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Sammanfattning  
 
Finansiell förmåga är kunskap om finansiella koncept och produkter, samt förmågan att kunna 
applicera den i verkligheten. Många studier, såväl nationella som internationella, har visat att 
flertalet individer har bristande kunskaper inom området. Problemet som uppstår är den 
direkta påverkan det har på ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande. I studien undersöks om 
ekonomiutbildning på universitetsnivå ökar den finansiella förmågan och därmed bidrar till 
mer välgrundade ekonomiska beslut. Vidare studeras även räknefärdighet och dess koppling 
till utbildning och finansiell förmåga då tidigare forskning behandlat dessa faktorer 
tillsammans. Med hjälp av en enkätundersökning som delats ut till ekonomistudenter på 
Karlstads universitet har detta studerats. Respondenterna delades upp i två grupper i syfte om 
att kartlägga utbildningens betydelse. Studenter som precis påbörjat sin ekonomiutbildning 
och studenters som befann sig i slutet av utbildningen. Resultatet visade att individer som 
studerat ekonomi har en bättre finansiell förmåga. Ekonomiutbildning hade även en positiv 
effekt på räknefärdighet, deltagande på aktiemarknaden samt långsiktigt sparande. 
 

Nyckelord: finansiell förmåga, ekonomisk utbildning, räknefärdighet, privatekonomi. 
 
 
Abstract  
 
Financial literacy is knowledge of financial concepts and products, as well as the ability to 
apply it in real life. Several studies have shown that most individuals have insufficient 
knowledge in the field. The problem that arises is the direct impact this has on financial 
decision-making. The study examines whether economic education increases financial 
literacy and thus contributes too more informed financial decisions. Furthermore, it studies 
numeracy and its relationship to education and financial literacy as previous research 
addressed these factors together. To explore this, a questionnaire was distributed to economic 
students at Karlstad University. The respondents were divided into two groups in order to 
identify the role of education. Students who just have started their economic education and 
individuals who have studied economics for at least three years. The results show that a 
student who has study economics has better financial literacy. Education in economic also had 
a positive effect on numeracy, participation in the stock market and long-term savings.  
 
Keywords: financial literacy, economic education, numeracy, private economy.  
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1.	  Inledning	  

1.1	  Introduktion	  

Graden av finansiell förmåga, som i vetenskapliga sammanhang benämns financial literacy, 

kan påverka hushållens ekonomiska beslut. Det har konstaterats i flertalet studier, såväl 

internationella som nationella. Många individer med bristfälliga kunskaper i finansiella frågor 

tycks spara mindre, betala högre avgifter och överlag ha det tuffare ekonomiskt. Då uppstår 

frågorna: Hur stor betydelse har ekonomistudier i sammanhanget? Kan utbildning inom 

ekonomi i allmänhet och finansiell ekonomi i synnerhet bidra till att individer fattar bättre 

finansiella beslut? Vad lär vi oss egentligen på universitetet? Och tillämpas kunskaperna i det 

verkliga livet? Många vuxna svenskar har dessutom svårt för enkla beräkningar och saknar 

därmed den kognitiva förmåga som kan anses vara en förutsättning för att undvika kostsamma 

misstag till följd av suboptimala ekonomiska beslut. Räknefärdighet är således också ett 

centralt begrepp och bör finnas med i beaktning när finansiell förmåga undersöks.  

 

Ett antagande inom nationalekonomi säger att människor är rationella och antas fatta det 

beslut, rörande exempelvis konsumtion och sparande, som bäst överensstämmer med dennes 

preferenser och uppnår därmed välbefinnande. (Varian 2010) Detta kan dock ifrågasättas, och 

har gjorts inom beteendeekonomisk forskning. Där tycks människan inte alltid bry sig om 

egen vinning, dennes preferenser kan förändras över tid och misstag kan begås, kanske till 

följd av kognitiva begränsningar. Vi förstår inte alltid vad som är bäst för oss. (Östling 2009) 

Denna teori anses bli extra viktig i frågor gällande finansiellt beslutsfattande. Om nu 

kognitiva begränsningar kan vara en orsak till att vi inte alltid fattar ”rätt” beslut - kan man 

med hjälp av utbildning motverka den risken? Eller åtminstone reducera den? 

 

Ämnet har behandlats mycket i tidigare studier. Däribland Lusardi och Mitchell (2007a) som 

visat att finansiell förmåga är positivt korrelerat med ekonomistudier i någon form. De har 

också undersökt hur finansiell förmåga påverkar bland annat deltagandegraden på 

aktiemarknaden och tendensen till att pensionsspara. Där visade det sig att lägre grad av 

finansiell förmåga har en koppling till mindre deltagande på aktiemarknaden och en lägre 

grad av pensionssparande generellt. (Lusardi och Mitchell 2007a) En studie med data från 

Finansinspektionen av Johan Almenberg indikerar att människor med låg räknefärdighet och 



 2 

finansiell förmåga faktiskt ”sparar mindre, planerar mindre inför ålderdomen, betalar högre 

avgifter för finansiella transaktioner och är mer benägna att få problem med sina bolån.” 

(Almenberg 2011, s.18) Vidare påvisar en artikel ett positivt samband mellan utbildning och 

finansiell förmåga, men mellan utbildning och beteende kunde ingen koppling konstateras. 

(Nano och Cani 2013) Sammanfattningsvis är resultaten blandade. Trots nämnda studier om 

effekten av utbildning i sammanhanget anser därför många, däribland Almenberg, att det 

behövs mer forskning för att reda ut den faktiska verkan finansiell/ekonomisk utbildning har i 

praktiken. (Almenberg 2011) 

 

Huston (2010) har sammanställt studier gällande ”financial literacy”. I många fall används 

termerna financial literacy och finansiell kunskap som likvärdiga. Detta skapar naturligtvis 

problem då det begränsar möjligheten att genomföra jämförande analyser om en klar och 

specificerad definition saknas. Huston (2010) skriver även att en generell metod för hur man 

mäter graden av financial literacy saknas. Att mäta kunskap kan vara svårt i många 

sammanhang. Men att ha en tydlig definition av vad man mäter är en bra början. I denna 

studie undersöks därför begreppets alla definitioner i ett antal studier och med hjälp av 

Hustons sammanställning görs en tolkning av de olika resultaten. Då termerna ibland brukats 

som utbytbara är det viktigt att få med alla komponenter såsom räknefärdighet, kunskap om 

finansiella produkter, planering, privatekonomi etc. En viktig del i detta blir då att skilja 

begreppen ifrån varandra och veta att man mäter det man vill mäta. Med andra ord att stärka 

studiens validitet. 

 

1.2	  Problemformulering	  

Idag ställs allt större krav på den enskilde att självständigt kunna fatta ekonomiska beslut. 

