding säger den tidiga teorin att det i större utsträckning bör 

drabba de individer med lägre kunskap, vilket har en direkt koppling till vårt problem. 

Anchoring tycks inte ha någon direkt koppling till kunskapsnivå, utan drabbar alla 

kunskapsnivåer, men hjälper oss likväl till en bättre förståelse för vilka faktorer som påverkar 

en individs beslutsfattande.  

 

Fenomenet anchoring blir av extra stor betydelse i vår tid då andelen information som finns 

tillgänglig ökat drastiskt. Då anchoring beskriver tendensen att påverkas för mycket av en 

specifik informationskälla kommer mängden tillgänglig information även påverka 

benägenheten att drabbas av anchoring. Då många internetkällor saknar källkritik är det inte 

otänkbart att den information en individ väljer att förlita sig på egentligen helt saknar grund. 

Detta skulle i förlängningen innebära att fler individer kommer att fatta dåliga ekonomiska 

beslut vilket påverkar vårt övergripande ekonomiska välstånd i en negativ riktning. Vi anser 

således att kombinationen mellan anchoring och den nya informationsmiljön är intressant att 

studera. 

 

Vi är medvetna om att det krävs att individen mer eller mindre aktivt söker information för att 

kunna påverkas av både herding och “attention-grabbing events”. Vi antar att individer med 

hög finansiell kunskap överlag söker information i högre utsträckning än individer med låg 

finansiell kunskap. Detta leder sedermera till att de även exponeras för fler möjligheter att 

drabbas av både herding och “attention-grabbing events”, vilket gör det tänkbart att individer 

med hög kunskap även är de som oftare drabbas av de båda fenomenen. Med detta i beaktande 

anser vi dock att individer med hög finansiell kunskap generellt är medvetna om att den trygghet 

som genereras genom att följa andra investerares aktioner inte säger någonting om aktiens 

generella risk, och därför tenderar att fatta sina beslut efter annan information. Resonemanget 

för ”attention-grabbing” är i stort detsamma. De individer med hög finansiell kunskap är mer 

medvetna om vilka faktorer som påverkar en aktiekurs, och kan således fatta sina beslut efter 

information som inte är utformad för att påverka läsaren i en särskild riktning.  

 

2.7.1 Hypoteser 

 

Utifrån ovan teorier formulerar vi följande hypoteser: 
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Hypotes 4: Studenter med hög financial literacy tenderar i lägre utsträckning att drabbas av 

herding jämfört med studenter med låg financial literacy 

 

Hypotes 5: Studenter med hög financial literacy tenderar i lägre utsträckning att drabbas av 

“attention-grabbing events” än studenter med låg financial literacy 

 

2.8 Källkritik 
 

Samtliga artiklar vi valt att presentera i teorikapitlet har blivit kritiskt granskande av andra 

forskare eller granskningsinstanser. Vi kan därför med stor säkerhet säga att de resultat de 

presenterar är trovärdiga. Något som däremot bör poängteras är att ingen studie är genomförd i 

Sverige. Det är teoretiskt möjligt att de slutsatser som dragits i artiklarna inte är fullt överförbara 

till den svenska miljön. Inte desto mindre då svenskar i en ny undersökning visat sig ligga i 

topp i världen när det gäller ekonomisk kunskap (Åkesson, 2015). Då Sverige visar sig vara 

relativt outforskad mark när det gäller de teorier vi presenterar finns det en viss osäkerhet kring 

huruvida de slutsatser som presenteras går att applicera på svenska studenter. Vissa artiklar har 

dock byggts på data från aktiemarknaden i stort, där svenskar också är deltagande vilket bör 

minimera risken att resultaten inte är överförbara. I övriga fall har vi kritiskt granskat den 

metodik som använts och ser i grunden ingen anledning till att tvivla på resultatens 

överförbarhet till den svenska miljön. 

 

Vi har i huvudsak använt databasen Business Source Premier för att hitta de artiklar som 

använts i arbetet. Visst fokus har lagts på att hitta nyare artiklar då de flesta artiklar innehåller 

en beskrivning av tidigare forskning inom området. Denna process hjälpte oss att snabbt få en 

överblick över hur forskningen generellt sett ut. Många av de artiklar vi använt har vi även hittat 

genom referenser till tidigare forskning. En överblick över våra sökord och sökresultat 

presenteras i tabellen nedan. 

 
Tabell 2.1. Sammanfattning av sökord. 

 

Utöver de vetenskapliga artiklarna har vi i teroikapitlet använt en litteraturkälla. Boken 

“Consumer Behaviour” var en av de första böckerna i ämnet och har legat till grund för mycket 

vidare forskning. Boken har givits ut i ett par uppdaterade utlagor och används fortsatt som en 

referenspunkt i vetenskaplig forskning idag. Vi ser därför ingen anledning att ifrågasätta bokens 

aktualitet eller relevans, trots att den har ett betydande antal år på nacken. Internetkällor har 

huvudsakligen använts för att hitta statistik inom specifika områden. Vi har sett till att bara 

använda internetkällor som vi anser vara trovärdiga. Både SCB och Riksbanken är statliga 

organisationer och den information som publiceras på deras respektive websidor får antas vara 

trovärdig.  
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3. Teoretisk metod 

I följande kapitel diskuteras studiens teoretiska metodologi. Initialt diskuteras författarnas 

förförståelse samt den verklighets- och kunskapssyn som legat till grund för studien. Slutligen 

kommer studiens vetenskapliga angreppssätt att diskuteras. 

 

3.1 Förförståelse 
 

Vi som är författare till denna uppsats är två studenter som studerar företagsekonomi vid 

handelshögskolan vid Umeå Universitet. En av oss studerar civilekonomprogrammet och har 

en bred kunskap inom företagsekonomi samt har läst redovisning på C-nivå. Den andra 

författaren har studerat kurser inom företagsekonomi specifikt med inriktning mot finansiering 

på C-nivå. Båda författarna har ett generellt intresse för både ekonomi och aktievärdering. Vi 

bedömer vår generella kunskap inom finansieringsämnet tillräckligt hög för att kunna 

genomföra studien på ett trovärdigt sätt. 

 

Vårt gemensamma intresse för aktievärdering och de teorier som till viss del ligger som grund 

för aktierekommendationer var den huvudsakliga anledningen till att vi valde detta ämne. Det 

finns en risk att vårt intresse kommer att påverka studiens utfall då det är lätt att vi som författare 

väljer att “se det vi vill se” och formulerar frågor för att nå ett sedan tidigare antaget resultat. 

Just gällande attityder till aktierekommendationer har dock båda författarna skilda åsikter och 

olika erfarenheter av att följa dessa, vilket bör minska denna risk. Vi kommer även att kritiskt 

granska våra ställningstaganden för att säkerställa att de är rimliga. Vidare kommer vi att låta 

vår handledare gå igenom arbetet för att ge objektiva bedömningar på både våra frågor och våra 

slutsatser. Vår förhoppning är att genom dessa steg säkerställa att studien inte blir påverkad av 

våra egna värderingar och åsikter och att studien visar en objektiv bild. Vår generella 

bedömning är att den kombinerade förförståelsen inte kommer att påverka studiens utfall i 

någon betydande riktning.  

 

3.2 Metodologiska utgångspunkter 
 

De metodologiska ställningstaganden vi som forskare använt oss av kommer att påverka både 

det resultat vi presenterar och den kunskap vi söker. Det är viktigt att vi presenterar vår 

verklighets- och kunskapssyn för läsaren så denne förstår vilka premisser som ligger till grund 

för den information vi både samlat in och använt oss av. Vi har givet vår forskningsfråga valt 

att genomföra en kvantitativ studie med ett deduktivt angreppssätt. Detta innebär att vi har 

fokuserat på att samla in kunskap om det generella och övergripande samt att vi ämnar koppla 

vår insamlade empiri till vårt teoretiska ramverk, snarare än att generera nya teorier. Vår 

grundläggande verklighetssyn är den objektivistiska, men inslag av konstruktionism 

förekommer. Nedan följer en djupare beskrivning av våra ställningstaganden och hur de 

påverkat vår studie. 

 

3.2.1 Ontologi 

 

Ontologi som begrepp behandlar ett förhållningssätt till hur verkligheten är konstruerad. 

Ontologin innefattar två huvudsakliga inriktningar där den ena menar att sociala aktörer och 

företeelser är de faktorer som skapar verkligheten, medan den andra sidan menar att 

verkligheten är bestående och oberoende av sociala aktörer (Bryman, 2011, s. 20). 
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Vi har valt att använda oss av ett objektivistiskt förhållningssätt. Objektivismen är en ontologi 

som säger att verkligheten och sociala företeelser är bestående och oberoende av vem som 

åskådar den. Verkligheten är således separerad från sociala konstruktioner och individuella 

tolkningar (Bryman, 2011, s. 36).  

 

Den kvantitativa forskningsmetoden fokuserar på att identifiera det generella och övergripande 

hos individerna. För att en företeelse ska vara generell krävs det ett antagande om att objekten 

uppfattar situationen eller händelsen på samma sätt (Bryman, 2011, s. 199). Det objektivistiska 

synsättet möjliggör således för vissa generaliseringar i det resultat vi senare presenterar. Vår 

forskning fokuserar på att bevisa ett samband mellan finansiell kunskap och attityder till 

aktierekommendationer, vilket är väl lämpat till det objektivistiska förhållningssättet.  

 

Vi anser dock att det givet vår frågeställning inte är möjligt att helt följa det objektivistiska 

synsättet. Då vi ämnar undersöka kopplingen mellan finansiell kunskap och attityder till 

aktierekommendationer kommer det lämna ett visst utrymme för individuella tolkningar. 

Attityder är ett relativt svårdefinierat och omfattande begrepp. Här har vi tvingats göra våra 

egna tolkningar om vad vi menar ingår i en attityd, snarare än att det finns en objektiv mening 

som är bestående för alla. Vi anser dock att vår kännedom om detta bör motverka eventuella 

negativa effekter. 

 

3.2.2 Epistemologi 

 

Epistemologin fokuserar huvudsakligen på vad som i ett forskningsperspektiv egentligen menas 

med begreppet kunskap. Likt ontologin innefattar epistemologin två huvudsakliga inriktningar. 

Däremot finns det i epistemologin vissa splittringar inom dessa inriktningar (Bryman, 2011, s. 

29-35). Den första inriktningen är positivismen. Positivismen menar att kunskapen som 

etableras genom forskning bara är acceptabel om den erhållits genom naturvetenskapliga 

metoder. Detta innefattar bland annat att all forskning ska vara helt värderingsfri, pröva teorier, 

och grundas på observationer (Bryman, 2011, s. 30).  

 

Positivismen kontrasteras med interpretativismen, som belyser värdet av att förstå sociala 

konstruktioners och företeelsers subjektiva mening. Interpretativismen menar att den 

naturvetenskapliga forskningstraditionen rimligen inte går att applicera på 

samhällsvetenskapen då studieobjekten skiljer sig åt (Bryman, 2011, s.32). Att hävda att naturen 

är bestående kan antas vara rimligt, då den är uppbyggd av samma bestående byggstenar. Det 

positivistiska synsättet är väl anpassat för att hantera en sådan studiemiljö. Den 

samhällsvetenskapliga forskningen inriktar sig ofta mot människan. Interpretativister menar att 

hur en människa tänker och agerar beror på många fler faktorer än bara vad hon är uppbyggd 

utav, vilket gör att den naturvetenskapliga metodiken blir bristfällig i studier om människan. 

 

Vi kommer i studien att luta oss mot det mer interpretativistiska synsättet. Som tidigare nämnt 

ämnar vi till viss del undersöka attityder. Vår åsikt är att det skulle vara svårt att ha ett strikt 

naturvetenskapligt förhållningssätt i en studie som behandlar attityder, då begreppet kan 

upplevas tämligen omfattande och subjektivt. För att därtill göra det möjligt för oss att senare 

göra vissa tolkningar och kopplingar mellan den empiri vi samlat in och den teori vi presenterat 

anser vi att det interpretativistiska synsättet passar bättre i denna specifika studie.  

 

3.3 Vetenskapligt angreppssätt 
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Det vetenskapliga angreppsättet beskriver relationen mellan teori och praktik. Även här finns 

det två olika kontrasterande metoder: induktion och deduktion (Saunders et al., 2012, s. 143). 

Det induktiva angreppssättet bygger på att forskaren i det första stadiet samlar data om ett 

fenomen, för att senare bygga en teori i ämnet (Saunders et al., 2012, s. 145). Det induktiva 

angreppssättet fokuserar således på generering av ny teori och är mer passande vid insamlande 

av kvalitativ data (Saunders et al., 2012, s. 163). 

 

Det deduktiva angreppssättet bygger på att forskaren i det första steget bygger ett teoretiskt 

ramverk, och etablerar hypoteser som sedan testas givet det empiriska resultatet (Bryman, 2011, 

s. 26). Den deduktiva ansatsen passar speciellt bra i en situation då forskningen ämnar göra 

vissa generaliseringar av resultatet (Saunders et al., 2012, s. 146). Vi kommer i vår studie utgå 

ifrån det teoretiska ramverket i utformningen av våra hypoteser och sedan testa de presenterade 

teorierna empiriskt. Studiens data kommer att bygga på en relativt stor respondentgrupp och 

hypoteserna är utformade för att göra vissa generaliseringar kring respondentgruppen. Studiens 

syfte och forskningsfråga kommer besvaras genom statistiska tester av de specificerade 

hypoteserna. Studien gör ingen ansats till att generera nya hypoteser utan fokuserar överlag på 

att identifiera tidigare studiers överförbarhet till vår specifika målgrupp. Givet detta anser vi att 

den deduktiva ansatsen passar studien bäst.  

 

3.3.1 Metodval 

 

Valet av forskningsmetod beror mycket på hur forskningsfrågan är ställd. Den kvalitativa 

forskningen är som regel fokuserad på ord snarare än siffror (Bryman, 2011, s.340). Vidare är 

den kvalitativa forskningen generellt intresserad av det mer specifika i en situation eller 

företeelse. Givet denna fokusering samlar den kvalitativa forskaren in sin data på djupet snarare 

än på bredden, ofta via personliga intervjuer eller observationer (Bryman, 2011, s.346). I 

kontrast är den kvantitativa studien i huvudsak fokuserad på siffror och saker som går att mäta. 

Resultaten analyseras vanligtvis med statistiska metoder för att hitta korrelationer och samband 

mellan olika faktorer (Bryman, 2011, s. 168). Ett större antal respondenter tillfrågas som regel 

i den kvantitativa forskningen i syfte att kunna göra generaliseringar om en sedan tidigare vald 

målpopulation (Bryman, 2011, s. 169). 

 

Då vårt syfte är att via statistiska metoder försöka hitta kopplingar mellan finansiell kunskap 

och attityder till aktierekommendationer anser vi att den kvantitativa metoden är den bästa. 

Vidare ämnar vi göra vissa generaliseringar kring vår valda målpopulation, snarare än att hitta 

det ovanliga och speciella för den givna populationen. Detta kommer att kräva ett större antal 

respondenter och ett insamlingsinstrument som ger samtliga respondenter likvärdiga 

förutsättningar då de svarar på frågorna. Att använda en kvalitativ metod skulle dels ta väldigt 

mycket tid i anspråk, men också göra det svårt att veta hur intervjusituationen och kontexten 

påverkade respondenternas svar. Därutöver är det möjligt att misstolka respondenternas svar 

vilket får en negativ effekt på studiens generaliserbarhet. Genom den kvantitativa metoden hålls 

eventuella tolkningar utanför och sammanhanget i vilket respondenterna svarar på 

insamlingsintrumentet hålls tämligen konstant. Vi anser att detta ytterligare pekar på att den 

kvantitativa metoden är den mest lämpade för vår studie.  

 

3.3.2 Tvärsnittsstudie 

 

Vi kommer använda oss utav en av de vanligaste insamlingsmetoderna, en så kallad 

surveyundersökning. En studie blir i huvudsak en surveyundersökning då datan samlas in med 

hjälp av enkäter (Bryman, 2011, s. 65). Några av de faktorer som talar för att en 
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tvärrsnittsdesign passar vår studie är att vi önskar samla in kvantifierbar data vid en viss 

tidpunkt för att dra slutsatser gällande undersökningens population utifrån ett antal variabler. 

Då datan samlas in vid en tidpunkt blir det svårt att kontrollera variablernas samband, vi kan 

inte manipulera någon variabel och det blir således svårt att undersöka vilka kausala samband 

som föreligger mellan variablerna (Bryman, 2011, s. 64).   
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4. Praktisk metod 

Här presenteras studiens metodologiska tillvägagångssätt. Såväl utformningen som 

utdelningen av studiens insamlingsinstrument kommer att diskuteras. Därefter följer hur den 

insamlade datan analyseras samt eventuella etiska aspekter att ta hänsyn till kring den 

praktiska metoden. 

 

4.1 Konstruktion av enkät 
 

En av de vanligaste metoderna för att samla in data är via enkäter (Saunders et al., 2012, s. 417). 

Då alla respondenter får besvara samma frågor är enkäten ett effektivt sätt att samla in 

information från många individer samtidigt, man bör dock ha i åtanke att enkätens utformning 

kommer att påverka resultatet (Saunders et al., 2012, s. 417). Vi har valt att utforma enkäten i 

tre olika delar. Första delen består av mer grundläggande frågor, andra delen består av frågor 

utformade för att bedöma respondenternas finansiella kunskap och den sista delen bedömer 

deras attityd till aktierekommendationer samt hur aktierekommendationer påverkar deras 

beslutsfattande i en hypotetisk investeringssituation. Den slutgiltiga enkäten bestod av totalt 27 

olika frågor och återfinns i sin helhet i Bilaga 1. 

 

Alla frågor i enkäten utom frågan om ålder har fördefinierade svarsalternativ. Då vi senare 

ämnar göra statistiska tester på svaren underlättar det för oss att ha stängda frågor. Öppna frågor 

är generellt mer tidskrävande att sammanställa och det blir svårare att hitta några statistiska 

samband vid senare tester (Saunders et al., 2012, s. 432). Viktigt att tänka på vid användandet 

av fördefinierade svarsalternativ är även att de alternativ som finns är lätta att förstå och så 

uttömmande som möjligt. Respondenterna bör känna att det är rimligt att välja åtminstone ett 

av de presenterade svarsalternativen (Saunders et al., 2012, s. 432). 

 

4.1.1 Del ett – grundläggande information 

 

Enkätens fem första frågor behandlar kön, ålder, antal studieår och finanseringsmoment samt 

vilken inriktning respondenten läser. Frågorna är ganska standardiserade och kräver ingen 

extensiv diskussion. Värt att notera är dock att vi efter vår pilotstudie ändrade formuleringen 

på fråga tre från “antal studieår” till “antal påbörjade studieår” då den tidigare formuleringen 

kändes oklar. På frågan om vilken inriktning respondenterna studerar valde vi att använda oss 

av alternativen ”Fristående”, “Civilekonomprgammet” och “Annat program” där 

respondenterna kunde fylla i vilket program de studerade. Då majoriteten av de vi ämnade fråga 

tillhörde civilekonomprogrammet kändes det rimligt att ha det som ett fördefinierat alternativ. 

Vi kände inget behov av att lista alla andra möjliga program utan bestämde oss för att använda 

alternativet “Annat program”. Jämförelsen kommer fokuseras på hela respondentgruppen och 

endast civilekonomerna så vi ser dessa alternativ som tillräckliga.  

 

Första delens sjätte fråga behandlar huruvida respondenten investerat i aktier vid minst ett 

tillfälle där svaren begränsades till ja eller nej. Den sjunde frågan ställs till de som svarar nej på 

fråga sex och handlar om huruvida de skulle vilja investera i aktier. Fråga sju har tre 

svarsalternativ: “Ja”, “Nej” och “Kanske”. Vår tolkning är här att de som svarar ja har ett direkt 

intresse av aktier, de som svarar nej är direkt ointresserade av aktier och de som svarar kanske 

befinner sig någonstans mittemellan. Den åttonde frågan är ifall respondenterna extrajobbar 

utöver sina studier. Frågan är relevant då inkomst generellt är en betydande faktor vid 

deltagande på aktiemarknaden (van Rooij et al., 2011, s. 460). 
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De två sista frågorna i enkätens första del är relaterade till aktierekommendationer eller 

generella investeringstips. Fråga nio är ifall respondenterna läser aktierekommendationer. 

Frågan är en av de huvudsakliga indikationerna på respondenternas attityd mot 

aktierekommendationer och grundar sig tillsammans med fråga sex och sju på van Rooijs 

(2011) studie om kopplingen mellan kunskap och benägenhet att investera i aktier. Fråga tio 

handlar om vilka källor våra respondenter generellt använder sig av för att få tips och råd när 

det kommer till investeringar. Zha (2015) och Zhu (2012) skrev om det förändrade landskapet 

som internetåldern har fört med sig, givet detta är det intressant att se vilka källor som våra 

respondenter generellt använder sig av och huruvida den finansiella kunskapen har någon 

koppling till svaren. 

 

4.1.2 Del två – Mäta finansiell kunskap 

 

Enkätens andra del fokuserar på att ta reda på individernas finansiella kunskap. Som vi tidigare 

nämnt ger Huston (2010) en grundläggande överblick till hur andra forskare vid tidigare studier 

har byggt upp sina mätningsmetoder av finansiell kunskap (Huston, 2010, s. 308). Vidare 

beskriver Huston att det optimala är att ha frågor inom fyra specifika kategorier och antalet 

frågor per kategori bör ligga mellan tre till fem (Huston, 2010, s. 309). Kategorierna nämns 

som; grundläggande personlig ekonomi, belåning, investering samt skydd av sina resurser 

(Huston, 2010, s. 303). 

 

I vårt första utkast av enkäten hade vi i andra delen tre frågor inom varje kategori för att nå upp 

till Hustons minimikrav. Då vi bestämt oss för att dela ut våra enkäter under lektionstid var det 

sedermera viktigt att enkäten kunde fyllas i någorlunda enkelt för att inte ta för mycket 

föreläsningstid i anspråk. Vi bedömde det därför inte vara möjligt att behålla alla tolv frågor då 

enkäten i det fallet skulle tagit för lång tid att fylla i. Samtidigt var det viktigt för oss att kunna 

visa på distinkta skillnader mellan individers kunskap vilket innebar att vi inte kunde ha ett för 

lågt antal frågor. Vi bestämde oss i slutändan för att ställa åtta frågor rörande individernas 

finansiella kunskap där tre frågor behandlade investeringar, två frågor behandlade 

grundläggande personlig ekonomi, två frågor behandlade belåning och en fråga behandlade 

skydd av resurser. Vi bedömer att det antalet gör det möjligt för våra respondenter att svara på 

enkäten under en rimlig tidsram samtidigt som vi kan påvisa skillnader i individernas finansiella 

kunskap. 

 

De frågor vi valde att ställa i enkätens andra del har vi i stor utsträckning tagit från tidigare 

studier som mätt finansiell kunskap. Dessa frågor riktade sig i huvudsak till människor i 

allmänhet, medan vi valt att fokusera på ekonomistudenter i synnerhet. Detta medförde att några 

av frågorna bedömdes som väl enkla för att passa vår enkät. Exempel på frågor som 

exkluderades var bland annat: 

 

”Antag att du har 1000 kronor på ett sparkonto och sparräntan är 2 % per år. Efter fem år, hyr 

mycket pengar skulle du ha på kont förutsatt att du inte gjort några uttag? (i) Mer än 1020 kr; 

(ii) Exakt 1020 kr; (iii) Mindre än 1020 kr; (iv) Vet ej; (v) Vill ej svara.” 

Samt: 

”Aktier är generellt mer riskfyllda än obligationer. Sant eller falskt? (i) Sant; (ii) Falskt; (iii) 

Vet ej; (iv) Vill ej svara.” 

 

Skulle majoriteten av alla respondenter svara rätt på samtliga frågor skulle det i slutändan inte 

vara möjligt att besvara vår forskningsfråga. För att hantera detta problem valde vi att exkludera 
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de frågor vi ansåg vara alldeles för lätta och designade istället egna frågor som höll en högre 

nivå. Vi valde att fortfarande använda frågor inom de fyra specifika ämnena men ställde frågor 

om mer avancerade finansiella instrument eller begrepp. Det bör tilläggas att det innefattar viss 

risk att designa våra egna frågor då de inte är testade i tidigare forskning. Vi bedömde det dock 

som nödvändigt för att kunna identifiera skillnader i kunskapsnivåerna hos de olika studenterna.  

 

Vidare var ursprungsfrågorna ställda på engelska, medan vi i två av tre utdelningstillfällen 

använde oss av svenska enkäter. Vi blev således tvungna att översätta frågorna från engelska 

till svenska. Det finns en möjlighet att vi gjort felaktiga översättningar på frågorna vilket kan 

skapa bias i undersökningen. Vi anser dock att frågorna till stor del var lättöversatta och vi har 

även fokuserat på att vara noggranna i våra formuleringar. Vidare har vi fått synpunkter på 

frågorna av både vår handledare och via en pilotstudie, vi anser därför att risken för bias grundat 

på felaktiga översättningar är låg. Enkäten på engelska finns i sin helhet i Bilaga 2. 

 

När det gäller de faktiska frågorna var fråga ett och tre inom ämnet grundläggande personlig 

ekonomi (se Bilaga 1). Hur inflation och aktier fungerar är enligt oss bland de mest 

grundläggande koncepten inom ekonomi. Båda frågorna är tagna och översatta från van Rooijs 

studie och får anses vara etablerade som bra frågor för att bedöma finansiell kunskap. Inom 

området investeringar ställde vi tre frågor. Fråga två handlade om arbitrage, fråga fyra om 

obligationer och fråga sex om derivat (se Bilaga 1). Frågorna gällande arbitrage och derivat var 

frågor vi designade själva, medan frågan om obligationer är tagen från van Rooij (2011).  

 

Som tidigare nämnt kände vi att det var viktigt att några av frågorna behandlade lite mer 

avancerade ekonomiska företeelser då de som har läst fler kurser rimligen ska ha bättre 

förutsättningar att få fler rätt på frågorna. Två av dessa frågor var fråga två som handlade om 

arbitrage och fråga sex som handlade om derivat (se Bilaga 1). Vi kan i efterhand dra slutsatsen 

att frågorna uppfyllde sitt syfte då det i huvudsak var dessa två frågor som separerade B- och 

D-studenter. Vi vill också poängtera att vi är medvetna om att även frågan om aktier tillhör 

ämnet investeringar, men då vi anser aktier vara det mest välkända investeringsintrumentet 

valde vi att kategorisera det som grundläggande personlig ekonomi. Då vår studie, till skillnad 

från de flesta andra, vänder sig specifikt mot ekonomistudenter ser vi det som rimligt att 

studenterna bör känna till hur en aktie fungerar. Genom att kategorisera frågan som 

grundläggande personlig ekonomi kunde vi använda en mer avancerad fråga gällande 

investeringar vilket bidrog till att öka enkätens generella svårighetsgrad. 

 

Utav resterande tre frågor behandlar fråga sju och åtta belåning och fråga fem skydd av kapital 

(se Bilaga 1). Enkätens två sista frågor berörde båda belåning, där fråga sju handlade om hur 

det fungerar att vara en borgensman och fråga åtta om APR och EAR. Distinktionen mellan 

APR och EAR är även den en av frågorna vi designade själv, medan fråga sju är tagen från van 

Rooij et al. (2011). Fråga fem om skydd av resurser behandlar vilken effekt diversifiering har 

på total risk och är även den tagen från van Rooij et al. (2011). 

 

4.1.3 Del tre – Attityder och scenarion 

 

Frågorna i enkätens tredje del har till syfte för att kontrollera respondenternas inställning till 

aktierekommendationer samt testa specifika delar av vårt teoretiska ramverk. Dessa frågor har 

vi konstruerat uteslutande själva. Det finns alltså en risk att frågorna inte har samma reliabilitet 

som frågorna i del två vilka i stor utsträckning är etablerade i tidigare forskning. Vi anser dock 

att med tillsyn och förbättringsråd av handledare samt en testomgång av enkäten innan den 

faktiska datainsamlingen så bör frågorna göra det möjligt för oss uppfylla vårt syfte. 
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Enkätens sista del bestod i huvudsak av två olika sorters frågor. Fråga ett till sex var påståenden 

där respondenterna fick bestämma mellan ett till fem i vilken utsträckning de höll med om 

påståendet, där ett var ”håller inte alls med” och fem var ”håller helt med”. Därefter i fråga sju 

till tio följde fyra hypotetiska scenarion där respondenterna fick ta ställning till hur de skulle 

agera efter en specifik situation och enligt information från en aktierekommendation. Dessa 

scenarion var speciellt utformade för att se hur vissa förbestämda aspekter av en 

rekommendation potentiellt skulle påverka läsare av olika kunskapsnivåer.  

 

Fråga ett i enkätens tredje del var huruvida respondenternas investeringsbeslut i hög grad 

påverkades av aktierekommendationer från tidningar, banker eller internetsidor. Även denna 

fråga är en indikator på hur våra respondenter generellt förhåller sig till aktierekommendationer. 

Frågan bygger dels på van Rooij et als. (2011) studie om att finansiell kunskap ökar 

benägenheten att investera i aktier men även på Bhattacharya (2012) och Collins (2013) studier 

om att låg finansiell kunskap genererar en lägre benägenhet att lyssna på, och använda sig utav 

rådgivning.  

 

Fråga två och tre är utformade för att undersöka hur mycket respondenterna litar på 

rekommendationer som kommer från banker och tidningar kontra de som går att hitta på 

internet. Vi bygger dessa påståenden huvudsakligen på Zha (2015) och Zhus (2012) artiklar om 

den nya informationsrika miljön. Då de hävdar att allt fler använder sig utav mer eller mindre 

pålitliga internetkällor är det intressant att veta till vilken grad våra respondenter litar på 

informationen som kommer därifrån jämfört med den som kommer från etablerade tidningar 

och banker. Vi får också potentiellt ett intressant resultat genom att jämföra svaren på denna 

fråga med vilka forum våra respondenter i huvudsak vänder sig till när de söker investeringsråd. 

 

Fråga fyra är “Jag tror i hög grad att det på aktiemarknaden är möjligt att göra upprepade vinster 

som är högre än marknadens genomsnitt”. Frågan är direkt kopplad till huruvida respondenterna 

tror på den effektiva marknadshypotesen eller inte (Fama, 1970, s. 414). Det är möjligt att inte 

alla svarande har hört talas om, eller vet vad den effektiva marknadshypotesen är. Vi 

formulerade därför frågan på ett sådant sätt att det går att ta ställning till påståendet utan någon 

kunskap om EMH och dess innebörd. Fråga fem och sex är “Jag följer i högre grad 

aktierekommendationer på bolag som ofta syns i nyheter” respektive “Det känns bättre att 

investera i bolag som får många aktierekommendationer från banker och i affärstidningar”. 

Dessa påståenden är utformade för att testa Barber & Odeans (2008) “attention-grabbing 

theory” och Olsens (2008) artikel om herding.  

 

Fråga sju till tio i enkätens tredje del består av fyra olika hypotetiska scenarion där 

respondenterna får läsa en eller två aktierekommendationer och sedan ta ett investeringsbeslut 

utefter det presenterade scenariot och den tillgängliga informationen. Fråga sju innefattar en 

helt vanlig aktierekommendation där en bank har höjt sin rekommendation från neutral till köp. 

Generellt brukar höjningar av rekommendationer anses som goda signaler för att köpa en aktie. 

Scenariot indikerar att respondenterna har 50 000 kronor att antingen investera i aktien eller 

välja att placera i en aktiefond. Vi har medvetet satt kapitalet till 50 000 för att respondenterna 

ska känna att beslutet kräver ett visst mått av eftertanke, snarare än att de kan välja vilket 

alternativ som helst utan att bekymra sig om utgången. Genom att placera respondenterna i en 

faktisk investeringssituation där de måste ta ställning till huruvida de vill investera i en aktie 

grundat på den information som finns tillgänglig vill vi testa Bhattacharya (2012), Collins 

(2013) och van Rooij et als. (2011) teorier. Frågan ger oss möjlighet att se ifall det finns några 
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kopplingar mellan finansiell kunskap och benägenhet att dels vara aktiv på aktiemarknaden, 

men även benägenhet att följa rekommendationer. 

 

I fråga åtta får respondenterna läsa en rekommendation där en bank höjt riktkursen för en aktie. 

Scenariot som presenteras beskriver att läsaren redan har ett innehav av aktien och funderar på 

huruvida ett kapital på 50 000 ska investeras i ytterligare aktier. Till skillnad från 

rekommendationen som säger köp, så säger scenariot att läsarens aktieintresserade vänner 

tillsammans med ett par tidigare pålitliga skribenter på ett investeringsforum anser att innehavet 

bör säljas. Respondenterna får sedan två alternativ att ta ställning till, att antingen följa 

rekommendationen och investera i aktien, eller följa tipset från sina vänner och sälja sitt 

innehav. Scenariot ämnar att vidare pröva Bhattacharya (2012), Collins (2013), Olsens (2008) 

och även van Rooij et als. (2011) teorier. Genom att även här placera respondenterna i en faktisk 

investeringssituation, där de får välja att antingen följa en banks aktierekommendation och 

investera i aktien, eller följa sina vänner och några okända personer på ett internetforum anser 

vi att vi dels testar deras benägenhet att investera i aktier, men även huruvida de föredrar att 

lyssna på bankers aktierekommendationer eller sina vänners och personer på internets åsikter. 

 

Fråga nio är specifikt utformad för att testa Barber & Odeans (2008) “attention-grabbing 

theory”. Respondenterna får läsa två separata rekommendationer från två olika banker om två 

olika företag. Det som skiljer rekommendationerna åt är i huvudsak att den första 

rekommendationen inleds med orden “Efter en gårdag med rekordhög avkastning…”. Båda 

rekommendationerna innebär en höjning av riktkursen, där den första rekommendationen höjs 

med 5,3 % medan den andra höjs med 11 %. Utifrån detta får respondenten välja mellan att 

antingen följa rekommendation ett, två eller varken eller. Enligt det presenterade scenariot finns 

det i grunden ingen rationell anledning att följa den första rekommendationen då den 

procentuella avkastningen är lägre. Det enda som talar för att investera i den första aktien är de 

positiva orden som används i rekommendationens början. Vi anser därför att de som väljer att 

investera i den första aktien har fallit offer för “the attention-grabbing theory”.  

 

Enkätens sista fråga ämnar att testa respondenternas tendens att drabbas av herding (Olsen, 

2008, s. 3). Scenariot som presenteras är en rekommendation som sänkts från neutral till sälj. 

Däremot inleds rekommendationen med texten “Stora köpvolymer har uppmärksammats under 

de senaste dagarna i Bolag AB vilket tyder på stor optimism bland investerare.”. 

Rekommendationen hävdar senare att bankens analytiker snarare anser att aktien är 

övervärderad och rekommenderar att den säljs. Respondenterna får välja mellan att antingen 

investera ett kapital om 50 000 i bolaget eller att investera i en aktiefond. Då det enda som 

riktigt talar för att investera i aktien är den höga köpvolymen tyder det på att de som väljer att 

investera i aktien drabbats av herding. 

 

4.2 Datainsamling och urval av undersökningsenheter 
 

Vår datainsamling kommer att uteslutande ske genom utdelning av enkäter. Att dela ut enkäter 

har både sina fördelar och nackdelar. Enkätens huvudsakliga fördelar är att de som regel är 

snabba och billiga att genomföra (Bryman, 2011, s.228). Då vi ämnat belysa skillnader i 

kunskapsnivåer ansåg vi att det var viktigt att tillfråga så många studenter som möjligt. Då 

tidsramen för arbetet är begränsat är det inte rimligt att genomföra intervjuer, varpå 

enkätutdelning blev det klara alternativet. Att använda enkäter gör det också lättare att jämföra 

de erhållna svaren då det som regel endast finns ett antal förutbestämda svarsalternativ. 
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Enkätundersökningen för även med sig ett antal nackdelar. Att ha rätt nivå på språket, ställa 

relevanta frågor och se till att enkäten inte är för lång är några av de utmaningar som en enkät 

ställer på forskarna (Bryman, 2011, s.229-231). I efterhand kan vi konstatera att ställa frågor 

som svarar på vår forskningsfråga var en av de största svårigheterna, speciellt då det är oklart 

hur respondenterna kommer att svara. Vi har försökt hantera detta problem dels genom vår 

pilotstudie men även genom att kritiskt granska såväl våra frågor som våra svarsalternativ. Då 

i princip samtliga enkätfrågor var stängda var de svarsalternativ vi presenterade en av de 

huvudsakliga faktorerna till att kunna besvara vår forskningsfråga. 

 

Givet studiens tidsram har vi valt att använda oss av ett bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurvalet är enligt Bryman (2011) inte en optimal urvalsmetod om man önskar 

kunna generalisera resultatet då man inte har kontrollerat för stickprovets äkthet (Bryman, 2011, 

s. 169). I den mån det var möjligt försökte vi dock följa de riktlinjer som gäller för ett 

sannolikhetsurval. För att kunna säkerställa ett relevant antal respondenter kände vi oss dock 

tvungna att frångå dessa principer något.  

 

Vår målpopulation har definierats till civilekonomstudenter vid Umeå Universitet. Via en 

studentlista tillhandahållen av civilekonomprogrammets studievägledare har vi även en 

rampopulation. För att kunna följa principerna för ett sannolikhetsurval hade vi i detta skede 

behövt säkerställa att alla individer i listan hade lika stor möjlighet att bli utvalda. Detta kan 

exempelvis ske genom att slumpmässigt välja respondenter (Bryman, 2011, s. 181). För att nå 

ut till dessa studenter hade vi sannolikt behövt maila enkäten till dem. Vi anser dock att risken 

för ett betydande urvalsbortfall är högt då det finns en allmänt känd enkättrötthet, speciellt vid 

ett universitet där många undersökningar genomförs. Därför beslutade vi att utifrån 

rampopulationen besöka undervisningslokalerna för att samla in datan på ett effektivt sätt. 

Fördelarna med detta är att vi förhoppningsvis kommer få ett högre deltagande och en relevant 

svarsfrekvens. Andra positiva faktorer med vårt val av urval är att det är tidseffektivt och inte 

medför några kostnader. Det negativa med bekvämlighetsurvalet är som tidigare nämnt en 

begränsad möjlighet till att kunna generalisera. 

 

Den första årskullen vi besökte var förstaårsstudenter som läser civilekonomprogrammet. Då 

vi vill visa på skillnader mellan kunskapsnivåer är förstaårsstudenter en rimlig utgångspunkt. 

Dessa studenter har som regel precis börjat läsa på universitetet och vid enkättilfället precis läst 

färdigt sitt andra moment. Inget av momenten hade någonting med finansiering att göra. Detta 

borde alltså innebära att av alla respondentgrupper bör förstaårsstudenterna ha den lägsta nivån 

av finansiell kunskap. Själva utdelningstillfället fungerade även det bra. Läraren till kursen gav 

oss gott om tid att genomföra enkätundersökningen och ingen behövde känna sig stressad. Vi 

får därför anta att svaren som erhölls är pålitliga. Totalt delade vi ut 64 enkäter hos dessa 

studenter och fick ett bortfall på tre studenter. Två av studenterna valde att inte fylla i enkäten 

alls medan den tredje lämnade in enkäten halvt ifylld. Vi fick således in 61 svar från studenter 

på A-kursen. Då antalet respondenter ändå var relativt högt ser vi ingen anledning att befara att 

bortfallet har någon påverkan på studiens resultat. 

 

Den andra gruppen vi valde att besöka var studenter som läser företagsekonomi på B-nivå. 