Vissa av dem har dessutom direkt inverkan på privatekonomin, vilket kan leda till allvarliga 

konsekvenser. Många kräver en tillfredställande finansiell och kognitiv förmåga. Har då 

människor med en ekonomiutbildning på universitetsnivå i bagaget bättre finansiell förmåga 

och räknefärdighet? Får studenter som genomgått en ekonomisk utbildning bättre 

förutsättningar att hantera sin privatekonomi?  
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1.3	  Syfte	  och	  frågeställning	  	  

Studiens syfte är att undersöka om utbildning i ekonomi påverkar en individs finansiella 

förmåga och privatekonomi. För att uppnå syftet används följande frågeställning:  

 

• Har ekonomistudenter i slutet av utbildningen bättre finansiell förmåga än studenter 

som precis påbörjat sina ekonomistudier? 

• Finns en koppling mellan ekonomisk utbildning och finansiellt beteende? (t.ex. 

deltagande på aktiemarknaden, pensionssparande etc.)  

• Bidrar en ekonomisk utbildning till en bättre privatekonomi? (vad gäller ordning, 

planering och attityd) 

• Har individer med god räknefärdighet bättre finansiell förmåga?  

 

1.4	  Metod	  	  

För att kunna genomföra denna studie har primärdata samlats in från ekonomstudenter vid 

Karlstads universitet. Två olika grupper har fått svara på en enkät där frågor om finansiell 

förmåga, räknefärdighet och privatekonomi tas upp. Den ena gruppen är studenter som läser 

första terminen på Civilekonomprogrammet, medan den andra gruppen är ekonomstudenter 

som är i slutet av sin utbildning. Svaren jämförs sedan med varandra och med hjälp av 

statistiska metoder studeras eventuella samband. 

1.5	  Avgränsningar	  

På grund av tidsbrist och av kostnadsmässiga skäl är urvalet ekonomstudenter vid Karlstads 

universitet. Inga uppgifter om deltagarnas faktiska privatekonomi finns att tillgå och tas därför 

inte i beaktning. Istället används självskattningar och andra frågor för att få en insikt i 

individernas ekonomiska situation och tankesätt. Eftersom det främst är fokus på finansiella 

frågor kan tyckas att studien endast bör omfatta studenter som läst kurser inom finans i 

jämförelse med de som inte gjort det. Dessvärre ges inte allt för många kurser inom ämnet, 

och inriktningen nationalekonomi som ligger närmast finansiella ämnen är klart 

underrepresenterad i jämförelse med företagsekonomi. Det skulle därför bli oerhört svårt att 

hitta deltagare som uppfyller kraven på lästa kurser. Det görs då ett antagande att 

ekonomistudier i sin helhet faktiskt kan bidra till ett annat tänk i såväl finansfrågor som 

allmänna frågor inom privatekonomi. Optimalt vore dock att jämföra svaren med studenter 

som inte läst ekonomi, utan istället studerat ett helt annat ämne på universitetsnivå i samma 
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omfattning. Detta för att komma närmare just ekonomiutbildningens betydelse. Tyvärr har 

inte en sådan jämförelse inkluderats i studien på grund av tidsbrist.  

 

1.6	  Disposition	  

Uppsatsen inleds med ett avsnitt som benämns bakgrund där viktiga definitioner tas upp. 

Vidare följer ett teorikapitel där nationalekonomiska teorier samt tidigare användbar 

forskning sammanställs. Där redogörs även uppställda hypoteser. I nästkommande del 

behandlas metod och datainsamling där tillvägagångssättet redogörs, enkätfrågorna motiveras 

och de statistiska modellerna presenteras. Sedan redovisas resultaten från 

enkätundersökningen och de statistiska testerna. Därefter följer en diskussion med en 

efterföljande slutsats.  

2.	  Bakgrund	  

”Financial literacy” definieras sammanfattningsvis i litteraturen som förmågan att kunna göra 

välgrundade bedömningar och fatta effektiva beslut gällande hantering av pengar. Det anses 

också vara att kunna läsa, analysera, hantera och kommunicera om ekonomiska förhållanden. 

Man ska kunna urskilja ekonomiska val och förstå ekonomiska begrepp. Dessutom poängteras 

förmågan att kunna använda kunskaperna i praktiken genom att hantera finansiella resurser 

effektivt och på så vis erhålla en säker och stabil finansiell ställning. (Huston 2010) 

Almenberg och Widmark (2010) definierar finansiell förmåga som hur väl individen känner 

till grundläggande finansiella koncept och produkter. 

 

PISA (2012) definierar ”financial literacy” som kunskap om och förståelse för ekonomiska 

och finansiella begrepp och risker. Det innefattar även den kompetens, motivation och det 

självförtroendet som krävs för att kunna tillämpa dessa kunskaper i verkligheten. Det antas 

vidare kunna leda till effektiva beslut i en rad ekonomiska sammanhang. Detta för att förbättra 

den ekonomiska välfärden för individer och för att möjliggöra deltagande i det ekonomiska 

livet. (www.oecd.org)  

 

Ett närliggande begrepp, räknefärdighet, definieras enligt följande: ”individens förmåga att 

hantera kvantitativ information och att utföra enkla beräkningar.” (Almenberg 2011, s.2) Där 

är människans kognitiva förmåga i fokus.  
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Finansiell utbildning definieras enligt OECD (2005) som en process där finansiella 

konsumenter förbättrar förståelsen för finansiella produkter och begrepp. Genom bland annat 

information och undervisning utvecklas individernas färdigheter och därmed också 

självförtroendet. Medvetenheten om finansiella risker ökar och individen får därmed bättre 

möjligheter att själv fatta medvetna beslut samt vidta andra åtgärder för att förbättra det 

ekonomiska välbefinnandet. (Lusardi och Mitchell 2007a) 

 

 
Figur 1 En grafisk beskrivning av konceptet ”financial literacy”. (Huston 2010, s.307) 

 

För att lättare komma underfund med begreppet ”financial literacy” har Huston delat upp det i 

två delar och dessutom tagit hänsyn till definitionen som används i andra generella 

sammanhang. Den allmänna definitionen av det engelska begreppet ”literacy” är läs-och 

skrivkunnighet. Det, precis som ”financial literacy”, antas ha två dimensioner: att förstå och 

att kunna använda. I den finansiella kontexten handlar det således om att förstå begrepp och 

produkter samt att kunna använda det i praktiken. Finansiell kunskap hör till den förstnämnda 

dimensionen och handlar om kunskap man erhållit genom utbildning och/eller erfarenhet om 

framförallt privatekonomiska koncept och produkter. ”Financial literacy” blir det först när 

man erhållit kunskapen och kan applicera den. Det handlar då om förmågan och 

självförtroendet att kunna använda kunskapen i verkligheten. Finansiell kunskap är alltså inte 

en motsvarighet till ”financial literacy”, utan en dimension av det.  
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Figur 2 Relationen mellan ”financial literacy”, kunskap, utbildning, beteende samt 

välbefinnande. (Huston 2010, s.308) 

 

”Financial literacy” och finansiell kunskap är båda humankapital, men i olika konstruktioner. 