Dessa studenter har under sina första två moment läst finansiering och räkenskapsanalys. Båda 

dessa kurser är relaterade till vår frågeställning, varpå den finansiella kunskapen klart bör 

överstiga den hos studenterna på A-nivå. En möjlig negativ aspekt är att dessa studenter nyss 

har läst om ämnen som är direkt relaterade till våra frågor kring den finansiella kunskapen. Det 

är därför möjligt att dessa studenter visar en ovanligt hög nivå finansiell kunskap då kunskapen 

sitter färskt i minnet, jämfört med studenterna på högre nivå som möjligtvis kan ha glömt bort 
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vissa aspekter. För att motverka detta försökte vi också lägga in frågor som skulle vara utanför 

vad studenterna lär sig på B-nivå, för att på så sätt åstadkomma separation mellan kurserna.  

 

På grund av viss misskommunikation gick utdelningen av dessa enkäter till på ett lite 

annorlunda sätt. Istället för att besöka studenterna under en lektion delade läraren ut enkäterna 

till alla studenter som deltog på ett av deras handledningstillfällen, som studenterna fick fylla i 

efter handledningens färdigställande. Vi var inte närvarande vid utdelningen utan plockade upp 

enkäterna efter det sista handledningstillfället var slut. Exakt hur detta påverkade 

svarsfrekvensen är oklart, men den ansvarige läraren hävdade att alla fyllt i enkäten. Totalt 

erhöll vi 25 svar från dessa studenter. Samtliga enkäter var korrekt ifyllda varpå inget bortfall 

erhölls. 

 

Den sista årskullen vi besökte var studenter av finansiering på D-nivå. Då inga kurser på C-

nivå hålls under höstterminen fick vi vända oss till nivån över. Vi anser dock att vi genom detta 

lyckats fånga tre olika kunskapsnivåer, de som inte läst några kurser och således bör ha låg 

kunskap, de som har läst ett par kurser och bör ha medelhög kunskap samt de som läst många 

kurser och bör ha hög kunskap. Då denna kurs hålls på engelska och innefattar utbytesstudenter 

delades enkäten ut på engelska. Överlag får vi anta att studenter som klarar av att läsa en 

avancerad kurs på engelska även bör klara av att fylla i och förstå vår enkät på engelska. Vi 

meddelade även respondenterna att det var möjligt att få enkäten på svenska om någon kände 

sig väldigt osäker på sin förmåga att förstå en engelsk enkät, det var dock ingen som utnyttjade 

den möjligheten. 

 

Själva utdelningen skedde under samma premisser som det första utdelningstillfället. Däremot 

var atmosfären klart mer stressad under detta tillfälle. Den ansvarige läraren var ivrig att 

återuppta sin föreläsning varpå det inte är omöjligt att ett antal av svaren blev påverkade av den 

höga stressnivån. Vi är även lite osäkra på vårt exakta bortfall. Vi blev introducerade och 

började dela ut enkäten någon minut innan lektionsstart vilket medförde att de som var aningen 

sena till lektionen inte fick möjlighet att fylla i enkäten trots att de närvarade vid 

utdelningstillfället. Givet lärarens vilja att sätta igång föreläsningen så fort som möjligt såg vi 

ingen möjlighet att dela ut enkäter till de personer som kom sent och nyttja än mer av lärarens 

tid. Totalt uppskattar vi att sex personer kom sent till föreläsningen och således inte kunde svara 

på enkäten. Vi delade totalt ut 50 enkäter varav två av enkäterna endast var till hälften ifyllda, 

varpå dessa bortsorterades. Vi ser inte heller här någon anledning till att bortfallet skulle 

påverka resultatet på något betydande sätt.  

 

Värt att notera är att de besökta kurserna inte uteslutande bestod av civilekonomstudenter utan 

även innefattade både de som läste kurserna fristående samt läste övriga program. Vi ser 

egentligen ingen anledning till varför civilekonomers åsikter skulle skilja sig markant från andra 

ekonomstudenters. Vi kommer dock att i vårt resultat och analys göra tester för både hela 

respondentgruppen och endast för de svarande som var civilekonomer. En möjlig fördel med 

att även fråga andra program är att samplet blir mer varierat, och slutsatser möjligen kan dras 

för ekonomistudenter generellt, snarare än bara civilekonomstuderande. 

 

En möjlig kritik mot urvalet är att vi inte haft någon möjlighet att ta reda på hur individernas 

förkunskaper egentligen ser ut. Det är inte omöjligt att en student som precis börjat läsa 

civilekonomprogrammet har gått flertalet ekonomirelaterade kurser utanför universitetet och 

således besitter en ovanligt hög kunskap för att vara studerande på A-nivå. Vi anser dock att 

det inte bör vara något problem då vi inte bygger våra kunskapsbedömningar på antalet 

universitetskurser, utan på antalet rätta svar på ett antal frågor. Jämförelsen blir således mellan 
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de med hög- och låg objektiv kunskap, huruvida individen som har hög kunskap faktiskt läser 

på A-nivå påverkar inte vårt resultat. 

 

4.3 Pilotstudie 
 

Innan vi delade ut vår enkät till klasserna valde vi att testa enkäten genom en pilotstudie. Syftet 

med detta var att bedöma enkätens uppskattade svarstid samt för att kontrollera för eventuella 

oklarheter i enkätens formuleringar eller generella utformning. Vi försökte hitta studenter som 

skulle kunna vara representativa för de klasser vi senare skulle dela ut enkäterna till. Totalt 

deltog fem personer i pilotstudien. Två av studenterna hade läst finansiering på D-nivå, två 

studenter hade läst företagsekonomi på B-nivå samt en student hade läst företagsekonomi på 

A-nivå. Genom pilotstudien uppmärksammades ett antal förbättringar som listas nedan.  

 

Den första delens tredje fråga löd ursprungligen ”Antal studieår” men ändrades efter 

pilotstudien till ”Antal påbörjade studieår” då det ansågs otydligt om det var antal år redan 

avklarade studier eller antal år med påbörjade studier.  

 

Första delens sjunde fråga löd ursprungligen ”Jag skulle vilja investera i aktier” men ändrades 

till ”Om nej på fråga 6; Jag skulle vilja investera i aktier” då det ansågs onödigt att de som 

svarade att de redan investerade i aktier även skulle svara på frågan.  

 

Svarsalternativen på attitydfrågorna i enkätens tredje del ändrades också, där vi tidigare hade 

”Håller helt med” som 1 och ”Håller inte alls med” som 5. Respondenterna tyckte inte att detta 

kändes intuitivt varpå siffrorna ändrades. Överlag var bedömningen av enkäten positiv och vi 

kände således inget behov av att göra några andra förändringar. 

 

4.4 Databearbetning 
 

Som ett första steg för att kunna bearbeta vår insamlade data kodades samtliga respondenters 

svar i programmet Excel. Själva kodningen hanterades olika beroende på vilken fråga det 

gällde. Överlag användes dock numeriska värden för att senare göra det lättare ett genomföra 

våra statistiska test. Vi valde att använda tre separata ark för de tillfrågade klasserna för att 

kunna sammanfatta svaren för varje klass separat. Enkätens första fråga gällde respondentens 

kön där kvinnor noterades som siffran ett och män som siffran noll. Gällande antal studerade 

finansieringskurser, antal påbörjade studieår och ålder var svaren redan numeriska värden, 

varpå ingen vidare kodning behövde göras utan svaren överfördes bara till Excel. Däremot 

krävdes det att vi senare kategoriserade svaren något för att kunna genomföra våra tester. 

Antalet finansiella moment delades upp i de som läst mindre än tre moment och de som läst fler 

än tre moment. Vi grupperade även åldrarna i 18-20 år, 21-23 år, 24-26 år samt 27 år och över. 

Notera dock att vi i vår regressionsanalys använde de icke-kategoriserade värdena för båda 

dessa variabler. På frågan om vilket program respondenterna läste gav vi alternativet 

“Civilekonomprogrammet” siffran ett, “Fristående” siffran noll och “Annat program” siffran 

två. 

 

Vi var i början osäkra på hur vi skulle koda fråga tio i enkätens första del (se Bilaga 1), då den 

hade ett stort antal svarsalternativ. Vi valde slutligen att kategorisera svarsalternativen till tre 

olika grupper. Alternativen “Vänner” och “Familj” noterades som “Informella källor”, 

alternativen “Min Bank” och “Affärstidningar” noterades som “Formella källor” och 

alternativen “Blogg/Twitter/Podcast” och “Investmentwebsidor” noterades som 
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“Internetkällor”. Då svarsfrekvensen för alternativet “Annat” var väldigt låg och inga 

respondenter endast valde det alternativet valde vi att exkludera svaret från analysen då vi inte 

kunde kategorisera det. Fråga sex till fråga nio i enkätens första del besvarades med antingen 

“Ja”, “Nej eller “Kanske” där positiva svar gavs siffran ett, negativa svar gavs siffran noll och 

svaren “Kanske” gavs siffran två. 

 

Enkätens andra del var relativt enkel att koda. Rätta svar på frågorna kring den finansiella 

kunskapen gavs siffran ett och felaktiga svar gavs siffran noll. Det blev således väldigt enkelt 

för oss att se hur många rätt varje respondent hade och även räkna ut medelvärdet för varje klass 

både vad gäller det totala antalet rätt, men även för varje enskild fråga. För att senare kunna 

genomföra våra tester valde vi att gruppera respondenterna. De som hade 1-3 rätt på 

kunskapsfrågorna kategoriserades som låg kunskap, de med 4-6 rätt som medelhög kunskap 

och de som hade 7-8 rätt ansågs ha hög kunskap. 

 

Fråga ett till sex i enkätens tredje del behövde inte kodas då de redan var i numeriska värden 

(se Bilaga 1). För att kunna genomföra våra tester valde vi dock vid ett senare tillfälle att 

gruppera svaren. De som svarade med antingen ett eller två blev en grupp, de som svarade tre 

blev en grupp och de som svarade fyra eller fem blev en grupp. Den första gruppen representerar 

de som inte håller med om påståendet, tredje gruppen är de som håller med om påståendet och 

den andra gruppen är de som befinner sig mittemellan.  

 

För fråga sju och åtta i enkätens tredje del fanns det två alternativ där respondenten väljer att 

antingen följa rekommendationen eller inte. De som svarade att de skulle följa 

rekommendationen gavs siffran ett och övriga siffran noll. Fråga nio hade till skillnad från 

övriga scenariofrågor tre svarsalternativ. Vi valde att ge de som svarade att de skulle följa den 

första rekommendationen, och såldes drabbades av “the attention-grabbing theory”, siffran ett 

medan båda de övriga svaren gavs siffran noll. Då frågans syfte var att ta reda på huruvida 

respondenten föll för “the attention-grabbing theory” kändes det irrelevant huruvida de valde 

att följa den andra rekommendationen eller ingen utav dem. Fråga tio kodas även det genom att 

ge de som svarade att de investerar i aktien siffran ett medan övriga svar ges siffran noll. 

 

4.5 Analysmetod 

 

4.5.1 Chi-två-test 
 

För att genomföra våra statistiska tester och analysera vårt resultat kommer vi att använda 

statistikprogrammet Minitab. Det statistiska test vi kommer att använda oss av är Chi-två-test 

och linjär regression. Chi-två-test används generellt för att undersöka om samband existerar 

mellan olika variabler (Saunders et al., 2012, s. 514). Testet fungerar på så sätt att det 

sammanfattar de observerade värdena av de variabler man valt som rader och kolumner. Dessa 

observerade värden jämförs sedan med vad de förväntade värdena hade varit ifall variablerna 

hade vart helt separerade från varandra (Saunders et al., 2012, s. 514). Desto större skillnaden 

är mellan de observerade och förväntade värdena desto högre blir testets chi-två värde, där ett 

högt chi-två-värde betyder ett starkare samband mellan variablerna.  

 

Huruvida testet är signifikant beror på signifikansnivå samt antalet frihetsgrader. Antalet 

frihetsgrader bestäms genom att ta antalet rader minus ett multiplicerat med antalet kolumner 

minus ett (Saunders et al., 2012, s. 514). Testet blir således beroende av hur tabellstrukturen, 

och i förlängningen grupperingen av svaren, ser ut. För att exemplifiera kan vi ta ett test vi gjort 
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gällande förhållandet mellan finansiell kunskap och huruvida respondenten investerat i aktier. 

Som tidigare nämnt grupperade vi den finansiella kunskapen i tre grupper, 1-3 rätt, 4-6 rätt och 

7-8 rätt. Antalet rader i testet blir således tre. Huruvida respondenten investerat i aktier eller 

inte var en ja- och nej fråga, varpå antalet kolumner blir två. För att räkna ut testets frihetsgrader 

tar vi alltså 3-1 multiplicerat med 2-1 vilket blir två.  

 

Testets chi-två-värde kombinerat med antalet frihetsgrader ger i Minitab ett p-värde. Beroende 

på vad p-värdet visar är testen signifikanta vid olika nivåer. Ett p-värde på 0,10 är signifikant 

vid 10 %, ett p-värde på 0,05 är signifikant vid 5 % och ett p-värde på 0,01 är signifikant vid 1 

%. Värt att notera är att desto lägre procentsatsen är desto säkrare är sambandet mellan 

variablerna. 

 

Vi kommer i våra test i huvudsak att använda finansiell kunskap som en av variablerna och 

testa den mot enkätens övriga frågor för att se huruvida något samband finns, då det är studiens 

syfte. Vi kommer även att undersöka eventuella effekter som kommer utav ålder och kön då 

det kan vara intressant för studien att se huruvida andra faktorer spelar in i respondenternas 

attityder.  

 

Då studien syfte är att undersöka hur finansiell kunskap påverkar ekonomistudenters attityder 

till aktierekommendationer känns chi-två-testen väldigt lämpliga. Testen är överlag lätta att 

både genomföra och förstå. Ett av de största problemen med chi-två test är att de kräver egna 

tolkningar av de presenterade resultaten, vilket även komplicerar analysen något. Därutöver 

kan det vara svårt att säga någonting om det kausala förhållandet mellan variablerna, även om 

testen indikerar hur svaren skulle sett ut om det inte existerade något samband mellan dem. Vi 

kommer även att komplettera våra statistiska tester med beskrivande data i vårt resultat för att 

ge en bättre överblick över hur våra respondenter svarat på enkätens frågor.  

 

4.5.2 Regressionsanalys 
 

Vi kommer även att använda oss av en linjär regressionsanalys för att bedöma vilka variabler 

som påverkar den finansiella kunskapen. Syftet med en regressionsanalys är att bedöma hur ett 

antal oberoende variabler påverkar en bestämd beroende variabel (Saunders et al., 2012, s. 523). 

En genomförd regressionsanalys visar bland annat hur statistiskt signifikanta de oberoende 

variablerna är i förhållande till den beroende variabeln samt hur väl de oberoende variablerna 

tillsammans förklarar variationen i den beroende variabeln. Det sistnämnda tar ett värde mellan 

noll och ett och benämns som modellens förklaringsgrad, eller R2 (R-squared), och förklarar 

alltså procentuellt hur väl den insamlade datan passar in i regressionsmodellen (Saunders et al., 

2012, s. 525).  

 

En regressionsanalys tar formen 𝒚𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒙𝒊𝟏 + 𝜷𝟐𝒙𝒊𝟐 + ⋯𝜷𝒑𝒙𝒊𝒑 + 𝝐𝒊 där: 

𝒚𝒊 är den beroende variabeln. 

𝜷𝟎 beskriver medelvärdet för den beroende variabeln när de oberoende variablerna är lika med 

noll. 

𝜷𝟏 representerar lutningen för de oberoende variablerna. Lutningen avgör hur mycket den 

beroende variabeln ändras då den specifika oberoende variabeln ökar med en enhet. 

𝒙𝒊 är de oberoende variablerna. 

𝝐𝒊 representerar avvikelsen som ska vara självständigt och normalfördelad med medelvärdet 

noll och standardavvikelsen 𝜎. 

 

Vår specifika modell med förklaring av variablerna följer nedan: 
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Y𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒙𝟏Ålder + 𝜷𝟐𝒙𝟐Moment + 𝜷3𝒙3Kön + 𝜷4𝒙4Har investerat + 𝜷5𝒙5Extrajobb 

+ 𝜷6𝒙6Läser aktier + 𝝐𝒊 

Där:  

 

Y𝒊 är antalet rätta svar på frågorna kring finansiell kunskap. 
𝒙𝟏 = Ålder. Numerisk variabel för respondentens ålder. 
𝒙𝟐 = Moment. Numerisk variabel för antal lästa moment inom finansiering. 
𝒙3 = Kön. Indikatorvariabel som tar värdet 1 för kvinna och värdet 0 för man. 
𝒙4 = Har investerat. Indikatorvariabel som tar värdet 1 för de som angav att de har 
investerat i aktier och 0 för de som angav att de inte gjort det. 
𝒙5 =Extrajobb. Indikatorvariabel som tar värdet 1 för de som har extrajobb på sidan av 
studierna och 0 för de som inte har. 
𝒙6 = Läser aktier. Indikatorvariabel som tar värdet 1 för de som angav att de läser 
aktierekommendationer och 0 för de som inte gör det. 
 

För att en regressionsanalys ska vara pålitlig krävs att ett antal kriterium är mötta. Det första 

kritieriumet är att den oberoende- och de beroende variablerna inte får ha olika varianser. Skulle 

så vara fallet kallas det heteroskedasticitet och gör analysen opålitlig (Saunders et al., 2012, s. 

524). Det är även viktigt att det inte existerar någon korrelation mellan två eller fler oberoende 

variabler då det skulle göra det svårt att bestämma de separata effekterna dessa variabler har på 

den beroende variabeln (Saunders et al., 2012, s. 524). Korrelationen mellan variablerna är 

relativt lätt att utreda. Den statiskprogramvara vi använder kommer automatiskt att genomföra 

VIF (Variance Inflation Factor) test för alla oberoende variabler då regressionsanalysen 

genomförs. En tumregel gällande VIF test är att de värden testet visar ska vara under tio för att 

ingen korrelation ska finnas mellan variablerna (Saunders et al., 2012, s. 524). Utöver VIF-

testet genomförde vi ett enkelt korrelationstest för regressionens oberoende variabler. Resultatet 

presenteras i tabell 4.1 

 

 
Tabell 4.1. Resultat av korrelationstest 
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Som synes i tabellen hittas signifikant korrelationsvärde mellan följande variabler: 

Antal studerade terminer och ålder.  

Har investerat i aktier och kön.  

Kön och läser aktierekommendationer. 

Läser aktierekommendationer och antal studerade moment. 

Läser aktierekommendationer och ålder.  

Läser aktierekommendationer och har investerat i aktier.  

Läser aktierekommendationer och extrajobb. 

 

Vi ser dock att korrelationsvärdet aldrig överstiger 60 % och det är teoretiskt rimligt att 

variablerna korrelerar till viss del. Detta innebär att även om variablerna visar viss korrelation 

så är den inte hög nog för att man ska misstänka multikollinearitet (Pearson, 2010). Vi bedömer 

således att vi kan använda samtliga variabler i vår regressionsmodell.  

 

4.6 Etiska aspekter 
 

När det gäller enkäter finns det generellt fyra etiska principer vi som forskare bör beakta. Dessa 

fyra är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman, 2011, s. 131-132). Informationskravet säger att det tydligt ska framgå i vilket syfte 

enkäten genomförs, samtyckeskravet innebär att deltagande i undersökningen ska vara helt fritt 

från tvång, konfidentialitetskravet innebär att respondenterna förblir anonyma och 

nyttjandekravet säger att den insamlade datan endast får användas för den aktuella studien 

(Bryman, 2011, s. 131-132). 

 

Vi anser att vi uppfyllt dessa kriterier dels genom en kort presentation i enkätens början där vi 

beskriver studiens syfte, att det är frivilligt att delta samt att alla svaren är anonyma och inte 

kommer att användas till någon annan studie än denna. Vi förmedlade även denna information 

muntligt till de klasser vi besökte för att göra det extra tydligt. Det går att argumentera för att 

presentationen bör ha vart längre, vi kände dock att enkäten redan var relativt lång och vi 

försökte ta så lite tid i anspråk som möjligt vid våra utdelningstillfällen. Vi kommer även att se 

till att den insamlade datan inte kommer att lämnas ut till någon utöver behöriga personer såsom 

handledare och betygskomittéer. Detta för att säkerställa att nyttjandekravet är helt uppfyllt. 
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5. Empiri/Resultat 

Här nedan presenteras resultatet. Resultatet har delats upp efter enkätens utformning. 