Det förstnämnda har som tidigare nämnt en ytterligare dimension som innebär att individen 

har förmågan och självförtroendet att faktiskt kunna applicera kunskapen vid finansiellt 

beslutsfattande. För att kunna mäta detta är det därför viktigt att bestämma om individen kan 

använda sina kunskaper lämpligen, inte bara det faktum att han/hon har den. 

 

Figur 2 illustrerar sambandet mellan ”financial literacy”, utbildning, beteende och 

välbefinnande. ”Financial literacy” består av både kunskap och förmågan att kunna tillämpa 

den i privatekonomin (därav två rutor med benämningen ”personal finance”). Tillsammans 

med bland annat räknefärdighet utgör det en del i humankapitalet. En persons ”financial 

literacy” påverkas av nivån på vederbörandes allmänna kunnande och potential. Detta kan 

mätas med till exempel IQ-test eller betyg. En person med räknesvårigheter kan mycket väl ha 

en lägre financial literacy då kunskaper inom aritmetik med stor sannolikhet har en inverkan 

på den finansiella förmågan. Emellertid kan tillgängliga hjälpmedel såsom miniräknare och 

datorer kompensera för denna bristfällighet. Alltså är information som direkt kan relateras till, 

för individen, optimala val inom privatekonomi ett lämpligare fokus än matematiska 

färdigheter vid bedömning av graden ”financial literacy”. Vidare antas ”financial literacy” 

också kunna förbättras med hjälp av ”personal finance education”.  

”Financial literacy” behövs vid finansiella aktiviteter för att öka förväntad livslång 

konsumtionsnytta. Andra influenser såsom beteendemässiga/kognitiva svårigheter, 

självkontrollsproblem, familjesituationer, kamrater, ekonomi och samhället i stort kan också 
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påverka finansiella/ekonomiska beteenden och därmed även välbefinnandet. Exempelvis kan 

bristfälliga kunskaper i matematik eller självkontrollsproblem i form av impulsivitet vara 

bidragande orsaker till att man planerar dåligt inför pensionen eller saknar ett långsiktigt 

sparande. Alltså finns risken att en person som erhåller en hög grad av finansiell förmåga 

ändå inte kan uppvisa det förutsedda beteendet på grund av någon av dessa faktorer.  

 

Finansiell utbildning bör öka humankapitalet och speciellt ”financial literacy”. Ett väl 

utformat verktyg som kartlägger finansiell kunskap och förmågan att kunna applicera den kan 

ge oss en inblick i effekten av just finansiell utbildning. Om det faktiskt bidrar till att förbättra 

humankapitalet och därmed ökar förutsättningarna för gemene man att uppträda på ett sådant 

sätt som ökar det finansiella välbefinnandet. (Huston 2010) 

 

I den här uppsatsen används begreppen finansiell förmåga, räknefärdighet, finansiellt 

beteende, graden av planering och ekonomiskt beteende. Valda definitioner är anpassade till 

sammanhanget och baseras på tidigare studier. Notera att exempelvis ekonomiskt beteende 

innefattar fler komponenter om det ska betraktas ur allmän synpunkt.  

 

Financial literacy (fortsättningsvis finansiell förmåga) är kunskap om finansiella koncept och 

produkter, samt förmågan att kunna applicera den i verkligheten. I studien fråga 1-9. 

Räknefärdighet är förmågan att hantera kvantitativ information och att utföra enkla 

beräkningar. I studien fråga 10-16.  

Finansiellt beteende inkluderar deltagande på aktiemarknaden, privat pensionssparande samt 

övrigt långsiktigt sparande. I studien fråga 7, 8 och 9 i del två.  

Graden av planering: en högre grad innebär en välplanerad privatekonomi, användandet av 

budget för inkomster och utgifter samt planering inför pension (genom ett försök att räkna ut 

hur mycket man behöver spara). I studien fråga 3, 4 och 5 i del två.  

Ekonomiskt beteende inkluderar noggrannhet vid köpbeslut, genom att överväga om man 

har råd innan man konsumerar. Även att förstå betydelsen av att spendera mindre än sin 

inkomst, att inte ha betalningsanmärkningar samt om man behövt ta från långsiktigt sparande 

eller låna för att klara av löpande utgifter. I studien fråga 1, 2, 10 och 11 i del två.  
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3.	  Teori	  och	  hypoteser	  	  

3.1	  Teori	  

Utgångspunkten i nationalekonomiska teorier är att människor har fullständig kunskap och 

fattar beslut utifrån sina preferenser. Antagandet är kraftigt förenklat och stämmer sällan 

överens med verkligheten. Många fattar suboptimala beslut till följd av en rad olika 

anledningar. Nedan följer ett antal teorier om rationalitet, preferenser, kognitiv förmåga etc. 

Samtliga är användbara i finansiellt beslutsfattande och kan kopplas till studiens syfte.  

 

Utgångspunkten i den neoklassiska nationalekonomin är den så kallade rationella 

valhandlingsteorin. Det finns tre tydliga antaganden som säger att individer vill vissa saker, de 

har alltså olika preferenser. De har även föreställningar om hur världen ser ut och fungerar 

samt att de under tidens gång möter vissa begränsningar, t.ex. i tid och/eller pengar. Individen 

antas vidare fatta rationella beslut. Det innebär att människan utifrån sina föreställningar och 

begränsningar fattar beslut som bäst stämmer överens med dennes preferenser. Dessa 

antagandes anses vara starkt förenklade. Vad det gäller preferenser antas individer vara helt 

egoistiska och bara bry sig om sitt eget bästa. Det antas vidare att alla har tillgång till samma 

information, de har alltså inga begränsningar när det gäller att ta till sig denna. Man bortser 

från kognitiva begränsningar och psykologiska hinder och fokuserar istället på ekonomiska 

begränsningar såsom att konsumenter inte kan konsumera mer än sin inkomst. Inom 

beteendeekonomi diskuteras flera faktorer som kan betraktas som begränsningar. Däribland 

ses svårigheter att ta till sig och bearbeta information som en kognitiv begränsning som bör 

uppmärksammas. Preferenser tolkas i en vidare mening och kan också tillhöra människans 

begränsningar. Det tidigare nämnda antagandet om att människor fattar rationella beslut 

ifrågasätts alltså inom beteendeekonomisk forskning. Det kallas begränsad rationalitet och 

ibland fattas beslut med hjälp av enkla tumregler och andra gånger nöjer sig individen med 