Resultatdelen består av tre separata delar med deskriptiv data samt en del som testar våra 

hypoteser. Därefter följer de tester vi gjort utanför våra hypoteser samt en avslutande del där 

vi sammanfattar resultatet av våra tester i tabellform. 

 

5.1 Sammanfattning av data 
 

Den första delen av vår enkät syftade till att presentera grundläggande information om våra 

respondenter. Detta innefattar kön, ålder och antal studieår. Vi valde att även inkludera frågor 

som exempelvis huruvida respondenterna investerat i aktier, läser aktierekommendationer samt 

i vilka kanaler de huvudsakligen inhämtar sin information. Då vi valt att dela ut enkäter till 

individer med tre olika utbildningsnivåer har vi valt att presentera resultaten hos de olika 

nivåerna separat för att kunna visa på eventuella attitydskillnader. 

 

5.2 Del ett – grundläggande information 
 

I tabell 5.1a ges en överblick av de demografiska faktorerna för studiens insamlade data. Av 

samtliga 134 respondenter var 54 % män och 46 % kvinnor. För respondenterna i A-kursen 

uppgav ingen att de läst några tidigare kurser inom ämnet finansiering, medan medelvärdet för 

respondenterna på D-nivå var 5,08 kurser. Majoriteten av de studerande på A-nivå har precis 

börjat sitt första studieår, medan de som läste på B-nivå visar ett medelvärde på 2,76 påbörjade 

studieår. Gällande programtillhörighet läste 71 % av respondenterna civilekonomprogrammet 

medan 16 % läste fristående kurser och 13 % läste andra ekonomiprogram. Åldersfördelningen 

ser ut enligt följande: 43 % befinner sig inom åldersspannet 21-23 år, 25 % inom spannet 24-

26 år, 23 % mellan 18-20 år och 9 % av respondenterna är 27 år eller över. 

 

Tabell 5.1b presenterar respondenternas investeringserfarenhet. Vi ser i tabellen att 44 % av 

respondenterna i A-kursen svarat att de vid minst ett tillfälle har investerat i aktier. För 

respondenter på B-nivån var denna siffra 52 % och D-nivå cirka 56 %. Av de som inte tidigare 

investerat i aktier uppgav endast två respondenter att de inte hade något intresse av att i 

framtiden göra det. 42 % av respondenterna har extrajobb på sidan av studierna och 51 % uppger 

att de läser aktierekommendationer som publiceras i tidningar eller andra medier. När det gäller 

informationskällor var websidor och forum med investmentinriktning bland de mest populära 

för samtliga respondenter. För de studerande på både A- och B-nivån var annars familj det 

vanligaste svaret medan de med mest finansieringsutbildning föredrog att hämta sin information 

från affärstidningar. Värt att notera är att informationskällan “familj” sjönk från A- till D-nivå, 

dock betraktas vänner fortfarande som en god informationskälla. 
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Tabell 5.1a. Sammanfattning av data över samtliga respondenter, demografiska faktorer 

 
 
Tabell 5.1b. Sammanfattning av data över samtliga respondenter, investeringserfarenhet 

 
 

Då vi inte hade möjlighet att endast tillfråga civilekonomstudenter på alla tre kursnivåer har vi 

även valt att i de flesta fall beskriva hur svaren hade sett ut ifall vi endast registrerat svaren från 

de som läste civilekonomprogrammet. Totalt var 95 av respondenterna studerande på 

civilekonomprogrammet där 61 läste A-kursen, 7 läste B-kursen och 27 läste på D-nivå. 

Överlag identifierade vi inga större skillnader mellan civilekonomerna och hela 

respondentgruppen. Civilekonomerna var något mindre benägna att investera i aktier, läsa 
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aktierekommendationer och ha extrajobb på sidan av studierna. Skillnaden i samtliga fall var 

dock endast ett fåtal procentenheter. Vi ser överlag ingenting som tyder på att civilekonomernas 

demografiska faktorer och investeringserfarenhet skiljer sig från hela respondentgruppens. 

 

5.3 Del två – Mäta finansiell kunskap 
 

Enkätens andra del fokuserade på att bestämma och mäta respondenternas finansiella kunskap. 

Genom en rad frågor kring olika finansiella instrument och företeelser mättes respondenternas 

finansiella kunskap genom antalet rätta svar. Resultatet visar på att de som läst fler kurser inom 

finansiering generellt har fler rätta svar och således också en högre finansiell kunskap. Detta 

innebär att antalet finansieringskurser är en tänkbar proxy för finansiell kunskap. Som vi kan 

se i tabell 5.2 så visar studenterna på A-nivå ett medelvärde på 44,7 % rätta svar på de åtta 

frågorna. För studenterna på B- och D-nivå var samma siffra 75 % respektive 79,7 %. Värt att 

notera här är att antalet tillfrågade studenter på B-nivån var lägre än övriga kurser med endast 

25 respondenter. Det är således möjligt att resultatet sett annorlunda ut om fler personer på B-

nivå hade svarat på enkäten.  

 
Tabell 5.2. Sammanfattning över respondenternas svar på del 2, hela respondentgruppen. 

 

Vad gäller de individuella frågorna var respondenterna mest familjära med hur aktier och 

diversifiering fungerar. De som läste ekonomi på A-nivån hade svårast att förklara begreppet 

arbitrage där endast tre av 61 personer angav rätt svar. Sett över alla respondenter var frågorna 

om distinktionen mellan APR och EAR svårast tillsammans med hur det fungerar att vara en 

borgensman. Vår uppfattning är dock att frågan kring principen om borgensmän var otydligt 

ställd och således resulterade i en lägre andel rätta svar.  

 

Frågan hade kunnat förtydligas genom att ge ett exempel på vilken situation det handlade om. 

Även om det är det vanligaste behöver det inte nödvändigtvis vara så att banken ställt krav på 

låntagaren att ha en borgensman. Det förekommer att låntagare använder sig av borgensmän 

för att helt enkelt sprida på risken. Detta innebär att det finns situationer där flera olika 

svarsalternativ är rätt. Hade vi exempelvis formulerat frågan som “Om du går i borgen för en 

vän som av banken inte bedöms som kreditvärdig, då;” implicerar det att personen inte tillåts 

ta ut lånet själv, vilket troligtvis hade ökat andelen rätta svar.  

 

Detta får vissa konsekvenser för vårt resultat då mätningen av respondenternas finansiella 

kunskap kring just denna fråga inte har genomförts på ett korrekt sätt. Exakt i vilken riktning 

det påverkar studiens resultat är svårt att säga då vi inte kan veta hur respondenterna svarat ifall 

frågan vart bättre ställd. Vårt antagande är dock att andelen rätta svar på frågan hade ökat. Ett 

alternativ för att hantera detta vore att exkludera frågan helt från analysen. Vi finner dock att 

fördelningen mellan grupperna låg, medelhög och hög kunskap ser rimlig ut och väljer därför 

att behålla frågan i analys och resultat. 
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Exkluderar vi alla respondenter som inte läser civilekonomprogrammet ser vi generellt inte 

någon betydande skillnad. Som synes i tabell 5.3 så stiger medelvärdet för antalet rätta svar en 

del för respondenterna som läser på B-nivå, så till den grad att den blir högre än studenterna på 

D-nivå. Antalet respondenter på B-nivån blir här endast 7 individer, medan de på D-nivån är 

25 svarande. Det är troligt att det bristande antalet respondenter på B-nivån påverkar utfallet i 

detta avseende. 
 

Tabell 5.3. Sammanfattning över respondenternas svar på del 2, endast civilekonomer 

 

5.4 Del tre – Attityder och scenarion 
Enkätens tredje och sista del kan delas upp i två separata avsnitt. Respondenterna får i fråga ett 

till sex ta ställning till ett antal påståenden som på ett eller annat sätt berör 

aktierekommendationer och därefter ange på en skala från 1-5 till hur de förhåller sig till 

påståendet (se Bilaga 1). Frågorna är utformade för att utvärdera respondenternas attityder, och 

kommer hädanefter benämnas som studiens attitydfrågor. Därefter i fråga sju till tio följer ett 

antal aktierekommendationer (fyra scenarion) där respondenterna tvingas ta ett hypotetiskt 

investeringsbeslut. De scenarion som presenteras syftar i huvudsak till att utvärdera vilka 

faktorer som kan påverka en individ i ett investeringsbeslut och kommer hädanefter benämnas 

som studiens scenariofrågor. 

 

Resultatet av enkätens tredje del sammanfattas nedan i tabell 5.4. 

 

Den första attitydfrågan ämnar ta reda på i vilken utsträckning respondenterna använder sig av 

aktierekommendationer i sina investeringsbeslut. Vi har här valt att titta på respondenternas 

medelvärden för att se hur grupperna förhåller sig till företeelsen där fem innebär att de helt 

håller med om påståendet och ett innebär att de inte alls håller med. Vi ser i tabell 5.4 att 

studenterna på A-nivå får ett medelvärde på 3,03, de på B-nivå ett medelvärde på 2,96 och de 

på D-nivå ett medelvärde på 3,17. Sett över hela respondentgruppen blir medelvärdet 3,07. 

Respondenterna är alltså i stort neutrala i frågan.  

 

Fråga två och tre i attityddelen försöker ta reda på hur respondenterna ser på 

aktierekommendationers objektivitet. Fråga två fokuserar på banker och affärstidningar medan 

fråga tre tittar på investmentsidor och forum. Speciellt intressant finner vi jämförelsen mellan 

de båda frågorna. Vi ser i tabell 5.4 att de som läser på A-nivå har ett likvärdigt förtroende för 

källorna, där banker och tidningar får ett medelvärde på 2,69 medan internetkällornas 

medelvärde är 2,67. Studenterna på B-nivå har det högsta förtroendet för internetkällorna med 

ett medelvärde på 2,8, att jämföra med bankernas och affärstidningarnas 2,68. D-nivån visade 

det lägsta förtroendet för internetkällorna med ett medelvärde på 2,23 samtidigt som banker och 

affärstidningar erhöll ett medelvärde på 2,67. 

 

Den fjärde frågan behandlar respondenternas åsikter kring den effektiva marknadshypotesen. 

Vi ser i tabell 5.4 att studenterna på D-nivå är generellt minst benägna att hålla med om att det 
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skulle vara möjligt att kontinuerligt göra överavkastningar på aktiemarknaden med ett 

medelvärde på 2,96. Studenterna på B-nivå är omvänt de som är mest benägna att hålla med 

påståendet och visar ett medelvärde på 3,88. Även här kan resultatet vara missvisande då vi 

endast har 25 svar ifrån studenter på B-nivå, en annan faktor som bör beaktas är att de på A- 

respektive B-nivå kanske inte har förstått frågan på samma sätt som de på D-nivå. Fråga fem 

och sex ämnar båda att ta reda på hur massmedial uppmärksamhet påverkar eventuella 

investeringsbeslut. Som vi ser i tabell 5.5 får påståendet att respondenterna oftare följer 

rekommendationer som innefattar bolag som ofta syns i nyheter och media begränsat stöd hos 

samtliga respondenter med ett medelvärde på 2,55. Däremot anser en större del att det känns 

bättre att investera i bolag som får många rekommendationer från banker och tidningar med ett 

medelvärde på 3,24. 
 

Tabell 5.4. Sammanställning av resultatet av attitydfrågorna på del 3, hela respondentgruppen 

 
 

Tar vi bort svaren från de som inte läser civilekonomprogrammet ser medelvärdena i stort sett 

likadana ut. Samtliga värden håller sig inom ett intervall på 0,04 från ursprungsvärdet förutom 

fråga fem som minskar med 0,07. Ifall vi observerat stora skillnader mellan hela 

respondentgruppens och civilekonomernas svar hade det indikerat att civilekonomer överlag 

har klart skilda åsikter från övriga ekonomstudenter. Detta hade kunnat vara problematiskt då 

vi generellt har utgått från att samtliga studenter är lika varandra vilket även gör att vi senare 

kan analysera hela respondentgruppen snarare än endast civilekonomerna. 

 

Fråga sju till tio i enkätens tredje del presenterade olika scenarion där respondenterna fick läsa 

en påhittad aktierekommendation och sedan ta ett beslut huruvida de skulle investera i aktien 

eller lägga pengarna på andra finansiella instrument. Det första scenariot innehöll en vanlig 

aktierekommendation där en bank höjt sin rekommendation från neutral till köp. Vi ser i tabell 

5.5 att respondenterna på D-nivå var mest benägna att investera i denna aktie med ett resultat 

på 29,17 %. Minst benägna att investera var studenterna på B-nivå med 16 %. 
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Tabell 5.5. Sammanställning svar scenario 1, hela respondentgruppen 

 
 

Det andra scenariot presenterade en situation där respondenterna blev tvungna att välja mellan 

att antingen följa en rekommendation från en bank som uppger att företaget är undervärdet eller 

att följa tips från sina vänner och individer på ett investmentforum och sälja sitt befintliga 

innehav. Vi ser i tabell 5.6 att även här var studenterna på D-nivå mest benägna att följa bankens 

aktierekommendation med ett resultat på 45,83 % som investerar i aktien. Omvänt var det 

studenterna på A-nivå som i högst utsträckning följde sina vänners tips och sålde aktien med 

65,57 %. 
 

Tabell 5.6. Sammanställning svar scenario 2, hela respondentgruppen  

 
 

Scenario tre presenterade två olika aktierekommendationer från separata banker om två separata 

bolag. Den första rekommendationen inleds med en mening om gårdagens rekordhöga 

avkastning och informerar om en förväntad prisökning på 5 SEK (ca 5,3 %). Den andra 

rekommendationen nämner inga rekordavkastningar eller andra uppmärksamhetsväckande ord 

och meddelar också en möjlig prisökning på 5 SEK. Här var dock ursprungspriset lägre vilket 

resulterar i att den procentuella ökningen blir högre (ca 11 %). Det rationella beslutet skulle 

således vara att följa rekommendation två. Vi ser i tabell 5.7 att vårt resultat visar att studenterna 

på D-nivån är de som är mest benägna att följa den första rekommendationen där 41,67 % av 

respondenterna angav att de skulle valt att följa rekommendation ett. Studenterna på B-nivån är 

den grupp som är minst benägen att följa den första rekommendationen med endast 16 %.  

 
Tabell 5.7. Sammanställning svar scenario 3, hela respondentgruppen 

 
 

Enkätens sista fråga presenterar ett scenario där aktierekommendationen sänks från neutral till 

sälj, men inleds genom att belysa stora köpvolymer under den senaste perioden. Syftet med 

scenariot var att visa i vilken utsträckning respondenterna valde att följa bankens 

rekommendation som grundar sig på en analys kontra att följa andra investerares beteende. 

Tabell 5.8 visar att de som var mest benägna att ignorera rekommendationen och följa vad andra 

investerare gör var respondenterna på A-nivå med 24,59 % som valde att investera i bolaget 

trots rekommendationen. 12 % av studenterna på B-nivån och 18,75 % på D-nivån valde att 

investera i aktien. 

 
Tabell 5.8. Sammanställning svar scenario 4, hela respondentgruppen 

 
 

Väljer vi här att bortse från resultat givna av respondenter utanför civilekonomprogrammet ser 

vi vissa skillnader, specifikt när det gäller de svarande från B-nivån. Detta är dock svårt att 

undvika då vi som tidigare nämnt endast har 7 svar från dessa studenter. Givet detta blir det 

svårt att dra några direkta slutsatser om skillnader mellan kurserna specifikt. Vi kan dock se att 
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de övergripande tendenserna sett över hela respondentgruppen inte skiljer sig särskilt mycket i 

fallet med bara civilekonomer i jämförelse med situationen då alla svar var inkluderade i 

resultatet.  

 

5.5 Test av hypoteser 
Vi kommer som tidigare nämnt i huvudsak genomföra chi-två-tester mellan antalet rätta svar 

på kunskapsfrågorna och olika ekonomiska beteenden. För att göra det möjligt att genomföra 

analyserna bestämde vi oss för att gruppera antalet rätta svar i tre olika nivåer. Respondenterna 

med 1-3 rätta svar blir en grupp och definieras med låg finansiell kunskap. De med 4-6 rätta 

svar antas ha en medelhög nivå av finansiell kunskap medan gruppen med 7-8 rätta svar klassas 

som hög finansiell kunskap. 

 

5.5.1 Hypotes ett 

 

Vår första hypotes är: Studenter med högre nivå av financial literacy hämtar i högre grad 

information från aktierekommendationer. För att testa hypotesen har vi valt att ställa upp 

följande noll- och alternativhypotes; 

 

H0: Det finns ingen skillnad i användandet av aktierekommendationer som informationskälla 

mellan individer med hög- medelhög, och låg financial literacy 

Ha: Det finns en signifikant skillnad i användandet av aktierekommendationer som 

informationskälla mellan individer med hög- medelhög och låg financial literacy 

 

Vårt första test genomfördes mellan finansiell kunskap och ifall respondenterna läser 

aktierekommendationer. Testets resultat visas i tabell 5.9. 

 
Tabell 5.9. Resultat av chi-två-test mellan finansiell kunskap och läser aktierekommendationer för hela 

respondentgruppen1 

 
 

Vi kan alltså se att testet mellan finansiell kunskap och huruvida respondenterna läser 

aktierekommendationer ger ett chi-två-värde på 11,851 och ett p-värde på 0,003. Testet är alltså 

signifikant vid nivån 1 %. Detta indikerar alltså att det finns signifikanta skillnader mellan de 

olika kunskapsnivåerna i förhållande till sannolikheten att de läser aktierekommendationer.  

                                                           
1 Testet genomfördes även på endast civilekonomer med ett likvärdigt resultat. De största skillnaderna 

identifierades som att 14.7 % av de med hög kunskap läste aktierekommendationer, att jämföra med det 
förväntade 12 %. Samtidigt angav 25,3 % av de med låg kunskap läste inte rekommendationer mot förväntat 17,7 
%. Väljer vi att exkludera svaren från de individer som inte studerade civilekonomprogrammet får vi ett chi-två-
värde på 9,687 och ett p-värde på 0,008 vilket fortfarande är statistiskt signifikant vid nivån 1 %. Båda testen 
visar att individer med både medelhög- och hög finansiell kunskap i högre utsträckning än vad som är förväntat 
faktiskt läser aktierekommendationer. Omvänt är de observerade värdena för gruppen med låg kunskap klart 
lägre än de förväntade när det gäller att läsa rekommendationer. 
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Den tredje delens första fråga behandlar även den huruvida respondenternas investeringsbeslut 

påverkas av aktierekommendationer. Respondenterna har i denna fråga angett till vilken grad 

de håller med om påståendet “Mina investeringsbeslut påverkas i hög grad av 

aktierekommendationer publicerade i affärstidningar, av banker eller på 

investeringshemsidor/investeringsforum” på en skala från ett till fem där ett var “Håller inte 

alls med” och fem “Håller helt med”. För att kunna genomföra vårt statistiska test har vi valt 

att gruppera de som svarade ett och två i en grupp, de som svarade tre i en grupp och de som 

svarade fyra eller fem i en grupp. Vi bedömer att detta är rimligt då det visar vilka som inte 

håller med, vilka som är neutrala samt vilka som stödjer påståendet.  
 

Tabell 5.10. Resultat av chi-två-test mellan finansiell kunskap och attityd ett för hela respondentgruppen2 

 
 

Som synes i tabell 5.10 visar testet mellan finansiell kunskap och den första attitydfrågan ett 

chi-två-värde på 8,413 vilket ger ett p-värde på 0,078. Detta innebär att testet är signifikant vid 

nivån 10 %. Som vi kan se av tabellen tenderar de med hög kunskap att hålla med i större 

utsträckning än vad som förväntas samtidigt som de med medelhög kunskap i högre 

utsträckning är neutralt inställda.  

 

Givet detta resultat kan vi förkasta nollhypotesen att det inte skulle föreligga någon skillnad 

mellan de olika kunskapsnivåerna när det gäller att läsa aktierekommendationer. Testet för 

huruvida investeringsbesluten påverkas av aktierekommendationer är även det signifikant, dock 

vid en lägre nivå. 