”tillräckligt bra” alternativ. Det finns även tillfällen då en inlärningsprocess behövs för att 

komma fram till vad som faktiskt är det mest optimala valet i frågan. Det räcker alltså inte att 

enbart ha preferenser, föreställningar och ekonomiska begränsningar till grund för 

beslutet. (Östling 2009) Den standardiserade ekonomiska modellen, som förövrigt ofta 

benämns ”self-intereset model” representerar en förenklad bild av situationen vilket gör den 

enkel att applicera i många fall. Det är denna enkelhet, inte realism, som gör den attraktiv. I 

standardmodeller inom nationalekonomin antas människor maximera sina nyttofunktioner 

utan att ta hänsyn till vad dess beteende kan ha för effekt på andra. De ser bara till sin egen 
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vinning alternativt förlust när beslut ska tas. Beteendeekonomiska modeller däremot, 

modifierar denna modell med att ta hänsyn till sociala preferenser. (Wilkinson 2008)  

 

Behavioral economics increases the explanatory power of economics by providing it with 

more realistic psychological foundations. (Wilkinson 2008, s.4) 

 

I nationalekonomin förekommer alltså begreppet rationalitet i många situationer. Det 

definieras ofta med hjälp av dess motsats. Människor kan handla och fatta beslut som verkar 

skadligt och kostsamt för dem, trots att de vet att så är fallet. Exempelvis har man oskyddat 

sex, röker cigaretter, begår självmord, använder inte säkerhetsbälte etc. Dessa handlingar kan 

benämnas ”orationella”, människor agerar alltså inte efter dess egenintresse. (Wilkinson 

2008) Det är således det motsatta handlandet som benämns rationellt, när man istället agerar 

utefter eget intresse och i linje med ens preferenser. En individ antas vidare alltid kunna 

avgöra vad hon själv föredrar. Detta genom att jämföra alla tänkbara kombinationer och varor 

med varandra. En lista över vilka saker en person föredrar kallas preferensordning. Fyra 

antaganden görs ofta och samtliga uppfylls vid rationellt agerande.  

 

• ”Icke-mättande”, vilket innebär att mer alltid föredras framför mindre. 

• Fullständig, individen ska alltid kunna rangordna möjliga varukombinationer. 

• Konvexitet, en mix av flera varor är alltid bättre än mycket av enbart en vara. 

• Transitivitet, om A föredras framför B, och B framför C, bör också A föredras framför 

C. (Varian 2010) 

 

Sammanfattningsvis innebär rationalitet att människan fattar sina beslut utifrån ett nytto- och 

kostnadsperspektiv.  

 

Björkholm m.fl. (2014) hävdar att en person blir mer rationell med tiden och när 

utbildningsnivån ökar. Alltså bör en individ med universitetsutbildning agera mer rationellt än 

en person som saknar det. Att agera fullständigt rationellt anses dock vara en omöjlighet. Om 

ett beteende skulle vara fullständigt rationellt skulle alla beslut alltid baseras på all tillgänglig 

information av samtliga beslutfattare, resultatet skulle därmed alltid bli optimalt. Vilket 

naturligtvis inte alltid är möjligt. Björkholm m.fl. (2014) skriver vidare om teorier som menar 

att individers beslutsfattande begränsas av tillgänglig tid, informationsinnehav och den 
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kognitiva förmågan. Begreppet ”satificing” används när beslutsfattandet ska analyseras. Det 

beskrivs som en blandning av satisfying och sufficing. På svenska förklaras det med att vara 

tillfredställande och tillräckligt bra vilket leder till att resultatet blir acceptabelt.  

 

Vidare diskuterar Almenberg och Widmark (2010) om att avvikelser från full rationalitet kan 

vara en viktig orsak till den amerikanska bolånekrisen. Flera forskare har studerat denna 

hypotes och hittat en koppling mellan låg räknefärdighet och svårigheter att betala bolån för 

subprimelåntagare i USA.   

 

Wilkinson (2008) skriver om paralleller mellan redovisningsprocessen som används av 

företag och den mentala redovisningen av finansiella transaktioner som individer använder sig 

av. Han definierar begreppet enligt följande: ”Mental redovisningsteori är en kognitiv process 

som individer använder för att koda, kategorisera och utvärdera finansiella aktiviteter.” 

(Wilkinson 2008, s.150). Det innebär således att individer fördelar kapitalet i olika fiktiva 

konton som är ordnande efter en kategorisering av alla ekonomiska aktiviteter. Individer antas 

kategorisera deras förmögenhet i tre konton. Det handlar om nuvarande inkomst, nuvarande 

förmögenhet och framtida förmögenhet. Nyttan av en transaktion beror på hur individen 

upplever den i sinnet. En positiv nytta uppnås om den överstiger individens referenspunkt, 

som varierar från person till person. (Wilkinson 2008) Teorin omfattar ett brett spektrum av 

mänskligt beteende, det är alltså inte bara begränsat till finansiella aktiviteter. Den mentala 

redovisningsteorin har utvecklats för att övervinna anomalier som växt fram från den 

standardiserade ekonomiska modellen. Med hjälp av den mentala redovisningsteorin får vi en 

bättre förståelse för de psykologiska processer som ligger bakom individers ekonomiska 

beslutsfattande. (Björkholm m.fl. 2014) 

 

Människors tendens att värdera framtiden lägre än nuet är ett välkänt fenomen. Med andra ord 

diskonterar vi framtiden när vi fattar beslut. 100 kronor idag är värt mer än 100 kronor om ett 

år. I viss mening kan man säga att vi har brist på tålamod och värderar de saker man kan få 

direkt högre än saker vi tvingas vänta på. I neoklassisk nationalekonomisk teori görs ett 

antagande att vi värderar framtiden konsistent över tid. Till exempel om någon värderar att 

dricka en öl på lördag högre än att göra något annat på söndagsmorgonen, kommer personen i 

fråga att stå fast vid detta oavsett om frågan ställs på torsdag eller sent på lördag kväll. 

Således antas diskontering ske med en kontant ränta. Inom beteendeekonomin har man istället 

sett att beslut över tid ofta präglas av tidsinkonsistens. Om vi återgår till ovanstående 
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exempel, innebär detta att man på torsdag inte vill dricka öl på lördag, men när lördagen väl 

kommer gör man det ändå. Vi är alltså inte helt objektiva mellan viljor vid olika tidpunkter, 

utan många individer främjar viljan som uppkommer just nu. (Östling 2009) 

 

Kopplingen mellan preferenser och val kritiseras också av beteendeekonomin. Då det antas att 

människor har tidsinkonsistenta preferenser innebär detta förvisso att beteendet speglar 

preferenserna. Men det överensstämmer bara med preferenserna vid just det tillfället. 

Tidsinkonsistenta preferenser förändras som tidigare nämnt med tiden, beteendet behöver 

därför inte spegla människans preferenser vid en annan tidpunkt än just då beslutet fattas. Det 

faktum att individer faktiskt begår misstag leder dessutom till att den neoklassiska synen kan 

ifrågasättas ytterligare. Kopplingen mellan preferens och handling är då bruten. (Östling 

2009) Vidare diskuterar Wilkinson (2008) huruvida tidspreferenser och tidsrelaterade 

beteenden i sig själv kan korrelera med andra faktorer såsom intelligens och samhällsklass.  

 

3.2	  Tidigare	  forskning	  

Almenberg och Widmark (2010) skriver att man kan förklara skillnader i ekonomiska utfall 

hos olika hushåll med bland annat skillnader i individuella preferenser. Till exempel nämns 

risk och intertemporal substitution, det vill säga, den tänkta fördelningen mellan konsumtion 

idag och imorgon (i framtiden). Inställningen till detta har enligt ekonomiska modeller stor 

betydelse, givet den information individen har. Men det är i praktiken också avgörande hur 

individen i fråga kommer fram till denna information. Enligt neoklassisk nationalekonomisk 

teori antas alla aktörer ha tillgång till samma relevanta information. Inga begränsningar att ta 

till sig denna existerar alltså. (Östling 2009). Almenberg och Widmark har dock en annan syn 

på detta. Att endast delges information säger inte att man automatiskt blir välinformerad - 

individen måste ha de förutsättningar som krävs för att kunna hantera informationen korrekt. 

Beslutfattande i finansiella frågor är ofta komplicerat på ett eller annat sätt. Studier visar att i 

praktiken är finansiellt beslutsfattande inte särskilt underbyggt. För att komma fram till ett för 

den enskilde individen optimalt beslut, behöver alltså denne vara bekant med grundläggande 

finansiella beslut och produkter. För att maximera nyttan behöver individen därför en 

tillfredsställande finansiell förmåga. Olika nivåer av finansiell förmåga kan till viss del 

förklaras med skillnader i kognitiv förmåga. Speciellt räknefärdighet anses ha stor betydelse i 

ekonomiska utfall, som dessutom har visat sig vara starkt korrelerat med finansiell förmåga 

(Almenberg och Widmark 2010). 
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Skillnader mellan individers förmåga att välja, ur ett ekonomiskt perspektiv, det överlägsna 

alternativet kan alltså delvis förklaras med hjälp av skillnader i preferenser för monetära 

medel. Även genom det faktum att olika individer erhåller olika personliga kvalitéer som 

bidrar till att kunna utföra beräkningar. Eriksson och Ullström (2009, s.8) skriver att  

”Individer äger skiftande begåvningar som intelligens och olika sociala bakgrunder vars 

underliggande utbildande effekter påverkar individens förmåga att analysera ekonomiska 

beslut.”  

 

Lusardi och Mitchell (2007b) skriver om länken mellan finansiell förmåga och ekonomiskt 

beteende. De tar upp ett exempel där en stor andel av de individer som saknar ett 

transaktionskonto också har uppgett att de har en låg utbildningsnivå. Vidare skriver de att 

människor som har en högre grad av finansiell förmåga är mer benägna att pensionsspara. Det 

visade sig även att människor som kan göra enkla beräkningar och är bekanta med 

räntebegreppet planerar mer inför pensionen. Samma författare har också sett att bristande 

planering är synonymt med brist på sparande. Planering är således en viktig faktor i 

sammanhanget. Flera studier visar ett positivt samband mellan kunskap och finansiellt 

beteende, ett resultat visar att mer ekonomiskt sofistikerade hushåll köper riskfyllda tillgångar 

och investerar därmed mer effektivt. (Lusardi och Mitchell, 2007b) 

 

Cole och Shastry (2009) skriver om vilken effekt allmän utbildning har på deltagande på 

finansiella marknader. Ett skolår ökar sannolikheten att delta med 7-8%, när alla andra 

faktorer inklusive inkomst, hålls konstanta. En ledande hypotes säger att finansiell utbildning 

i skolan påverkar det finansiella beteendet. Faktum är att fler och fler gymnasieskolor i USA 

numer kräver att finansiell kunskap ska ingå i undervisningen. 28 stater hade år 2009 

obligatoriska kurser i finansiell kunskap och många andra erbjöd valbara kurser i ämnet. Ett 

experiment testade om finansiell utbildning påverkar deltagande på finansmarknaden. Det 

visade sig dock att kurser inom finansiell kunskap på high school inte hade någon inverkan på 

deltagandet. 

 

Generell utbildningsnivå har således visat sig vara betydande i fråga om finansiell förmåga. 

Bland annat skriver Almenberg (2011) att både finansiell förmåga och räknefärdighet är lägre 

bland äldre, lågutbildade, kvinnor och utrikes födda. Även Lusardi och Mitchell (2007b) slår 

fast att finansiell oförmåga är högre bland människor med låg utbildningsnivå. Huruvida 
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finansiell och/eller ekonomisk utbildning spelar in i sammanhanget råder det delade meningar 

om. Nano och Cani (2013) konstaterade att studenter som tagit en finansiell kurs var mer 

kunniga och hade bättre finansiell förmåga än andra. Det finansiella beteendet skilde sig dock 

inte mellan de med och utan finansiell utbildning. Vidare diskuterades ett annat resultat från 

en studie som undersökt 400 high school-studenter, där hälften av dem hade studerat en 

”personal financial management course”. Det visade sig att individerna som läst en sådan kurs 

inte uppvisade bättre finansiell förmåga än övriga. Den långsiktiga effektiviteten på kurser 

inom finansiell förmåga på high school ifrågasattes därmed. (Nano och Cani 2013) En 

ytterligare studie har undersökt finansiell utbildnings effekt på just lågutbildades finansiella 

förmåga, och kommit fram till det motsatta. Resultatet visade att den finansiella förmågan hos 

deltagarna ökade markant efter en finansiell utbildning. (Johansson och Ames 2014) 

 

Enligt Nano och Cani (2013) skilde det finansiella beteendet inte sig åt mellan individer med 

och utan finansiell utbildning. Däremot finns stödjande bevis för hypotesen som säger att 

kognitiv förmåga har betydelse i finansiellt beslutsfattande. Cole och Shastry (2009) skriver 

om en studie som konstaterat att hushåll som uppvisar kognitiva svårigheter innehar lån med 

högre räntesatser. En andra hypotes är att det faktiskt är utbildning som påverkar den 

kognitiva förmågan som i sin tur påverkar deltagandet på finansiella marknader. Genom ett 

experiment kunde det konstateras att högre grad av kognitiv förmåga faktiskt hade en 

koppling till mer deltagande på finansiella marknader. (Cole och Shastry 2009) 

 

Lusardi och Mitchell (2007a) skriver att många är dåligt informerade om grundläggande 

ekonomiska och finansiella koncept. Speciellt betydelsen av ränta-på-ränta och diversifiering. 

Denna finansiella oförmåga har dessutom visat sig vara utbredd. Både studenter på high 

school och vuxna i arbetsför ålder har uppvisat dåliga resultat på test som avser mäta den 

finansiella förmågan i allmänhet och de nämnda begreppen i synnerhet.   

 

3.3	  Hypoteser	  

Utifrån tidigare studier och uppställda frågeställningar har följande hypoteser tagits fram. 