 

5.5.2 Hypotes två 

 

Vår andra hypotes är: Studenter med en högre nivå av financial literacy har en högre tendens 

att investera i aktier. För att testa hypotesen har vi valt att ställa upp följande noll- och 

alternativhypotes; 

 

H0: Det finns ingen skillnad mellan olika kunskapsnivåer när det gäller att investera i aktier. 

Ha: Det finns en signifikant skillnad mellan finansiell kunskap och benägenhet att investera i 

aktier. 

 

                                                           
2 Testet genomfördes även på endast civilekonomer med ett väldigt annorlunda resultat. De största skillnaderna 

mellan observerat och förväntat resultat var låg kunskap som höll med om påståendet med 10,5 % observerat 
och 12,1 % förväntat. Hög kunskap som håller med visade observerat 11,6 % mot förväntat 9 %. Testet av endast 
civilekonomstudenterna visar ett chi-två-värde på 1,767 och ett p-värde på 0,778, vilket inte är signifikant. Vi kan 
således säga att testet är signifikant för hela respondentgruppen vid nivån 10 % medan inget samband 
identifierats för endast civilekonomerna. 
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Det första testet vi genomförde för att testa hypotesen var mellan finansiell kunskap och om 

respondenten vid minst ett tillfälle har investerat i aktier. Testets resultat presenteras i tabell 

5.11. 
 

Tabell 5.11. Resultat av chi-två-test mellan finansiell kunskap har investerat i aktier för hela 

respondentgruppen3 

 
 

Som vi kan se i tabell 5.11 genererade testet mellan finansiell kunskap och om respondenterna 

vid minst ett tillfälle har investerat i aktier ett chi-två-värde på 8,521 och ett p-värde på 0,016 

vilket alltså är statistiskt signifikant vid nivån 5 %. 

 

Vårt andra test för hypotesen var mellan den finansiella kunskapen och huruvida 

respondenterna skulle vilja investera i aktier. Då aktiefrågan hade tre svarsalternativ, ja, nej och 

kanske, valde vi att gruppera svaren. De som svarade ja på frågan delades in i en grupp och de 

som svarade antingen nej eller kanske delades in i en grupp. Notera även att de som på den 

tidigare frågan svarat att de redan investerar i aktier exkluderades ur dessa tester. Som vi kan 

se i tabell 5.12 visar testet ett chi-två-värde på 0,155 och ett p-värde på 0,925.  

 
Tabell 5.12. Resultat av chi-två-test mellan finansiell kunskap och skulle vilja investera i aktier för hela 

respondentgruppen4 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Testet genomfördes även på endast civilekonomer och resultatet blev ett chi-två-värde på 4,65 och ett p-värde 

på 0,098 vilket även det är signifikant dock vid 10 %. Testerna visar att respondenterna med hög- och medelhög 
kunskap oftare tenderar att investera i aktier än vad som förväntas, samtidigt investerar de med låg kunskap mer 
sällan än det förväntade värdet. Vi kan alltså förkasta nollhypotesen för båda grupperna givet de signifikanta 
testerna. 
4 Testet genomfördes även på endast civilekonomer och resultatet ett chi-två-värde på 0,77 och ett p-värde på 

0,68. Det finns således inga signifikanta skillnader mellan kunskapsnivåerna. 
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5.5.3 Hypotes tre 

 

Vår tredje hypotes är: Studenter med en högre nivå av financial literacy tenderar att använda 

rådgivningen i aktierekommendationer mer än studenter med en lägre nivå. För att testa 

hypotesen har vi valt att ställa upp följande noll- och alternativhypotes: 

 

H0: Det finns inga signifikanta skillnader mellan nivå av finansiell kunskap och benägenhet att 

använda en aktierekommendation 

Ha: Det finns signifikanta skillnader mellan nivå av finansiell kunskap och benägenhet att 

använda en aktierekommendation 

 

För att testa denna hypotes använder vi variablerna finansiell kunskap och respondenternas svar 

på det första scenariot vi presenterar i enkäten. Scenariot är en helt vanlig aktierekommendation 

där en bank höjt rekommendationen från neutral till köp. Då rekommendationen har höjts en 

nivå bedöms rekommendationen som positiv och bör kunna stimulera till agerande. Som vi kan 

se i tabell 5.13 visade testet mellan finansiell kunskap och svaren på det första scenariot ett chi-

två-värde på 1,629 och ett p-värde på 0,443. Vi kan således se att det inte finns några statiskt 

signifikanta samband mellan den finansiella kunskapen och troligheten att agera på en 

aktierekommendation och kan inte förkasta nollhypotesen. 

 
Tabell 5.13. Resultat av chi-två-test mellan finansiell kunskap och scenario ett hela respondentgruppen5 

 
 

5.5.4 Hypotes fyra 

 

Vår fjärde hypotes är: Studenter med hög financial literacy tenderar i lägre utsträckning att 

drabbas av herding jämfört med studenter med låg financial literacy.  För att testa hypotesen 

har vi valt att ställa upp följande noll- och alternativhypotes: 

 

H0: Det finns inga signifikanta skillnader mellan finansiell kunskap och benägenhet att 

drabbas av herding 

Ha: Det finns signifikanta skillnader mellan finansiell kunskap och benägenhet att drabbas av 

herding 

 

Vi har valt att använda enkätens sista fråga för att testa denna hypotes. I enkätens sista scenario 

presenteras en situation där respondenterna får välja att antingen gå emot en 

säljrekommendation på grund av stora köpvolymer eller investera i en aktiefond. Testet mellan 

den finansiella kunskapen och svaren på det sista scenariot visar som synes i tabell 5.14 ett chi-

två-värde på 0,367 och ett p-värde på 0,832. Vi kan alltså inte identifiera några skillnader och 

kan således inte förkasta nollhypotesen. 
 

                                                           
5 Testet genomfördes även på endast civilekonomer utan och visade ett chi-två-värde på 0,444 vilket ger ett p-
värde på 0,801, vilket inte är signifikant. 
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Tabell 5.14 Resultat av chi-två-test mellan finansiell kunskap och scenario fyra hela respondentgruppen6 

 
 

5.5.5 Hypotes fem 

 

Vår femte och sista hypotes är: Studenter med hög financial literacy tenderar i lägre 

utsträckning att drabbas av “attention-grabbing events” än studenter med låg financial 

literacy.  För att testa hypotesen har vi valt att ställa upp följande noll- och alternativhypotes: 

 

H0: Det finns inga signifikanta skillnader mellan finansiell kunskap och benägenhet att 

påverkas av “attention-grabbing events” 

Ha: Det finns signifikanta skillnader mellan finansiell kunskap och benägenhet att påverkas av 

“attention-grabbing events” 

 

Exempel på attention-grabbing events är bland annat aktierekommendationer eller att synas i 

media. Givet detta blir attitydfrågorna fem och sex relevanta för att testa denna hypotes 

samtidigt som det tredje scenariot är utformat för att besvara hypotesen. I den femte 

attitydfrågan får respondenterna ta ställning till huruvida de anser att medverkan i olika nyheter 

påverkar deras benägenhet att följa en aktierekommendation för bolaget. Som synes i tabell 

5.15 visar testet mellan finansiell kunskap och attitydfråga fem ett chi-två-värde på 1,178 och 

ett p-värde på 0,882. Samtliga värden ligger under vår kritiska nivå varpå inga signifikanta 

samband identifierats. 

 
Tabell 5.15. Resultat av chi-två-test mellan finansiell kunskap och attityd fem hela respondentgruppen7 

 

 

                                                           
6 Testet genomfördes även på endast civilekonomer med liknande resultat. De största skillnaderna mellan observerade och 

förväntade värden var mellan låg kunskap som investerar i Bolag AB med observerad andel på 8,4 % och förväntad andel på 
7,1 %. Även låg kunskap som investerar i en aktiefond visade på samma skillnad med en observerad andel på 25,3 % och 
förväntad andel på 26,6 %. Testet visar ett chi-två-värde på 0,585 vilket ger ett p-värde på 0,747. 
7 Testet genomfördes även på endast civilekonomer utan signifikans. Medelhög kunskap och håller inte med visar på största 
differensen med en observerad andel på 25,3 % att jämföra med förväntad andel på 19,9 %. Därefter följer hög kunskap och 
neutral med 11,6 % observerad andel och 6,5 % förväntad andel. Testet visar ett chi-två-värde på 4,794 och ett p-värde på 
0,309 vilket alltså inte är signifikant. 
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Den sista attitydfrågan fokuserar på huruvida respondenterna anser att det känns bättre att 

investera i ett bolag som får många rekommendationer från banker eller tidningar. Tabell 5.16 

visar att testet mellan finansiell kunskap och attitydfråga sex ger ett chi-två-värde på 13,044 

och ett p-värde på 0,011, vilket alltså är över vår kritiska nivå och således signifikant vid nivån 

5 %. Vi ser i tabellen att gruppen med hög kunskap klart oftare än förväntat svarat att de inte 

håller med påståendet. Samtidigt svarar de med låg finansiell kunskap att de håller med om 

påståendet i en högre utsträckning än vad som förväntas.  

 
Tabell 5.16. Resultat av chi-två-test mellan finansiell kunskap och attityd sex hela respondentgruppen8 

 
 

 

Det tredje scenariot beskriver en situation där respondenterna får välja mellan att följa en 

aktierekommendation med förhållandevis lägre procentuell avkastning men skriven med 

generellt positivare ordalag, en vanlig aktierekommendation med en procentuellt högre 

avkastning eller inget utav alternativen. Väljer respondenterna den första rekommendationen 

antas de ha fallit offer för ett attention-grabbing event då det rationella beslutet vore att följa 

rekommendationen med högre procentuell avkastning. Enligt tabell 5.17 visar testet mellan 

finansiell kunskap och scenario tre ett chi-två-värde på 2,031 och ett p-värde på 0,362. Samtliga 

värden är under vår kritiska gräns och ger således ingen möjlighet att förkasta nollhypotesen.  

 
Tabell 5.17. Resultat av chi-två-test mellan finansiell kunskap och scenario tre hela respondentgruppen9 

 
 

Sammanställer vi resultaten av våra tester för vår femte hypotes är en av tre tester signifikanta 

för hela respondentgruppen. För endast civilekonomerna är inget utav testerna signifikant. Vi 

har således hittat stöd för att studenter med låg finansiell kunskap anser att det känns bättre att 

                                                           
8 Testet genomfördes även på endast civilekonomer dock utan signifikans. Det största differenserna var mellan 

låg kunskap och håller inte med som visar en observerad andel på 2,1 % mot förväntad andel 6,7 %. Därefter 
följer hög kunskap och håller inte med. Observerad andel visar 8,4 % att jämföra med förväntad andel på 5,1 %. 
Testet visar på ett chi-två-värde på 6,708 och ett p-värde på 0,152, vilket är under vår kritiska nivå. 
9 Testet genomfördes även på endast civilekonomer med ett liknande resultat. Störst skillnad var mellan låg 
kunskap som följer rekommendation 1 och låg kunskap som inte följer rekommendationen med en differens på 
2,5 %. De observerade och förväntade andelarna var 7,4 % mot 9,9 % för de som följde rekommendation 1 samt 
26,3 % mot 23,8 % för de som inte följde. Testet ger ett chi-två-värde på 1,34 och ett p-värde på 0,512. 
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investera i bolag som får många rekommendationer från banker eller tidningar. Vi anser dock 

att det inte är tillräckligt för att kunna förkasta nollhypotesen, speciellt då övriga tester för 

hypotesen inte visade några samband. 

 

5.6 Övriga tester 
 

5.6.1 Test av den effektiva marknadshypotesen 

 

Utöver våra hypoteser ämnade vi även testa hur den finansiella kunskapen påverkar attityden 

mot den effektiva marknadshypotesen. Vår fjärde attitydfråga löd “Jag tror i hög grad att det på 

aktiemarknaden är möjligt att göra upprepade vinster som är högre än marknadens genomsnitt” 

och är ett test av respondenternas attityd till den effektiva marknadshypotesen. Tabell 5.18 visar 

att testet mellan finansiell kunskap och frågan om den effektiva marknadshypotesen gav ett chi-

två-värde på 11,413 och ett p-värde på 0,022 vilket är över vår kritiska gräns och signifikant 

vid nivån 5 %.  

 
Tabell 5.18. Resultat av chi-två-test mellan finansiell kunskap och attityd fyra hela respondentgruppen10 

 
 

5.6.2 Test av finansiell kunskap och informationskällor 

 

Ytterligare en intressant aspekt är huruvida den finansiella kunskapen har någon påverkan på 

var individerna hämtar sin information. Den sista frågan i enkätens första del löd “Vart i första 

hand skulle du vända dig för investeringsråd” där alternativen var “Vänner”, “Familj”, “Min 

bank”, “Affärstidning”, “Blogg/Twitter/Podcast”, “Annat”, “Investmentwebsidor”. 

Respondenterna var tillåtna att kryssa i fler än ett alternativ. För att möjliggöra statistiska test 

på detta valde vi att gruppera ihop svarsalternativen i tre olika grupper. Alternativen “Vänner” 

och “Familj” benämndes som “informella källor”, “Bank” och “Affärstidningar” benämndes 

som “formella källor” och alternativen “Blogg/Twitter/Podcast” samt “Investmentwebsidor” 

benämndes som “Internetkällor”. Endast tio respondenter valde alternativet “Annat” varpå det 

svarsalternativet eliminerades från analysen. Inga individer valde dock enbart alternativet 

“Annat” vilket gör att inga respondenter var helt utan svarsalternativ efter elimineringen.  Vi 

ser i tabell 5.19 att testet mellan finansiell kunskap och informationskällor visar ett chi-två-

värde på 31,823 och ett p-värde på 0,001 vilket tyder på ett samband mellan variablerna. Testet 

visar att de med hög finansiell kunskap är överrepresenterade i grupperna som antingen vänder 

                                                           
10 Testet genomfördes även på endast civilekonomer med ett signifikant resultat. Låg kunskap och neutral visar 

på störst skillnad med en observerad andel på 17,9 % och förväntad andel 11,7 %. Låg kunskap och håller inte 
med följer därefter med en observerad andel på 2,1 % att jämföra med förväntad andel på 7,1. Testet visar ett 

chi-två-värde på 11,074 och ett p-värde på 0,026 vilket även det är signifikant på nivån 5 %.  
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sig till alla tre informationskällor eller formella- och internetkällor. Gruppen med låg finansiell 

kunskap är däremot klart överrepresenterade i gruppen som endast använder sig av informella 

källor. 
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Tabell 5.19. Resultat av chi-två-test mellan finansiell kunskap och informationskällor hela respondentgruppen11 

                                                           
11 Testet genomfördes även på endast civilekonomer med ett signifikant resultat. De största differenserna mellan observerade och förväntade värden identifierades mellan 
låg kunskap och Informella och formella källor med ett observerat resultat på 9,5 %, att jämföra med förväntat resultat på 4,3 %. Därefter följer hög kunskap och informella 
källor med observerad andel på 1,1 % och en förväntad andel på 4,3 % samt medelhög kunskap och informella och formella källor med en observerad andel på 2,1 % och en 
förväntad andel på 5,2 %. Testet ger ett chi-två-värde på 25,044 och ett p-värde på 0,015 vilket är signifikant vid nivån 5 %. 
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5.6.3 Test av sambandet mellan ålder och kön och benägenheten att investera  

 

Vi har tidigare visat att finansiell kunskap har ett signifikant samband med tendens att investera 

i aktier. Vi beskrev i vår teoretiska referensram att tidigare forskning hävdar att även kön och 

ålder påverkar en individs benägenhet att vara aktiv på aktiemarknaden (van Rooij et al., 2011, 

s.467). Vi valde att göra test för dessa variabler givet vårt underlag. Vi ser enligt tabell 5.20 att 

testet mellan ålder och huruvida respondenterna investerat i aktier gav ett chi-två-värde på 5,214 

och ett p-värde på 0,157 vilket är under vår kritiska gräns. Vi hittar således inget signifikant 

samband mellan variablerna.  

 
Tabell 5.20. Resultat av chi-två-test mellan ålder och har investerat i aktier hela respondentgruppen12 

 
 

Gör vi testet på kön istället för ålder för hela respondentgruppen får vi som synes i tabell 5.21 

ett chi-två-värde på 34,701 och ett p-värde på 0,000. Resultatet visar alltså på ett signifikant 

samband på nivån 1 %. Testet visar även att män tenderar att oftare investera i aktier än det 

förväntade värdet, samtidigt som det omvända förhållandet gäller för kvinnor. 

 
Tabell 5.21. Resultat av chi-två-test mellan kön och har investerat i aktier hela respondentgruppen13 

 
 

 

5.6.4 Regressionsanalys 

 

Forskningen har så här långt fokuserat på hur finansiell kunskap påverkar attityder och 

beteenden. Det är också av intresse att se vilka faktorer som kan tänkas påverka den finansiella 

kunskapen. För att åstadkomma detta valde vi att använda oss av en multipel regressionsanalys. 

En regressionsanalys undersöker hur en bestämd beroende variabel påverkas av en eller flera 

                                                           
12 Testet genomfördes även på endast civilekonomer utan signifikant resultat. Gruppen 18-20 år visar på de 
största skillnaderna i observerade och förväntade resultat. Den observerade andelen för de som har investerat i 
aktier visar 10,5 %, att jämföra med förväntad andel på 14,6 %. När det gäller de som inte har investerat i aktier 
är den observerade andelen 22,1 % mot förväntad andel på 17 %. Övriga resultat ligger nära sina förväntade 
värden. Testet ger ett chi-två-värde på 3,479 och ett p-värde på 0,324. 
13 Testet genomfördes även på civilekonomer med ett fortsatt signifikant resultat. Män som har investerat visade 
ett observerat resultat på 35,8 % jämfört med förväntat 23,4 %. För kvinnor var siffrorna 10,5 % observerat och 
22,9 % förväntat. Män och har inte investerat visade en observerad andel på 14,7 % mot förväntad andel 27,1 %. 
För kvinnor var samma siffror 38,9 % respektive 26,6 %. Testet visar ett chi-två-värde på 23,456 och ett p-värde 
på 0,000. 
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oberoende variabler. I vårt fall har vi valt att använda antalet rätta svar på frågorna kring 

finansiell kunskap som beroende variabel och ålder, antal studerade moment, kön, investerat i 

aktier, extrajobb och läser aktierekommendationer som oberoende variabler. Resultatet av 

regressionsanalysen visas nedan i tabell 5.22. 

 
Tabell 5.22. Resultat av regressionsanalys 

 
 

Vi kan se att testets F-värde ger ett P-värde på 0,000 vilket innebär att modellen är signifikant 

vid nivån 1 %. Regressionsanalysen innefattar även signifikanstest för alla oberoende variabler 

där vi ser att antal studerade moment och kön är signifikanta vid nivån 1 % samt att variabeln 

extrajobb är signifikant vid nivån 5 %. Ålder, huruvida respondenten investerat i aktier eller 

läser aktierekommendationer visar däremot inget samband med den finansiella kunskapen. Vi 

ser även att modellens förklaringsgrad (adjusted R-Square) uppgår till 47,71 % vilket innebär 

att de oberoende variablerna kan förklara variansen i den beroende variabeln till 47,71 %. 

Överlag visar modellen positiva resultat och indikerar tämligen starka förhållanden mellan den 

beroende och de oberoende variablerna.  

 

För att säkerställa att regressionen är pålitlig vill vi även säkerställa att ingen heteroskedasticitet 

finns samt att vi undvikit korrelationer mellan variablerna. Vi kan i tabell 5.23 se att ett VIF-

test har genomförts på regressionens oberoende variabler. Då regeln säger att VIF-värden över 

tio visar på korrelation mellan variablerna kan vi vara relativt säkra på att det inte finns någon 

korrelation i vår modell. För att säkerställa den konstanta variansen genomförde vi även ett 

Levene-test. Genom att testa nollhypotesen att variablerna har konstant varians kan man genom 

Levene-testet bedöma om variablerna har heteroskedasticitet eller inte. Som synes i tabell 5.24 

kan vi inte förkasta nollhypotesen och kan således säga att våra variabler har konstant varians 

och modellen ska således vara pålitlig. 
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Tabell 5.23. Resultat av VIF-test 

 
 

 

Tabell 5.24. Resultat av heteroskedasticitetstest 
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5.7 Sammanfattning av tester 
Vi kommer att sammanställa resultatet av de statistiska tester vi gjort för våra hypoteser i tabell 5.24 nedan. Tabellen visar vilka tester som gjorts 

för hypoteserna, huruvida vi bekräftat eller förkastat hypotesen samt ifall testen var signifikanta eller inte. Tabell 5.25 visar en sammanställning på 

de statistiska test vi genomfört utöver våra hypoteser. Vi kommer även där beskriva vilket test som utförts, huruvida vi kan bekräfta eller förkasta 

ett samband samt vid vilken nivå testet var signifikant. Tabell 5.26 visar även en sammanfattning av variablernas och modellens signifikans i vår 

regressionsanalys. 

 
 

Tabell 5.25. Sammanställning av statistiska test (hypoteser) 
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Tabell 5.26. Sammanställning av statistiska test (övriga) 
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6. Analys 

I analyskapitlet ämnar vi analysera det presenterade resultatet samt försöka göra kopplingar 

till vårt teoretiska ramverk. Vi kommer att analysera både resultatet av våra enkäter samt våra 

hypoteser efter de statistiska test vi genomfört och diskutera olika faktorer som kan tänkas ligga 

som grund till det presenterade resultatet.  

 

6.1 Hypotes ett 
 

Vår första hypotes var:  

”Studenter med en högre nivå av financial literacy i högre grad hämtar information från 

aktierekommendationer.”  

 

Våra initiala tester visar ett samband mellan finansiell kunskap och benägenhet att läsa 

aktierekommendationer, vilket stödjer vår hypotes. Vi anser att det verkar rimligt att en ökad 

nivå av finansiell kunskap genererar ett ökat intresse för både finansiella instrument och 

finansiella skeenden överlag. Vi finner även visst stöd för detta i testet av var respondenterna 

hämtar sin information. Vi hittar i vårt resultat stöd för van Rooij et als. (2011) resultat som 

visade att individer med låg finansiell kunskap generellt vänder sig till familj och vänner för 

investeringsråd (van Rooij et al., 2011, s. 458). Gruppen med låg finansiell kunskap visar sig 

använda informella informationskällor i högre utsträckning än vad som förväntats, samtidigt 

som gruppen med hög finansiell kunskap inte hade någon som enbart använde vänner och familj 

som grund för sina investeringsbeslut. Vi finner alltså att resultatet ger stöd till vår presenterade 

hypotes. 

 

En trolig anledning till detta är att den finansiella världen överlag är väldigt komplex. Med en 

låg finansiell kunskap skulle det troligen inte löna sig särskilt mycket att läsa affärstidningar 

eller olika investmentforum då den information som förmedlas där sannolikt är på en för hög 

nivå. Informationen i dessa forum riktar sig huvudsakligen till personer som har en bra inblick 

i hur ekonomin generellt fungerar och nivån på kommunikationen anpassar sig därefter. När 

det handlar om sin familj och sina vänner kan kommunikationen lättare anpassas till en nivå 

som gör det möjligt för individen att bearbeta och förstå den information som förmedlas, vilket 

leder till att det blir ett fördelaktigt alternativ för de som har en låg nivå av finansiell kunskap.  

 

Detta ger även stöd till Bhattacharyas (2010) och Collins (2012) resultat som säger att individer 

med låg finansiell kunskap är de som är minst benägna att söka rådgivning och att personer 

med hög finansiell kunskap använder rådgivning som ett komplement till sin kunskap. Många 

av oss kan säkert känna igen situationen där vi pratat med någon om ett ämne vi inte har någon 

kunskap i och kommunikationen sker på en sådan nivå att du inte förstår vad som sägs. 

Ekonomisk rådgivning är på många sätt en sådan situation, givet att den som ger rådgivningen 

inte är en duktig pedagog. Vi ser det därför som troligt att individer med låg finansiell kunskap 

undviker finansiell rådgivning då de inte vill försätta sig i en situation där de är kunskapsmässigt 

underlägsna. De som redan besitter en hög finansiell kunskap kan istället förstå och vara 

delaktig i kommunikationen och således använda den information som förmedlas i sitt 

beslutsfattande. 

 

Att vända sig till sin bank blir lite av ett specialfall i denna situation. De som arbetar på banken 

får antas besitta goda kunskaper inom ekonomi, därtill innefattar en stor del av deras arbete att 
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förklara och ge råd om komplicerade ekonomiska skeenden. Via bankerna kan individer med 

låg finansiell kunskap teoretiskt sett nyttja mer avancerad information i sitt ekonomiska 

beslutsfattande. Tittar vi på vårt resultat kan vi se att för studenterna på A-nivå var banken det 

tredje mest populära alternativet för rådgivning, medan banken för studenterna på högre nivå 

var det minst populära alternativet bortsett alternativet “annat”. 

 

Vår uppfattning är att banken historiskt sett har varit en av de huvudsakliga instanserna för 

allmän ekonomisk rådgivning. Vi frågar oss därför hur det kommer sig att så många vänt sig 

bort från banken som en informationskälla. Vi tror att en anledning kan vara uppkomsten av så 

många nya lättillgängliga informationskanaler. Zha (2015) skrev i sin artikel om tillväxten på 

antalet virtuella samlingsplatser. Vi kan i vår studie se att en stor del av respondenterna 

använder sig av exempelvis sociala medier och investmentwebsidor och forum för att hitta sin 

information. Trots sidornas bristande kontroller föredras de i stor utsträckning mot bankerna. 

Intressant är också att respondenterna har en lägre tilltro till att de rekommendationer som 

publiceras på investmentsidor och forum är objektiva i jämförelse med bankerna. Detta tyder 

på att de är medvetna om de kvalitetsbrister som finns på dessa sidor men väljer ändå att i hög 

utsträckning använda dem i sitt informationssökande. 

 

Den klara fördelen dessa källor har mot bankerna är att de är tillgängliga 24 timmar och dygnet 

och kräver väldigt liten insats att få åtkomst till. Detta kontrasteras med bankerna som överlag 

har opassande öppettider och kräver både planering och resande för att få åtkomst till. 

Kostnaden för att besöka sin bank blir således hög i förhållande till att sätta sig framför sin dator 

eller telefon och hämta sina investeringsråd från internet. Zhu et als. (2012, s.395) studie visade 

att deltagande i virtuella samlingsplatser ökar individens risktagande. Vi kan inte i denna studie 

säga någonting om det stämmer på vår population, däremot ser vi att användandet av 

internetkällor och deltagandet på samlingsplatser överlag är stort. Antar vi att Zhu et als. (2012) 

resultat är applicerbart i den svenska miljön bör vi se ett ökat risktagande som berör alla 

kunskapsnivåer. Givet att aktiemarknaden därtill ändå får ses som ett riskbeteende är det en 

distinkt möjlighet att detta leder till ett ökat deltagande på aktiemarknaden. 

 

6.2 Hypotes två 
 

Vår andra hypotes var: 

“Studenter med högre nivå av financial literacy har en högre tendens att faktiskt investera i 

aktier.” 

 

Vårt statistiska test visar att ett signifikant samband existerar mellan variablerna finansiell 

kunskap och har investerat i aktier. Likt vår första hypotes anser vi att det verkar rimligt då en 

ökad kunskap om finansiella instrument bör ha en positiv effekt på individens benägenhet att 

investera i dem. Aktiemarknaden kan för den okunnige lätt uppfattas som skrämmande då den 

ofta porträtteras som ett ställe där du satsar dina pengar för att antingen bli rik eller förlora dem 

snarare än ett legitimt ställe för långsiktiga investeringar.  

 

Vi kan även här återkoppla till tidigare forskning som hävdade att deltagande på 

aktiemarknaden beror på bland annat finansiell kunskap, kön, ålder och riskbenägenhet (van 

Rooij et al., 2011, s. 467). Vi hittar i vårt resultat stöd för de två första faktorerna. Vi anser att 

en möjlig förklaring till att män är mer benägna att vara aktiva på aktiemarknaden ligger i en 

högre riskbenägenhet. Då män tenderar att vara mer riskbenägna än kvinnor är det rimligt att 

det i sin tur kan leda till att män oftare investerar i aktier. När det gäller ålder hittar vi till skillnad 

från van Rooij et al. (2011) inget samband. Vi tror att detta kan bero på att ökad ålder utanför 
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det akademiska väsendet ofta betyder ökad inkomst samt en troligtvis mer stabil tillvaro vilket 

rimligen ökar benägenheten att investera delar av sitt kapital i aktier. Studenter har en klart 

begränsad inkomst och sällan något betydande kapital att investera oberoende av ålder. Vi ser 

det därför som otroligt att ålder skulle ha någon direkt inverkan på våra respondenters 

benägenhet att investera i aktier. Det är dock troligtvis så att vår studie hade en klart mer 

begränsad variation i åldrarna än van Rooij et als. vilket resulterar att vi inte får något signifikant 

samband. Vi kan se att medelåldern i van Rooij et als. (2011, s.452) studie var 49,6 år, medan 

vår studie endast hade 9 % av respondenterna som var 27 år eller äldre. 

 

Vi testade även för samband mellan finansiell kunskap och vilja att investera i aktier utan att 

hitta några. Generellt verkar det finnas ett klart intresse för aktier hos studenterna. Endast en av 

respondenterna svarade nej på frågan om de skulle vilja investera i aktier. Det är såklart en 

tämligen stor skillnad mellan en vilja att investera i aktier till att ta det faktiska beslutet att göra 

det. När det gäller det sistnämnda så ser vi att den finansiella kunskapen spelar roll. När det 

kommer till en vilja att investera i aktier så är det troligtvis så att ett generellt intresse för 

ekonomi är en avgörande faktor. Vi får anta att de flesta som valt att studera ekonomi har ett 

grundläggande intresse för ämnet vilket skulle förklara varför en så stor andel av våra 

respondenter har en vilja att delta på aktiemarknaden. Givet det presenterade resultatet anser vi 

att vi finner stöd för vår hypotes och kan med viss säkerhet påstå att individer med högre 

finansiell kunskap oftare investerar i aktier än individer med låg finansiell kunskap. 

 

6.3 Hypotes tre 
 

Vår tredje hypotes var: 

“Studenter med en högre nivå av financial literacy tenderar att följa rådgivningen i 

aktierekommendationer mer än studenter med en lägre nivå.” 
 

Minns att Collins (2012) i sin studie visade att finansiell rådgivning huvudsakligen används 

som ett komplement av individer med hög finansiell kunskap snarare än som substitut till 

finansiell kunskap hos individer med en lägre nivå (Collins, 2012, s. 318). En annan studie 

hävdade även att individer med låg finansiell kunskap är de som är minst benägna att söka 

finansiell rådgivning (Bhattacharya et al., 2012, s. 1001). Ser vi till vår studie får dock vi ett 

konflikterande resultat. 

 

Som vi nämnt tidigare uppger en stor andel av våra respondenter att de har en vilja att investera 

i aktier. Trots detta är det i huvudsak de med högre finansiell kunskap som aktivt läser 

aktierekommendationer. En individ som uppger sig ha ett framtida intresse av att investera i 

aktier skulle rimligen vara förtjänt av att läsa aktierekommendationer för att eventuellt lära sig 

vilka faktorer som kan tänkas vara köp- eller säljsignaler, eller vad som kan tänkas driva en 

kurs. Resultatet tyder dock på att det är de med en redan hög nivå finansiell kunskap som läser 

rekommendationerna för att komplettera sin befintliga kunskap, vilket alltså kan tolkas som att 

det stämmer överens med Collins (2012) och Bhattacharyas (2012) studie.  

 

När vi däremot gav respondenterna en faktisk aktierekommendation att ta ställning till erhölls 

inget signifikant samband mellan kunskapsnivåerna. Vi kan därmed inte säga någonting om 

huruvida den finansiella kunskapen påverkar respondenterna att följa en rekommendation eller 

inte. Det bör dock tilläggas att detta resultat är byggt på ett hypotetiskt scenario med ett 

begränsat antal valmöjligheter. I verkligheten finns det naturligtvis fler än två valmöjligheter i 

de flesta situationer. Det är därför svårt för oss att säga att de svar vi erhöll är helt 

överensstämmande med hur respondenterna hade agerat i verkligheten. Givet den fråga vi 



60 
 

ställde och de svar vi sedermera erhöll hittar vi däremot inget stöd för Bhattacharya (2012) och 

Collins (2012) studier i en investeringssituation. En möjlig anledning till att vårt resultat ser ut 

som det gör är att respondenternas riskbenägenhet och bristande kapital påverkat svaren på 

frågan. Då vi bestämde att det kapital respondenterna hade att investera uppgick till 50 000 

kronor är det möjligt att vissa respondenter kände en rädsla över att förlora kapitalet, och således 

valde att placera kapitalet i det säkrare alternativet. 50 000 kronor är en betydande summa för 

en student och även om summan var fiktiv krävs det ett visst risktagande att våga investera hela 

kapitalet i aktier. Disponibel inkomst har visat sig vara en signifikant faktor till tendens att 

investera på aktiemarknaden (van Rooij et al., 2011, s. 460). Skulle vi således ställa frågan till 

mer högavlönade individer ser vi det som troligt att fler skulle investera i aktien då summan 

inte känns lika signifikant.  

 

En annan möjlig anledning är att specifikt studenterna på B och D-nivå har lärt sig mycket om 

vilka faktorer man bör hålla koll på innan man investerar i en aktie. Då respondenterna inte får 

veta någonting om bolaget eller aktien kan den information de har att utgå ifrån kännas 

bristfällig, varpå de väljer att investera kapitalet i det säkrare alternativet. 

 

Det bör kanske tilläggas att Bhattacharya (2012) i sin studie forskade på gratis rådgivning i 

samarbete med ett aktiemäklarhus, vilket är en annan sak än gratis aktierekommendationer som 

vår studie fokuserat på. Hade vi utformat frågan som om respondenterna hade fått personlig 

gratis rådgivning hade möjligen svaren sett annorlunda ut. 

 

Med det sagt så anser vi att den viktigaste frågan för att testa vår hypotes var den som relaterar 

till en faktisk investeringssituation, varpå vi inte finner att resultatet presenterar något stöd för 

vår hypotes.  
 

6.4 Hypotes fyra 
 

Vår fjärde hypotes var: 

”Studenter med hög financial literacy tenderar i lägre utsträckning att drabbas av herding 

jämfört med studenter med låg financial literacy” 

 

Olsen (2008) hävdade i sin artikel att herding ofta grundar sig i att människor känner trygghet 

i att en stor grupp andra människor agerar på ett specifikt sätt, utan att nödvändigtvis själva ha 

någon detaljerad kunskap inom området (Olsen, 2008, s. 3). Vi försökte i fråga tio i enkätens 

sista del (se Bilaga 1) fånga upp detta fenomen genom att i en aktierekommendation betona att 

en stor grupp människor valt att investera i aktien, medan analytikerna i övriga 

rekommendationen hävdar att aktien snarare är övervärderad. Vårt resultat visar inte på några 

signifikanta samband mellan de olika kunskapsnivåerna och således inget stöd för vår hypotes. 

 

Olsen (2008, s. 3) presenterar även en bild av herding som en rationell respons som kommer 

utav skillnader i tillgänglig information, alltså att individer med dålig tillgång till högkvalitativ 

information följer de som har bra tillgång till högkvalitativ information. För att drabbas av 

herding i den situationen krävs det alltså att den information som delges är av såpass hög kvalité 

att individen känner att den inte kan erhålla den nivån av information själv, eller att 

informationen kommer från en källa som individen ser som väldigt pålitlig och antas ha god 

åtkomst till bra information. Vi har visat att en majoritet av våra respondenter har ett generellt 

intresse för aktier, det är således troligt att de har en uppfattning om vilka källor de anser vara 

trovärdiga, och vad som egentligen är information av hög kvalité. Då den information 

rekommendationen förmedlar är begränsad och kommer från en källa de flesta respondenter 
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inte har något större förtroende för (banker) blir det därför osannolikt att de skulle följa 

rekommendationen. Det är möjligt vi observerat fler individer som följt rekommendationen om 

vi valt att fråga individer som har ett mindre intresse för aktiemarknaden i stort. 

 

Vi vill dock betona att det sätt på vilket vi försökt mäta herdingbeteende inte är perfekt. Det 

scenario vi presenterar är tämligen långt ifrån hur ett investeringsbeslut skulle arta sig i 

verkligheten. Det ideala scenariot är det som är identiskt med hur investeringssituationerna ser 

ut i verkligheten, något som dock i stort sett är omöjligt att fånga i en enkät. En möjlig anledning 

till att vårt resultat ser ut som det gör är att de svarsalternativ vi presenterar inte är tillräckligt 

tilltalande, alternativt att investeringssumman är för hög. Respondenterna tvingas att antingen 

investera 50 000 fiktiva kronor i en aktie som analytikerna i princip säger är en dålig investering 

eller investera i en aktiefond för säker men som regel lägre avkastning. Likt den tidigare 

hypotesen så är det så att även om kapitalet som specificeras är fiktivt är 50 000 kronor ändå en 

betydande summa vilket gör att det krävs en relativt hög riskbenägenhet för att välja att gå emot 

rekommendationen och välja att investera sitt kapital i aktien. Om vi åter tänker på Olsens 

(2010) studie kan vi anta att det krävs att den trygghet som erhålls genom att andra investerare 

agerar på ett specifikt sätt överväger den risk det innefattar att investera i aktien. Vårt scenario 

presenterar en hög risk och relativt lite som erbjuder respondenten någon vidare trygghet. Det 

är därför möjligt att individens riskbenägenhet kommer att påverka svaren på frågan i högre 

utsträckning än individens tendens att drabbas av herding.  

 

Det är möjligt att vi fått ett mer signifikant resultat om vi inkluderat ett svarsalternativ som 

exponerade respondenten för mindre risk men även det påvisade ett herdingbeteende. Ett sådant 

alternativ hade gjort det möjligt för oss att fånga upp de individer som har tendenser att drabbas 

av herding men överlag föredrar att ta mindre risk.  

 

6.5 Hypotes fem 
 

Vår femte hypotes var: 

”Studenter med hög financial literacy tenderar i lägre utsträckning att drabbas av “attention-

grabbing events” än studenter med låg financial literacy” 

  

Om vi minns tillbaka till Barber och Odeans (2008) studie hävdade den att individer är mer 

benägna att investera i aktier som på något sätt fångat deras uppmärksamhet (Barber & Odean, 

2008, s. 812). Vårt resultat visade på ett signifikant samband på frågan om huruvida det känns 

bättre att investera i bolag som får många aktierekommendationer. Vårt resultat innebär således 

att individer med låg finansiell kunskap håller med påståendet i högre utsträckning än individer 

med hög kunskap medan Barber och Odeans studie snarare hävdar att det gäller samtliga 

individer oavsett kunskapsnivå. Vår studie hittar således stöd för deras teorier samt att den även 

utvecklar området ett steg genom att visa på att individer med låg kunskap i högre utsträckning 

än individer med hög kunskap tar hänsyn till hur många rekommendationer ett bolag får när det 

kommer till investeringar. 

 

Värt att notera här är att testet för endast civilekonomer inte visade på några statistiskt 

säkerställda samband. En trolig orsak till detta är den ojämna nivåfördelningen för 

civilekonomerna. Det totala antal civilekonomer som tillfrågades var 95 stycken. Av dessa 95 

var emellertid 61 studerande på A-nivå vilket gör att nästan två tredjedelar av alla tillfrågade 

civilekonomer läste på A-nivå. Detta innebär följaktligen att svaren vi erhöll från studenterna 

på A-nivån kommer att ha ett betydande inflytande över de statistiska test vi genomför på 
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civilekonomerna. Vi ser det som troligt att vi skulle hittat ett signifikant samband även för 

civilekonomerna ifall fördelningen varit något jämnare.  