Observera att grupperna som jämförs hädanefter benämns enligt följande.  

Grupp 1 = studenter som läser första terminen på Civilekonomprogrammet och  

Grupp 2 = studenter i slutet av sin ekonomiutbildning som studerat minst sex terminer.  



 14 

  

Huvudhypoteser 

1 

𝐻! = Det finns ingen skillnad i finansiell förmåga mellan studenter med och utan 

ekonomiutbildning. 

𝐻! = Det finns en skillnad i finansiell förmåga mellan studenter som har en 

ekonomiutbildning och de som inte har det.  

 

Finansiell förmåga mäts med hjälp av fråga 1-9 i enkätens första del.  

 

2 

𝐻! = Det finns inget samband mellan ekonomisk utbildning och räknefärdighet.  

𝐻! = Det finns ett positivt samband mellan ekonomisk utbildning och räknefärdighet. 

 

Räknefärdighet mäts med hjälp av fråga 10-16 i enkätens första del.  

 

Då huvudsyftet med studien är att studera skillnader i finansiell förmåga och räknefärdighet 

mellan personer med och utan ekonomiutbildning, har två hypoteser studerats mer ingående. 

Resterande hypoteser benämns ”delhypoteser” och tar upp teser och antagande som också 

analyserats för att ge alternativa förklaringar.  

 

Delhypoteser 

3 

𝐻! = Det finns inget samband mellan ekonomisk utbildning och ekonomiskt beteende.  

𝐻! = Det finns ett samband mellan ekonomiskt utbildning och ekonomiskt beteende.  

 

Ekonomisk beteende mäts med hjälp av fråga 1 och 2 i del två som berör hantering av 

kassaflöde (om studenten behövt ta av sitt långsiktiga sparande för att klara av löpande 

utgifter samt om han/hon fått en betalningsanmärkning). Fråga 10 och 11 i del 2 inkluderas 

också. Där ombeds individen att värdera betydelsen av att spendera mindre än sin inkomst på 

en skala från 1 till 10 samt beskriva utifrån samma intervall om hur studenten tänker innan 

vederbörande köper någonting. ”Innan jag köper någonting, överväger jag noggrant om jag 

har råd eller inte.” Där 1 står för ”stämmer inte alls in på mig” och 10 = ”stämmer oerhört bra 



 15 

in på mig”.  

 

4 

𝐻! = Det finns inget samband mellan ekonomisk utbildning och finansiellt beteende. 

𝐻! = Det finns en skillnad i finansiellt beteende mellan studenter som har en 

ekonomiutbildning och de som inte har det. 

 

Finansiellt beteende omfattas av fråga 7,8 och 9 i del 2. Det handlar om individen 

pensionssparar privat eller inte, har ett långsiktigt sparande samt om han/hon deltar aktivt på 

aktiemarknaden.  

 

5 

𝐻!  = Det finns inget samband mellan räknefärdighet och graden av planering. 

𝐻! = Det finns ett samband mellan räknefärdighet och graden av planering. 

 

Fråga 3, 4 och 5 i enkätens andra del utgör graden av planering. Varje fråga har studerats var 

för sig. Medelvärdet har också beräknats och används som oberoende variabel i analysen. 

Frågorna är tre påståenden som lyder: ”Min privatekonomi är välplanerad”, ”Jag gör 

regelbundet någon slags budget för inkomster och utgifter.” samt ”Jag har försökt att räkna ut 

hur mycket jag behöver spara till dess jag går i pension.”  

 

För de två nedanstående hypoteserna är definitionerna för finansiell förmåga, ekonomiskt 

beteende och räknefärdighet detsamma som tidigare.  

6 

𝐻!  = Det finns inget samband mellan finansiell förmåga och ekonomiskt beteende.  

𝐻!= Det finns ett positivt samband mellan finansiell förmåga och ekonomiskt beteende.  

 

7 

𝐻!  = Det finns inget samband mellan räknefärdighet och finansiell förmåga. 

𝐻! = Det finns ett positivt samband mellan räknefärdighet och finansiell förmåga.  
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4.	  Metod	  och	  datainsamling	  

4.1	  Metod	  

Undersökningen är en kvantitativ studie som utförts med hjälp av en enkät. Den delades ut till 

studenter tillhörande grupp 1 i samband med en föreläsning. Ungefär 50 enkäter delades ut till 

slumpvis utvalda studenter i klassen. I salen befann sig uppskattningsvis 80 studenter. 

Samtliga hade cirka 15-20 minuter på sig innan enkäterna samlades in. De informerades om 

att den var anonym, att miniräknare inte var ett tillåtet hjälpmedel samt att undersökningen 

naturligtvis var frivillig. 32 fullständiga enkäter lämnades in och två tillfrågade valde att inte 

delta överhuvudtaget. Grupp 2 var spridda vid tidpunkten varpå somliga kontaktades via mail. 

Enkäten bifogades i ett mail där studenten ombads fylla i den och skicka tillbaka. De fick 

samma information som grupp 1 fick muntligen. Resterande del av grupp 2 kunde nås under 

en föreläsning, insamlingen gjordes då på samma sätt som för grupp 1. För att lättare komma 

åt utbildningens betydelse, har ekonomer används i båda grupper. Till en början var tanken att 

jämföra ekonomer med ”övriga” studenter. Då kvarstår det faktum att ekonomer kanske 

gemensamt har kunskap/ett sätt att tänka på, redan innan de utbildar sig. En gemensam faktor 

som gör att de faktiskt söker sig till en sådan utbildning. Detta kan leda till att utbildningen i 

sig inte har någon effekt, utan det är egenskapen hos de människor som väljer att studera 

ekonomi som är avgörande. Med andra ord, valet av ekonomistudier visar på preferenser för 

ämnet och det uppstår därmed en svårighet att mäta vilken effekt själva ekonomistudierna har. 

Kausaliteten, det vill säga orsakssambandet, blir därför oklart. Men vanan och den ingående 

kännedomen för ekonomiska metoder och beräkningar borde dock skilja sig mellan personer 

som läst ekonomi under en längre period och de som endast har ett intresse för ämnet, 

alternativt läst det på gymnasiet. (Eriksson och Ullström 2009) Därför anses det mer rimligt 

att jämföra ekonomstudenter med varandra, innan de genomfört en ekonomiutbildning – och 

efter.  