 

Tidigare forskning hävdade att individuella investerare generellt använder sig av en 

filtreringsmekanism när det gäller att ta investeringsbeslut då möjligheterna är i det närmsta 

oändliga (Barber & Odean, 2008, s. 812). Vi tycker det är rimligt att individer med en lägre 

nivå av finansiell kunskap i högre utsträckning använder sig av aktierekommendationer som en 

filtreringsmekanism än individer med hög finansiell kunskap, vilket i stort är det vårt resultat 

visar på. Det betyder inte att de med hög finansiell kunskap inte använder sig utav ett filter, 

utan snarare att de hämtar sin information från fler källor än bara aktierekommendationer. En 

hög kunskapsnivå gör det möjligt att tolka och förstå information från mer avancerade analyser 

och även inse värdet av att inhämta information från flera olika kanaler. Samtidigt är det 

möjligen så att de med låg kunskap i huvudsak bygger sitt filter på den information de får genom 

rekommendationerna de läser.  

 

Vi försökte även testa våra respondenters benägenhet att påverkas av “attention-grabbing” när 

det kommer till ett fiktivt investeringsbeslut. Genom att respondenterna fick välja att antingen 

följa en rekommendation med positiva ordalag men lägre procentuell avkastning, en vanlig 

rekommendation med procentuellt högre avkastning eller att inte investera i någon utav dem 

ansåg vi att benägenheten att drabbas av “attention-grabbing” testades.  

 

”The attention-grabbing theory” säger att alla individer använder en filtreringsmekanism för att 

hitta vilka aktier de ska investera i (Barber & Odean, 2008, s. 812). Som tidigare nämnt är det 

generella intresset för aktier i respondentgruppen är relativt stort. Detta gör att många av våra 

respondenter redan utvecklat ett filter för de aktier eller bolag de finner intressanta. Då vi 

presenterar begränsat med information om de aktier respondenterna har möjlighet att investera 

i ser vi det som troligt att den kunskap och det filter de etablerat sedan tidigare gör att ingen av 

rekommendationerna ser särskilt intressanta ut. Det är även möjligt att den grundläggande 

matematiska kunskapen hos ekonomistudenter är förhållandevis hög, och respondenterna 

intuitivt kunde räkna ut att den andra rekommendationen erbjöd en procentuellt högre 

avkastning, och således inte lät sig påverkas av de positiva orden i frågans första 

rekommendation.  

 

Vi måste dock återigen vara kritiska till hur vi ställde upp scenariot. Det är naturligtvis även 

här svårt att i en enkät med säkerhet kunna mäta i vilken utsträckning respondenterna drabbas 

av “attention-grabbing”, däremot anser vi att möjligheten att inte välja något utav alternativen 

inte tillförde vårt resultat särskilt mycket. För att kunna visa på någon effekt av våra 

presenterade teorier krävdes det att vi tvingade våra respondenter till att ta ett beslut, där en 

förutbestämd faktor skulle vara den mest rimliga orsaken till valet. Möjligheten att svara “inget 

av alternativen” gjorde att respondenterna helt enkelt kunde frångå det faktiska beslutsfattandet, 

vilket gör det svårare för oss att erhålla ett resultat. 

 

Givet de alternativ vi presenterade är det troligt att många respondenter som kände sig osäkra 

på hur de skulle agera helt enkelt svarade “inget av alternativen”. Då enkäten var relativt lång 

och scenariot fanns i slutet av den är det även möjligt att de som kände sig trötta och ville bli 

färdiga med enkäten också valde det alternativet då man kunde komma undan att ta ett faktiskt 

beslut, vilket sparade tid. Vi tror att möjligheten att få ett signifikant resultat hade varit större 

ifall vi tvingat respondenterna att bara välja mellan de två rekommendationerna.  
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6.6 Övriga tester 
 

Utöver våra hypoteser valde vi att genomföra statistiska test på ett antal andra variabler. Hur 

nivån av finansiell kunskap påverkar attityder till den effektiva marknadshypotesen var en av 

dessa. Vårt test visar på ett samband mellan kunskapsnivå och attityd där benägenheten att tro 

på EMH ökar med kunskap. Ett i vår mening rimligt resultat. För den okunnige kan 

aktiemarknaden lätt framstå som ett ställe där “proffsen” ständigt gör bra affärer medan vanliga 

människor blir straffade och förlorar sitt kapital. Forskning har dock visat att det som regel inte 

är möjligt att göra kontinuerliga överavkastningar och att proffsen faktiskt inte kan välja ut de 

aktier som kommer prestera mycket bättre än marknaden (Metcalf & Malkiel, 1994, s. 374).  

 

En ökad kunskap leder sedermera till en djupare förståelse för, och tillit till, de intrikata 

mekanismer som styr marknaden, varpå synen på aktiemarknaden kan ändras till fördel för den 

effektiva marknadshypotesen. Detta styrks av Balloch et als (2015) resultat som visade på att 

kunskap om, och tillit till, aktiemarknaden var två av de huvudsakliga faktorerna till individers 

deltagande på marknaden (Balloch et al., 2015, s. 1926). Det är alltså troligt att de som har en 

hög finansiell kunskap oftare investerar på aktiemarknaden då de både har större kunskap om 

den och tillit till den. De vet således tillräckligt mycket för att kunna avfärda många av de myter 

som finns kring aktiemarknaden.  Omvänt känner sig troligen individer med låg kunskap osäkra 

på hur marknaden fungerar och således är mer benägna att tro på den bild som finns kring aktier. 

Vi ser därför ingen anledning att ifrågasätta vårt resultat som säger att benägenheten att tro på 

den effektiva marknadshypotesen ökar med den finansiella kunskapen. 

 

Vår regression visar även på samband mellan kön och finansiell kunskap samtidigt som våra 

chi-två-test visar samband mellan kön och benägenhet att investera i aktier. När det gäller kön 

och benägenhet att investera i aktier visar sig män vara mer benägna än kvinnor att delta på 

aktiemarknaden. Vår regressionsanalys visade även på att män generellt har en högre finansiell 

kunskap än kvinnor, ett samband som även identifierades i van Rooij et als. (2011, s. 457) 

studie. Tidigare forskning har även visat att deltagande på aktiemarknaden och individens 

finansiella kunskap ökar för personer som befinner sig i sammanhang eller sociala kretsar där 

det generella deltagandet på aktiemarknaden är hög (van Rooij et al., 2011, s.464). Då tidigare 

studier, såväl som denna studie visar att det i huvudsak är män som är aktiva på marknaden är 

det rimligen så att de tenderar att oftare befinna sig i sociala sammanhang med högt 

aktiemarknadsdeltagande än kvinnor, vilket både ökar deras kunskap och benägenhet att 

investera i aktier. 

 

Det kan också vara så att även om aktiemarknaden bara är en del av det finansiella systemet är 

det troligen den del inom ekonomin som är mest påtaglig via vår kultur. Den massmediala 

uppmärksamheten är på många sätt fokuserad till personer eller företag med starka kopplingar 

till aktiemarknaden. Vi har exempelvis flertalet olika Hollywoodfilmer om aktiehajar som 

exempelvis Wall Street, Jakten på lycka och The Wolf of Wall Street. Läser man därutöver 

någon litteratur om ekonomi på sin fritid är det sannolikt en självbiografi från någon miljardär 

som byggt sin förmögenhet genom att göra klipp på aktiemarknaden. Värt att notera här är 

också att huvudpersonerna i filmerna och böckerna nästan uteslutande är män.  

 

Generellt har män i dagens populärkultur oändligt många fler ekonomirelaterade förebilder än 

kvinnor. Vi tycker därför inte det är särskilt konstigt att män tenderar att ha ett större intresse 

för ekonomi och i förlängningen även uppvisar en högre nivå av finansiell kunskap. Därtill är 

som sagt populärkulturen klart fokuserad på aktiemarknaden och blir således inledningsvis det 

stora intresseområdet för de ekonomiintresserade, vilket skulle kunna förklara varför män i 
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större utsträckning är aktiva på aktiemarknaden. Den skeva könsfördelningen går naturligtvis 

att problematisera vidare, men är för just detta arbete utanför ämnet. 

 

Vidare hittade vi genom vår regressionsanalys utöver sambandet mellan kön och finansiell 

kunskap samband mellan både antalet finansieringskurser och extrajobb till den finansiella 

kunskapen. Att den finansiella kunskapen ökar med studier inom ekonomi känns självklart. Den 

huvudsakliga anledningen att läsa på högskolor är för de flesta individer troligen för att lära sig 

mer om ett ämne som är intressant, för att eventuellt i ett senare börja jobba inom området.  

 

Att extrajobb visade sig ha ett signifikant samband med finansiell kunskap var något mer 

överraskande. Vi tror att en av de huvudsakliga anledningarna till detta samband är att det 

generellt är de som studerat ett par år som har extrajobb vid sidan om sina studier. De har 

således hunnit läsa ett par kurser och besitter därigenom en högre finansiell kunskap. En annan 

anledning kan vara att de som jobbar på sidan om studierna generellt kan tänkas ha ett större 

tryck att ha koll på såväl sin egen ekonomi som grundläggande ekonomiska företeelser. Att ha 

ett jobb tyder överlag på en viss grad av mognad, vilket även innefattar en ökad kontroll över 

sin egen ekonomi och vad som påverkar den.  

 

Det är heller inte orimligt att jobb inom ett företag skulle öka individens förståelse för ekonomi 

i stort. Beroende på vilken position individen har inom företaget kan effekten naturligtvis såväl 

öka som minska. Att jobba på en ekonomiavdelning ger dig säkerligen en högre finansiell 

kunskap än att jobba som butiksbiträde. Däremot tror vi att det finns en generell effekt för alla 

typer av arbeten då nästan alla positioner kräver en förståelse för hur deras specifika verksamhet 

fungerar, vilket även innefattar olika externa och interna ekonomiska faktorer. Även om 

individen inte medvetet försöker samla på sig finansiell kunskap tror vi att alla jobb, på ett eller 

annat sätt, utökar individens kunskap inom något ekonomirelaterat område. 

 

Vi kommer i tabell 6.1 påminna läsaren om de hypoteser studien byggt på och huruvida 

hypotesen bekräftats eller förkastats. 
 

 

Tabell 6.1. Sammanfattande tabell över alla hypoteser. 
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7. Slutsats 

I detta kapitel kommer vi reflektera över vår analys och försöka besvara vår 

problemformulering. Vidare ämnar vi presentera studiens kunskapsbidrag, förslag på fortsatta 

studier samt ge en sammanfattning över studiens viktigaste punkter.  

 

7.1 Finansiell kunskaps påverkan på attityder till aktierekommendationer 
 

Vårt syfte med arbetet var att besvara frågan: Finns det något samband mellan finansiell 

kunskap hos studenter och deras attityd till köp- och säljrekommendationer som publiceras 

gratis av banker, i affärstidningar eller på olika internetsidor. För att hjälpa till att besvara vår 

frågeställning ställde vi upp fem hypoteser. 

 

Utifrån vårt presenterade resultat och vår analys har vi kunnat bekräfta hypotes ett och två, 

samtidigt som vi förkastat de övriga. Vi kan alltså säga att det finns ett samband mellan 

finansiell kunskap och benägenhet att läsa aktierekommendationer, där ökad kunskap leder till 

att individen oftare läser rekommendationerna. Vidare har vi utvecklat detta samband genom 

att visa att individer med låg finansiell kunskap i högre utsträckning använder sig av informella 

källor, som vänner och familj, när det kommer till investeringsbeslut. Samtidigt använder sig 

individer med högre kunskap ofta av flera olika informationskällor som exempelvis 

affärstidningar och internetkällor.   

 

Vidare hittade vi även samband mellan finansiell kunskap och deltagande på aktiemarknaden, 

där ökad finansiell kunskap leder till högre deltagande. Vår analys av detta är att en ökad 

familjaritet med hur aktiemarknaden fungerar gör att den uppfattas som mindre skrämmande 

vilket ökar benägenheten att investera i aktier. Med det sagt hittade vi inget samband över om 

aktierekommendationer påverkar individer av olika kunskapsnivåer vid ett faktiskt 

investeringsbeslut varpå inga slutsatser kan dras om hur dessa förhållanden ser ut. 

 

Vi kan alltså säga att individer med en högre finansiell kunskap överlag lägger ett högre värde 

på informationen som publiceras i aktierekommendationer jämfört med individer med lägre 

finansiell kunskap. Speciellt är det information som publiceras i tidningar eller på olika 

internetsidor som nyttjas av de med hög kunskap. De med lägre kunskap tenderar att inte läsa 

aktierekommendationer alls utan vänder sig i huvudsak till sina nära bekanta för att få tips- och 

råd om olika investeringar. Vi anser således att vi lyckats besvara vår problemformulering. 

 

7.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
 

Vi nämnde i inledningen till arbetet att vi ämnade se hur väl teorier kring generell finansiell 

rådgivning kunde appliceras på området aktierekommendationer. Vi anser att vår studie erbjudit 

en djupare inblick i hur den finansiella kunskapen påverkar studenters förhållningssätt till 

aktierekommendationer genom att bland annat visa på att det finns en positiv attityd till gratis 

aktierekommendationer och att användningen av dessa ökar med nivån av finansiell kunskap. 

Vidare har vår enkätundersökning försökt identifiera vilka faktorer i en aktierekommendation 

som kan påverka en individs beslutsfattande. Vi har hittat stöd för att mängden 

aktierekommendationer ett bolag får ökar tendensen för individer med låg finansiell kunskap 

att investera i bolaget. Även om vi är fortsatt kritiska till delar av enkätens utformning är det 

möjligt för andra att utveckla våra frågor genom att använda dem som en startpunkt för vidare 
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forskning. Vi har även byggt vidare på tidigare forskning som mätt finansiell kunskap genom 

att knyta an nivån av finansiell kunskap till hur de ser på aktierekommendationer. Tidigare 

forskning inom aktierekommendationer har överlag fokuserat på hur aktierekommendationer 

påverkar marknaden. Vi har byggt vidare på detta genom att istället titta på hur marknaden ser 

på aktierekommendationerna. När det gäller den finansiella kunskapen var den existerande 

forskningen fokuserad på hur finansiell kunskap påverkar attityder till generell ekonomisk 

rådgivning. Vi har preciserat denna forskning till hur den finansiella kunskapen påverkar 

aktierekommendationer specifikt.  

 

Rent praktiskt har vi visat att det i huvudsak är individer med en högre nivå av finansiell 

kunskap som läser aktierekommendationer. Detta gör det möjligt för de instanser som utformar 

rekommendationerna att göra dem något mer avancerade utan någon större negativ påverkan 

på deras läsare. Vidare var även en betydande majoritet av våra respondenter intresserade av att 

investera i aktier någon gång i framtiden. Vi kan således säga att studenter bör vara en intressant 

målgrupp för bolag som sysslar med aktiehandel. Vi vill här betona att bolag med fördel bör 

ägna sig åt kurser eller andra event som stärker individernas intresse för aktiemarknaden, 

snarare än att fokusera på möjliga vinstmaximerande åtgärder. 

 

Ett annat intressant resultat var att allt fler tenderar att vända sig till olika internetkällor för att 

hitta information när det gäller investeringsbeslut, samtidigt som bankerna verkar vara de som 

de flesta vänder sig ifrån. Denna information är rimligen av intresse för bankerna som kanske 

bör fundera över sin ställning i den nya miljön. Givet våra resultat anser vi att även bankerna 

bör överväga att använda sig av mer internetbaserad rådgivning i framtiden. 

 

7.3 Sanningskriterier 
 

Nedan redovisas studiens validitet och reliabilitet. Vi har valt att presentera de mest aktuella 

termer och begrepp för vår studie och dess syfte. Eftersom vi valt att använda oss av ett 

bekvämlighetsurval försvinner vissa validitets- och reliabilitetsmått.  

 

7.3.1 Reliabilitet 

 

En studies reliabilitet hänförs till huruvida studiens resultat går att replikera vid en annan 

tidpunkt eller av en annan forskare givet att samma metod för datainsamling och analysmetoder 

används (Saunders et al., 2012, s. 192). För att erhålla en hög reliabilitet är det viktigt att 

studiens alla delar är väl genomtänkta och att hela studien kännetecknas av full transparens. Vi 

har under hela arbetet jobbat mot att samtliga delar ska vara förståeliga och transparenta vilket 

bör innebära att studien till stor del är replikerbar. Då urvalet inte var ett sannolikhetsurval blir 

det däremot svårare att kunna replikera studien.  

 

Ett av de stora problemen för studiens reliabilitet är möjlig bias som uppstått vid vår 

enkätutdelning. Under ett av utdelningstillfällena var atmosfären stressad vilket kan ha påverkat 

hur respondenterna svarade på enkätens frågor, något som sänker studiens reliabilitet.  

  

7.3.2 Validitet 

 

En studies interna validitet stärks genom att visa på statistiska samband mellan två olika 

variabler (Saunders et al., 2012, s. 193). Den interna validiteten bedömer således mättekniken 

och huruvida enkäten lyckas mäta det den faktiskt avser att mäta (Saunders et al., 2012, s. 429).  
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Ytvaliditeten för de mått som skall mäta individers finansiella kunskap och attityd till 

aktierekommendationer kan anses vara hög då vi hämtat en stor del av frågorna från tidigare 

studier utförda av etablerade forskare. Enkätens frågor, påståenden och scenarion har även 

granskats av studiens handledare vilket bör öka sannolikheten att de mått vi har kommer spegla 

det vi faktiskt vill undersöka. 

 

För att mäta den finansiella kunskapen och attityden till aktierekommendationer så har vi ett 

antal variabler som exempelvis; studerade år, antal finansiella kurser och tidigare erfarenhet av 

att investera i aktier. Dessa mått kan anses ha en hög form av samtidig validitet då det visats att 

de med högre finansiell kunskap har studerat längre och har tagit del av fler finansiella kurser. 

Alltså, om en respondent har hög finansiell kunskap har det också visats korrelera med antalet 

studerade år samt antal kurser studerade inom finansiering. Detta pekar på att vi i studien tagit 

hänsyn till de faktorer som påverkar finansiell kunskap. Det är däremot viktigt att säkerställa 

att den samtida valideten inte beror på korrelationer mellan de använda variablerna (Saunders 

et al., 2012, s. 193).  

 

En studies externa validitet behandlar hur generaliserbara studiens resultat är (Saunders et al., 

2012, s. 194). Då vi har använt oss utav ett bekvämlighetsurval kan studiens externa validitet 

vara relativt lägre. Däremot anser vi att studiens metodologi kan appliceras på studier utöver 

den aktuella vilket tyder på visst mått av extern validitet. 

 

7.4 Etiska och samhälleliga aspekter 
 

Sett ur ett samhälleligt perspektiv antyder vår studie att ett av de bästa sätten att lösa vad som 

kallas “the stock market nonparticipation puzzle”, alltså varför så få deltar på aktiemarknaden, 

är att erbjuda en bättre ekonomisk utbildning för att öka individers finansiella kunskap. Vi kan 

se att de respondenter som var förstaårsstudenter sällan investerade i aktier medan de med högre 

kunskap oftare deltog på aktiemarknaden. Detta tyder på att den ekonomiska utbildning vi får i 

grundskolan inte ger individerna en tillräckligt hög förståelse för aktiemarknadens mekanismer 

och sedermera gör dem tveksamma till att vara deltagande på aktiemarknaden. Är kunskapen, 

som vårt resultat tyder på, den största barriären till deltagande på aktiemarknaden bör vidare 

utbildning i ämnet implementeras under de år då skolan är obligatorisk för att så många som 

möjligt ska känna sig bekväma med att investera i aktier. 

 

Vi har visat att ekonomistudenter, sin ringa inkomst till trots, kan tänkas vara en intressant 

målgrupp för företag som sysslar med aktiehandel. Detta innebär att det är möjligt att denna 

information används i ett strikt vinstmaximerande syfte. Aktiehandel kommer alltid vara 

förenat med risk. Vi vill därför vara försiktiga med att marknadsföra studenter som en legitim 

målgrupp för företag som jobbar med aktiehandel, för att på så sätt kunna undvika den 

eventuella ytterligare stress på studenters ekonomi det skulle innebära att göra dåliga affärer på 

aktiemarknaden. Vi vill därför vara tydliga med att vi anser att företag inte bör ägna sig åt strikt 

säljverksamhet, utan snarare fokusera på att anordna evenemang som ytterligare stärker 

individernas kunskap och intresse för aktiemarknaden, så att de i framtiden kan fatta bra 

ekonomiska beslut.  
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7.5 Förslag på fortsatta studier 
 

Vårt huvudsakliga förslag till fortsatt forskning är att göra om denna studie vid andra 

universitet. En bra idé vore att använda vår studie som en pilotstudie, för att i framtida studier 

lära sig av våra resultat. Vidare kan det tänkas att de skulle kunna använda sig utav en annan 

forskningsmetodik. Resultatet skulle då troligtvis gå mer in på djupet om varför individer läser 

aktierekommendationer och vilka faktorer i rekommendationerna som huvudsakligen påverkar 

individens benägenhet att investera i aktier. En vidare utveckling är även att genomföra studien 

med individer från olika länder, för att möjligen kunna identifiera eventuella kulturella 

skillnader som påverkar attityder till aktierekommendationer. 

 

Överlag ser vi området aktierekommendationer som intressant då de även fortsatt kommer att 

ha en viktig roll att spela i vårt ekonomiska system. Inte minst med tanke på den stora spridning 

som finns i vilka kanaler aktierekommendationerna publiceras i. Vi tror inte att finansiell 

kunskap är den enda faktor som påverkar individers attityd till aktierekommendationer, utan 

allt från kultur, social miljö och ekonomiska förutsättningar har alla en trolig påverkan. Vi ser 

därför att vidare studier i samtliga dessa ämnen skulle vara av intresse. 

 

Ett av våra mest intressanta resultat i övrigt var det om vilka kanaler våra respondenter använder 

sig utav i sin informationssökning. Vi kunde identifiera att många använder sig av internetkällor 

för att hämta sin information. Det skulle såldes vara intressant att fråga bankerna hur det ser på 

sin roll som en instans för ekonomisk rådgivning. När så många nya, direkta, kanaler har 

kommit upp bör det rimligtvis ha fått en effekt på bankerna. Vi tänker oss därför att en kvalitativ 

studie om hur bankernas rådgivningsroll har sett ut historiskt samt hur de tror framtidens 

rådgivning dels ser ut, men även vars den genomförs skulle vara av stort intresse
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Bilaga 1: Enkät – Svenska 
Kort presentation  
Vi skriver för närvarande en kandidatuppsats inom företagsekonomi, finansiering och ämnet 

aktierekommendationer. Vår studie syftar till att undersöka hur finansiell kunskap påverkar attityder hos 

ekonomistudenter vid Umeå universitet till köp- och säljrekommendationer.  

 

Enkäten består av tre delar och tar ungefär 5-10 minuter att fylla i. Deltagande i studien är frivilligt och du 

kan avböja ditt deltagande när som helst. Enkäten fylls i individuellt och vi uppskattar om ni undviker att 

fråga varandra om hjälp. Frågorna är även designade för att besvaras utan hjälpmedel. 

 

Det är väldigt viktigt för oss att vi får så många och så sanningsenliga svar som möjligt. Dina svar 

kommer att vara helt konfidentiella och bara behandlas i denna studie. Vi har ingen vetskap om vem som 

fyller i enkäterna och svaren endast att presenteras på aggregerad nivå. Vi tackar så mycket för Er tid och 

Ert stöd. 

Del 1 - Grundläggande frågor 

Vänligen sätt ETT kryss för önskat svarsalternativ. 
 

1. Kön   Man ( )  Kvinna ( ) 

2. Antal studerade kurser/moment i finansiering  0( )  1( )      2( ) 3( ) 4( )    5( )   5+( ) 

3. Antal påbörjade studieår   0( ) 1 ( ) 2 ( ) 3( ) 4( ) 5+( ) 

4. Jag studerar  ( ) Fristående ( ) Civilekonomprogrammet  ( ) Annat program_________ 

5. Ålder_____år 

6. Jag har investerat i aktier minst vid ett tillfälle   Ja( )   Nej( )   

7. Om nej på fråga 6; Jag skulle vilja investera i aktier Ja( )     Nej( )  Kanske( ) 

8. Jag extrajobbar på sidan av studierna  Ja ( )  Nej( ) 

9. Jag läser aktierekommendationer som publiceras i tidningar och i andra medier  

Ja ( )    Nej ( )  

10. Vart i första hand skulle du vända dig för investeringsråd (Det går bra att kryssa i fler alternativ) 

Vänner ( )  Familj ( )  Min bank ( )   Affärstidning ( )  

Blogg/Twitter/Podcast ( )   Annat ( )  Investmentwebsidor ( )  

Del 2 - Frågor som rör den finansiella kunskapen 
1. Föreställ dig att räntan på ditt sparkonto är 1 % per år och inflationen 2 % per år. Efter ett år, hur 

mycket skulle du kunna köpa med pengarna på detta konto?  
(  )Mer än idag  

(  )Exakt samma  

(  )Mindre än idag 

(  )Vet ej. 
 
2. Vilket påstående är sant gällande arbitrage? 
(  ) Arbitrage är en investering till låg risk 
(  ) Arbitrage är en investering med medel till hög risk  
(  ) Arbitrage är en investering utan risk 
(  ) Jag vet inte vad arbitrage är 
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3. Vilket av följande påståenden stämmer? Om någon köper aktier i företaget AB på aktiemarknaden:  

(  ) Äger personen en del av företaget AB  

(  ) Personen har lånat ut pengar till företag AB  

(  ) Personen är ansvarig för företaget AB: s skulder 

(  ) Inget av ovanstående 

(  ) Vet ej 
 
4. Vilket av följande påståenden stämmer? Om någon köper en obligation i företaget AB, så; 

(  ) Äger personen en del av företaget AB  

(  ) Har personen lånat ut pengar till företaget AB  

(  ) Är personen ansvarig för företaget AB: s skulder 

(  ) Inget av ovanstående 

(  ) Vet ej. 
 
5. När en investerare sprider sitt kapital mellan olika tillgångar, så ________risken för att förlora pengar. 
(  ) Ökar  

(  ) Minskar  

(  ) Förblir detsamma 

(  ) Vet ej  
 
6. Vilket påstående är korrekt gällande derivat? 
(  ) En aktie är en form av derivat 
(  ) Att handla med derivat minskar risken 
(  ) Att äga en köpoption ger dig rätten att köpa en aktie till ett förutbestämt pris.  
(  ) Ett derivatinstrument kan aldrig bli värdelöst 
 
7.Om du går i borgen för en vän , då; 

(  ) Blir du ansvarig för lånåterbetalningarna om din vän inte betalar in dessa  

(  ) Innebär det att din vän inte kan ta ut lånet själv  

(  ) Både alternativen ovan 
(  ) Vet ej 
 
8.Vilket av följande påstående är korrekt? 
(  ) EAR är en benämning på den årliga räntan och inkluderar inte en ränta på ränta effekt               

(  ) APR är en benämning på den årliga räntan och inkluderar inte en ränta på ränta effekt 
(  ) Vet ej 
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Del 3 - Frågor om attityder till aktierekommendationer 

 
Markera det alternativ som passar in bäst med din åsikt eller inställning. Även om du inte läser 

aktierekommendationer så ber vi er svara efter er generella inställning till frågan. 

 

 

 

 

 

 

 Håller inte 

alls med 

   Håller helt 

med 

 1 2 3 4 5 

1. Mina investeringsbeslut påverkas i hög grad av 

aktierekommendationer publicerade i 

affärstidningar, av banker eller på 

investeringshemsidor/investeringsforum (även om 

du inte har tagit ett investeringsbeslut svara efter 

din upplevda inställning). 

 

     

2. Jag litar i hög grad på att 

aktierekommendationer i affärstidningar och av 

banker är objektiva (även om du inte läser 

aktierekommendationer svara efter din upplevda 

inställning). 

 

     

3. Jag litar i hög grad på att 

aktierekommendationer på 

investeringshemsidor/investeringsforum är 

objektiva (även om du inte läser 

aktierekommendationer svara efter din upplevda 

inställning). 

 

     

4. Jag tror i hög grad att det på aktiemarknaden 

är möjligt att göra upprepade vinster som är 

högre än marknadens genomsnitt 

 

     

5. Jag följer i högre grad aktierekommendationer 

på bolag som ofta syns i nyheter 

 

     

6. Det känns bättre att investera i bolag som får 

många aktierekommendationer från banker och i 

affärstidningar 
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Nedan följer ett antal scenarion där vi ber er ta vissa investeringsbeslut. Även om ni är 

ovana vid aktierekommendationer ber vi er svara utefter ett antagande om vad ni skulle 

göra om ni befann er i den beskrivna situationen. 
 
7. Skulle du utifrån följande köprekommendation göra ett aktivt val och följa rekommendationen?  
Anta att du har ett kapital på 50 000 kr som skall investeras i aktien nedan, alternativt placeras pengarna 

i en aktiefond1. 
 
Bolag AB: SWEDBANK HÖJER REK TILL KÖP (NEUTRAL)  
STOCKHOLM (Direkt) Swedbank höjer sin rekommendation för Bolag AB till köp från tidigare neutral. Riktkursen höjs till 335 

kronor från tidigare 330 kronor. Det framgår av ett morgonbrev från banken.  
 
( ) Ja, jag köper aktien   

( ) Nej, jag köper inte aktien och investerar hellre i en aktiefond   
 
8. Antag följande scenario: Du har ett innehav av aktier i Bolag AB och 50 000 kr att investera. Dina 

aktieintresserade vänner säger dock att det nu är hög tid att sälja innehavet för att maximera din 

avkastning. Detta backas även upp av ett antal tidigare trovärdiga personer på ett internetforum för 

investeringar. Samtidigt publicerar Swedbank rekommendationen nedan om aktien. Vad gör du? 
 
Bolag AB: SWEDBANK HÖJER RIKTKURSEN TILL 655 KR (640)  
STOCKHOLM (Direkt) Swedbank höjer riktkursen för Bolag AB till 655 kronor från tidigare 640 kronor. Rekommendationen 

köp upprepas. Det framgår av ett morgonbrev från banken.  
 
( ) Jag följer rekommendationen och köper mer aktier i Bolag AB  

( ) Jag följer inte rekommendationen och säljer mitt innehav i Bolag AB  
 

9. Vilka av dessa två aktierekommendationer skulle du följa? Det är två olika rekommendationer från två 

skilda banker på två skilda bolag. Antag att du har ett investeringsbelopp på 50 000 kr. 
 
Rekommendation 1 
Bolag AB 1: SWEDBANK HÖJER RIKTKURSEN TILL 100 KR (95)  
STOCKHOLM (Direkt) Efter en gårdag med rekordhög avkastning höjer Swedbank riktkursen för Bolag AB 1 till 100 kronor 

från tidigare 95 kronor då den positiva trenden antas fortsätta. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av ett morgonbrev 

från banken.  
 
Rekommendation 2 
Bolag AB 2: SEB HÖJER RIKTKURSEN TILL 50 KR (45)  
STOCKHOLM (Direkt) SEB höjer riktkursen för Bolag AB 2 till 50 kronor från tidigare 45 kronor. Rekommendationen köp 

upprepas. 
 
( ) Jag väljer att följa rekommendation 1 

( ) Jag väljer att följa rekommendation 2 

( ) Jag väljer inget av alternativen 

   

 

 

 

                                                           
1 En aktiefond innehåller minst 16 olika aktier, oftast fler. 
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10. Skulle du utifrån följande rekommendation investera i aktien?  

Antag att du har ett kapital på 50 000 kr som kan investeras i aktien nedan, alternativt placeras pengarna 

i en aktiefond. 
 
Bolag AB: SWEDBANK SÄNKER REK TILL SÄLJ (NEUTRAL)  
STOCKHOLM (Direkt) Stora köpvolymer har uppmärksammats under de senaste dagarna i Bolag AB vilket tyder på stor 

optimism bland investerare. SWEDBANKs analys visar dock att företaget är övervärderat och sänker sin rekommendation för 

Bolag AB till sälj från tidigare neutral. Riktkursen sänks till 230 kronor från tidigare 250 kronor. Det framgår av ett morgonbrev 

från banken.  
 
( ) Jag väljer att investera i Bolag AB 

( ) Jag väljer att investera i en aktiefond 
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Bilaga 2: Enkät – Engelska 
Short presentation 
We are currently writing our bachelor-thesis in business administration with the specific focus on finance 

and stock recommendations. The aim of our study is to examine potential connections between financial 

literacy and attitudes towards stock recommendations. 

 

The questionnaire has three parts and will take approximately 5-10 minutes to fill in. Participation in the 

study is voluntary and you can withdraw participation at any point. The questionnaire is to be filled in 

individually and we would appreciate if you avoided asking each other for help. The questions are also 

designed to be answered without technical aid. 

  

It is very important for us to get as many and as truthful answers as possible. Your answers will be 

completely confidential and only be used in this particular study. We have no knowledge on who has 

answered the survey and the answers will only be presented in the aggregate. We would like to extend our 

sincerest thank you for your time and support. 

Part 1 – Basic questions 

Kindly mark your ONE preferred answer with an X. 
 

1. Gender    Male ( )  Female ( ) 

2. Number of courses in finance   0( )  1( )      2( ) 3( ) 4( ) 5( )  5+( ) 

3. Number of years of started studies.    0( ) 1 ( ) 2 ( ) 3( ) 4( )  

4. Current program of study  CivEk ( ) Outside program studies ( )  Other________  

5. Age: _____years old 

6. I have invested in stocks on at least one occasion Yes( )   No ( )   

7. If no: I would like to invest in stocks    Yes ( )   No( )  Maybe( ) 

8. I work beside my studies    Yes ( )  No( ) 

9. I read stock recommendations published in newspapers and other media.  

Yes ( )    No ( )  

10. Where would you preferably turn for investment advice (You are allowed to mark more than one answer) 

Friends ( )  Family ( )  My bank( )   Business magazines( )  

Blogs/Twitter/Podcasts ( )   Investment websites and forums( )  Other( )  

Part 2 – Questions regarding financial literacy 
1. Imagine the interest on your savings account is 1 % per year and the inflation is at 2 % per year. After one year, 

how much would you be able to purchase with the money on this account given no deposits or withdrawals has 

occurred? 

(  ) More than today 

(  ) Exactly the same  

(  ) Less than today 

(  ) Don’t know. 
 
2. Which of the following statements is true regarding arbitrage? 
(  ) Arbitrage is an investment to low risk 
(  ) Arbitrage is an investment with medium to high risk  
(  ) Arbitrage is a risk-free investment 
(  ) I don’t know what arbitrage is 
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3. Which of the following statements is true? If someone purchases stocks in Company AB, then; 

(  ) The individual owns a part of Company AB  

(  ) The individual has lent money to Company AB  

(  ) The individual is liable for Company AB:s debts 

(  ) None of the above 

(  ) Don’t know 
 
4. Which of the following statements is true? If someone purchases a bond in Company AB, then;  

(  ) The individual owns a part of Company AB  

(  ) The individual has lent money to Company AB  

(  ) The individual is liable for Company AB:s debts 

(  ) None of the above 

(  ) Don’t know 
 
5. When an investor spreads his/her capital between different assets, the risk of losing money ________. 
(  ) Increases  

(  ) Decreases  

(  ) Remains the same 

(  ) Don’t know 
 
6. Which of the following statements is true regarding financial derivatives? 
(  ) A stock is a form of derivative 
(  ) Purchasing derivatives reduces risk 
(  ) Owning an option to buy gives you the right to buy a stock at a pre-determined price.  
(  ) A financial derivative can never become worthless. 
 
7. If you co-sign a loan with a friend as a guarantee, then;  

(  ) You become responsible for paying back the loan in the case that your friend are unable to 

(  ) It means your friend can’t take the loan by him/her-self 

(  ) Both 
(  ) Don’t know 
 
8. Which of the following statements is correct? 
(  ) EAR is the name on the yearly interest rate and does not include a compound interest effect 

(  ) APR is the name on the yearly interest rate and does not include a compound interest effect 
(  ) Don’t know 
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Part 3 – Questions regarding attitudes towards stock recommendations 

 
Mark the alternative that best describes your opinion or attitude. Even if you do not read stock recommendations or 

have not made any investment decisions we ask you to answer after your general attitude regarding the question.  

 

 

 Completely 

disagree 

   Completely 

agree 

 1 2 3 4 5 

1. My investment decisions are highly 

affected by stock recommendations 

published in business magazines, by banks or 

on investment websites and forums. (Even if 

you’ve never made an investment decision 

please answer after your perceived attitude)  

     

2. I trust to a high degree that stock 

recommendations in business magazines and 

banks are objective. (Even if you don’t read 

stock recommendations please answer after 

your perceived attitude)  

     

3. I trust to a high degree that stock 

recommendations on investment websites 

and forums are objective. (Even if you don’t 

read stock recommendations please answer 

after your perceived attitude)   

     

4. I believe to a high degree that it is possible 

to make continuous profits above market 

average on the stock market.  

     

5. I would rather follow stock 

recommendations published about 

companies that often appear in news or other 

media.  

     

6. I would rather invest in companies that 

gets many stock recommendations from 

banks and business magazines.  
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Below follows a few scenarios where we ask you to make some investment decisions. 

Even if you are unexperienced reading stock recommendations and making investment 

decisions, please answer with what you assume you would do if you found yourself in the 

described situation. 
 
7. Would you from the following stock recommendation make the active decision to purchase the stock?  
Assume you have a capital of 50 000 SEK that you either invest in the below stock or place in an equity-

fund1. 
 
Company AB: SWEDBANK RAISES RECCOMENDATION TO BUY (NEUTRAL) 

STOCKHOLM (Direct) Swedbank raises their recommendation for Company AB to buy from earlier neutral. The price-target is 

raised to 335 SEK form earlier 330 SEK. This is according to a morning letter from the bank. 

  
( ) Yes, I would buy the stock   

( ) No, I would not buy the stock  
 
8. Assume the following scenario: You currently hold stocks in Company AB and are looking to invest 50 

00 SEK. Your stock interested friends are telling you that it is now time to sell your stocks to maximize 

your profits. This is also backed by a number of previously reliable sources on an investment forum. At 

the same time, Swedbank publishes the following recommendation for the stock. What do you do?  
 

Company AB: SWEDBANK RAISES PRICE-TARGET TO 655 SEK (640)  
STOCKHOLM (Direct) Swedbank raises the price-target for Company AB to 655 SEK from previous 640 SEK. The buy 

recommendation is repeated. This is according to a morning letter from the bank. 

  
( ) I follow the recommendation and buy more stocks in Company AB    

( ) I do not follow the recommendation and sell my stocks in Company AB  
 

9. Which of these recommendations would you follow? Consider that they are recommendations from two 

different banks regarding to different companies. Assume you have a capital of 50 000 SEK to invest.  
 
Recommendation 1 
Company AB 1: SWEDBANK RAISES PRICE-TARGET TO 100 SEK (95)  
STOCKHOLM (Direct) After yesterdays record-breaking yield Swedbank raises the price-target for Company AB 1 to 100 SEK 

from previous 95 SEK since the positive trend is expected to continue. The buy recommendation is repeated. This is according to 

a morning letter from the bank. 
 
Recommendation 2 
Company AB 2: SEB RAISES PRICE-TARGET TO 50 SEK (45)  
STOCKHOLM (Direct) SEB Equities raises the price-target for Company AB 2 to 50 SEK from previous 45 SEK. The buy 

recommendation is repeated. 

  
( ) I choose to follow recommendation 1 

( ) I choose to follow recommendation 2   
 

                                                           
1 An equity-fund is generally composed of 16 or more different stocks. The risk is generally lower than 

investing in a single stock. 
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10. After reading the following recommendation, how would you act? Assume that you have a capital of 

50 000 SEK and the alternative is that you place the money in an equity-fund. 

 
Company AB: SWEDBANK LOWERS RECOMMENDATION TO SELL (NEUTRAL) 

STOCKHOLM (Direct) Large buy volumes has been observed for Company AB during the last couple of days, which points to 

high optimism from investors. Swedbanks analysis does however show that the company is overvalued and lowers the 

recommendation to sell from previous neutral. The price-target is lowered to 230 SEK from previous 250. This is according to a 

morning letter from the bank. 

  
( ) I choose to invest in Company AB  

( ) I choose to invest in an equity-fund 

 

 