 

Eftersom urvalet endast består av högskolestudenter bör hänsyn tas till flera bakomliggande 

faktorer. Många tidigare studier har använt sig av individer över 18 år, både med och utan 

utbildning. De har då inkluderat frågor med lägre svårighetsgrad. Ett exempel är Almenberg 

(2011) som ombad respondenterna att dela 2 miljoner på fem personer. Endast 68,8 procent 

av de 1300 tillfrågade svarade korrekt. Trots det har liknande frågor uteslutits i denna studie 

och istället ersatts med till exempel procentfrågor och matematikfrågor i flera steg.  
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Huvudsyftet med denna studie är att kartlägga ekonomiutbildningens betydelse i den 

finansiella förmågan. Då flera faktorer kan spela in är det svårt att urskilja var den eventuella 

effekten kommer från. Med den vetskapen har ett antal åtgärder vidtagits. Exempelvis kan 

många ha lätt för matematik och på så vis få en hög poäng på såväl frågor gällande finansiell 

förmåga och räknefärdighet. De demografiska variabler som används är bland annat 

matematikbetyg från gymnasiet och en självskattning där deltagarna får sätta betyg på sig 

själv i ämnet. Almenberg och Widmark (2010) skriver som tidigare nämnt att räknefärdighet 

är starkt korrelerat med finansiell förmåga. Dessutom kan individerna ha en ”allmän 

högskolemognad” som hjälper till att öka den finansiella förmågan men som inte har något 

med ekonomi att göra. Därför finns även ”poäng högskoleprov” med som en 

bakgrundsvariabel. Även gymnasieutbildning och föräldrars högsta utbildning har tagits med i 

beaktning. Detta på grund av att ekonomiutbildning på gymnasiet kan vara en tänkbar orsak 

till varför studenter som precis börjat studera på universitetet ändå erhåller en hög poäng på 

enkäten. Föräldrars utbildning kan i vissa hänseenden tänkas vara oväsentligt, men den 

variabeln har ändå inkluderats bland annat på grund av en studie som visat att studenter med 

höga poäng på tester avseende finansiell förmåga ofta kommer från välutbildade hushåll. 

(Cole och Shastry 2009) Vald inriktning på ekonomprogrammet finns med då de frågor som 

rör finansiella marknader ligger närmast nationalekonomiska kurser. Även den första gruppen 

fick den frågan, men istället uttryckt som ”planerad inriktning” då studenterna inte valt ännu. 

På så vis kan man se om individen faktiskt har ett intresse för just nationalekonomi och ett bra 

resultat kan eventuellt förklaras delvis med det faktum.  

 

Innan den riktiga undersökningen gjordes, genomfördes en pilotstudie med åtta deltagare, 

varav tre av dem gjordes i en så kallad fokusgrupp. De flesta hade läst Ekonomprogrammet, 

andra bara någon enstaka kurs i ekonomi på universitetsnivå och någon hade inte läst 

ekonomi överhuvudtaget (dock annat ämne på universitetsnivå). De fick ett mail och ombads 

fylla i enkäten samt komma med feedback om frågorna och enkätens utformning. 

Fokusgruppen bestod av två studenter som slutfört Ekonomprogrammet med inriktning 

matematik på Karlstads universitet, och en som läste sista terminen på sin treåriga 

ekonomutbildning. Syftet var att direkt komma åt deltagarnas synpunkter om 

frågeställningarna och kunna diskutera eventuella förbättringar. Resultatet analyserades 

därefter och enkäten justerades efter svaren och kritiken från deltagarna.  
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4.2	  Motivering	  enkätfrågor	  

Frågorna har tidigare använts i internationell forskning. Enkäten återfinns i sin helhet i 

appendix. Nedan följer en motivering till varje fråga.  

 

De inledande nio frågorna som ligger under rubriken ”finansiella marknader” är tagna från 

Almenberg och Widmarks undersökning. De har i huvudsak utgått från frågor som tagits fram 

av Lusardi och Mitchell. Enligt Almenberg syftar de till att mäta individens finansiella 

förmåga. Trots viss oklarhet kring definitioner av de olika begreppen anses finansiell förmåga 

vara kunskapsbaserad och visa på hur bekant man är med finansiella koncept och produkter. 

(Almenberg och Widmark 2010)  

 

Fråga 7, 8 och 9 är direkt översatta från Lusardi och Mitchells studie (2007a) där de 

klassificeras som mer komplicerade frågor om finansiell förmåga. Övriga frågor från samma 

studie valdes bort då nivån ansågs vara för låg och ingen fråga erhöll utslagningseffekt.  

 

Under rubriken räknefärdighet finns ett antal frågor. De två första (10 och 11) är en delmängd 

av de frågor som används i ovannämnda studie av Lusardi och Mitchell. Även här sållades de 

flesta frågor bort då de helt enkelt ansågs vara för enkla för målgruppen. Fler frågor behövdes 

för att kompensera för de borttagna. Frågor som tar upp procent och tvingar studenten att 

tänka i flera steg efterlystes. Då uppkom frågan om glaciären (nummer 12) från en studie om 

procenträkning hos gymnasiestudenter av Elvstam och Månsson (2007). Den har alltså inte 

testats i studier om finansiell förmåga men anses ändå komplettera övriga frågor med lättare 

svårighetsgrad och kan därför med fördel användas i denna studie. Fråga 13 är tagen från 

Mandells forskning gällande finansiell förmåga och även den motiveras med att studenten 

tvingas tänka i flera steg och dess räknefärdighet sätts därmed på prov. I studien där frågan 

har testats svarade drygt 22 procent av respondenterna fel. (Mandell 2008) 

 

Fråga 14, 15 och 16 är baserade på Lusardi och Tufanos studie från 2009. Fråga 14 syftar till 

att se om studenterna är medvetna om ”ränta på ränta”-begreppet och vad det innebär i 

praktiken. Om en deltagare skulle svara ”mellan 5 och 10 år” kan detta ge en indikation på att 

vederbörande inte är bekant med begreppet (om vi bortser från ränta på ränta-effekten skulle 

en ränta på 20 procent fördubbla skulden på fem år). Fråga 15 tar upp hur viktigt det är att 

betala av en kreditkortsskuld för att den överhuvudtaget ska kunna elimineras. Vid 
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minimibetalningar i form av enbart räntebetalningar och kortavgifter kommer låntagaren 

aldrig att bli skuldfri. (Lusardi och Tufano 2009) Fråga 16 kräver att respondenten tänker på 

flera faktorer. Den syftar till att se om individerna förstår betydelsen av pengars tidsvärde, det 

kartläggs även hur bra de är på att jämföra olika betalningsalternativ. Det korrekta svaret är att 

det ur ett ekonomiskt perspektiv är mer fördelaktigt att låna med 20 procent ränta och betala 

tillbaka 1200 kronor än att betala av 100 kronor i tolv månader, trots att slutsumman i de båda 

fallen är lika. Inga extra avgifter tillkommer.  

 

Vidare innehåller enkäten elva frågor (del två) som syftar till att kartlägga individens syn på 

dennes privatekonomi. Då kopplingen till privatekonomi utgör en betydande del i studien och 

inga faktiska uppgifter om studenternas privatekonomi finns att tillgå måste detta lösas på ett 

alternativt sätt. Därför har ett antal frågor om finansiellt och ekonomiskt beteende inkluderats. 

Frågor där studenten får skatta sig själv, bland annat i hur man hanterar sitt kassaflöde, 

inställning till risk, planering av privatekonomi, långsiktigt sparande samt deltagande på 

aktiemarknaden ska komplettera för detta. En förhoppning finns att individuella skillnader i 

finansiell förmåga och räknefärdighet på så vis ska kunna urskiljas. Samtliga frågor är tagna 

från Almenberg (2011), med undantag från de två sista. Där respondenten uppmanas värdera 

betydelsen av att spendera mindre än sin inkomst samt om en noggrann övervägning görs vid 

diverse köptillfällen eller inte. De är baserade på Nano och Canis (2013) frågor och syftar till 

att kunna identifiera hur noggrann studenten är i konsumtionsfrågor och därmed komplettera 

frågorna om ekonomiskt beslutsfattande. Dock bör det faktum att människor med hög 

finansiell förmåga och räknefärdighet ändå i sin personlighet kan upplevas spontana och 

därmed inte anses vara ”noggranna” i frågor om privatekonomi beaktas. Det utgör ett av 

problemen med att endast fråga om inställning till och använda sig av självskattningsfrågor 

istället för att få svar på hur studenten faktiskt agerar. Det finns också en svårighet om 

studentens uppfattning inte stämmer överens med verkligheten.  

 

Frågan om inställning till risk (nummer sex, del två) är baserad på Almenbergs undersökning. 

Den utgår från den så kallade ”allmänna riskfrågan” och anses vara en bra indikator på 

individuella riskpreferenser. (Almenberg 2011) 

 

Fråga nummer 17, som ligger under rubriken tidspreferenser, finns med i syfte om att få en 

uppfattning om hur individen diskonterar, det vill säga hur studenter omvandlar/värderar 

framtida betalningar till ett nuvärde. (www.finanssivalvonta.fi./se) Eftersom människor i regel 
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har en tendens att värdera det som händer idag mycket högre än det som händer i framtiden 

finns en tes att många kan tänka sig att sälja lotten för ett lägre belopp än den ursprungliga 

vinsten på 100 000 kronor, som skulle falla ut om tio år. Frågan ger också en inblick i hur 

respondenten förstår pengars tidsvärde. Framför allt det faktum att om pengarna betalas ut 

omgående finns möjligheten att investera dem och erhålla ränta över tiden så att summan 

överstiger 100 000 kronor om 10 år. Varje individs svar omvandlas till en diskonteringsränta 

och används därefter som en extra förklarande variabel i olika multipla regressionsanalyser.   

 

4.3	  Databearbetning	  

Insamlad data har sorterats i Excel där varje enkät fick ett nummer och alla bakgrunds och- 

enkätfrågor sammanställdes. Två kolumner användes till varje fråga, där den första angav 

vilket alternativ respondenten svarat, och den andra visade om svaret var rätt eller fel. På de 

ställen där ett svar saknades lämnades cellen blank. Bakgrundsfrågan som handlade om 

matematikbetyg från gymnasiet missuppfattades av många och togs därför inte med i 

analysen. En stor del av deltagarna ringade endast in så många kurser man läst och skrev 

enbart ett betyg. Tanken var dock att studenten skulle uppge betyg i samtliga mattekurser från 

gymnasietiden. I kolumnen ”nuvarande termin” fick studenterna som befann sig i början av 

utbildningen nummer 0, medan övriga tilldelades nummer 1. Detta eftersom en förutsättning 

för linjära regressionsanalyser är att alla variabler befinner sig på en intervallskalenivå. Vid 

bakgrundsvariabler som till exempel utbildning används då så kallade dummyvariabler som 

enkelt uttryckt är egenskapsvariabler. En variabel görs för varje egenskap som är av intresse. 

Det är således en binär variabel som enbart antar två värden, vilka oftast är 0 och 1. 

(Westerlund 2005) I detta fall gjordes ingen skillnad på en student som läste termin sex och 

en som läste termin åtta. Utan dessa tilldelades nummer 1 eftersom de hade egenskapen 

undersöks, medan de som läste första terminen inte hade det, och fick då nummer 0.  

 

Datan behandlades vidare i statistikprogrammet SPSS där regressionsanalyser togs fram i 

syfte om att undersöka eventuella samband. Detta med utgångspunkt i uppställda hypoteser. 

De kategoriska variablerna (exempelvis inriktning, föräldrars högsta utbildning, 

matematikkunskaper etc.) omvandlades alltså till dummyvariabler innan de användes i 

regressionsanalyserna. Efter att varje fråga kodats in med antingen rätt eller fel svar, 

summerades antal rätt och en ny variabel skapades. I regressionsanalysen användes den 

variabeln som grund till finansiell förmåga. I den kunskapsbaserade delen (finansiella 
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marknader samt räknefärdighet) där rätt och fel existerar, analyserades även varje fråga för 

sig. Rätt och fel på frågorna testades mot vilken utbildningsgrupp respektive individ tillhörde. 

Dessutom ansågs det vara relevant vilket svarsalternativ studenten svarat på fråga 14, 15 och 

16, oavsett om svaret var korrekt eller inte. Detta på grund av att ett felaktigt alternativ kan 

tyda på att personen i fråga inte förstår ett visst begrepp eller att frågorna är tolkningsbara och 

det rätta svaret inte alltid är uppenbart.  

 

Fråga 3, 4 och 5 i del två berör alla planering inom privatekonomi. Dessa har därför 

summerats och ett medelvärde har tagits fram. En specifik variabel som benämns 

”medelvärde planering” skapades och det är sedan det värdet som utgör grund för planering 

vid regressionsanalyser. Frågorna har också studerats var för sig.   

 

Fråga nummer 10 och 11 i del 2 kommer från Nano och Canis (2013) studie och berör 

finansiell attityd och finansiellt beteende. De använder sig dock av en skala från 1-5 och anser 

att en respondent som svarat 4 eller 5 erhåller 1 poäng medan övriga svarsalternativ generar 0 

poäng. Eftersom skalan är från 1-10 för att enkätens alla frågor skulle utformas likvärdigt ges 

1 poäng till de som svarat 7, 8, 9 eller 10 och övriga får 0 poäng. Samtliga frågor med 

intervallskalor har bedömts på samma sätt.  

 

Under rubriken tidspreferenser finns fråga 17 som handlar om en vinstlott där respondenten 

ombeds uppge ett pris som denne skulle kunna tänka sig att sälja lotten för, då förutsättningen 

var att vinsten annars skulle betalas ut först om 10 år. Svaret räknades om till en 

diskonteringsränta. Exempelvis får en student som svarat 80000 kronor en subjektiv 

diskonteringsränta på 2,25 procent då (80000 = 100000/((1+ränta)^10). (Wilkinson 2008) 

Detta användes sedan som en extravariabel i regressionsanalyserna.  

 

4.4	  Statistiska	  modeller	  

Regressionsanalyser användes som ett verktyg i studien. Det innebär att effekten av en 

beroende variabel på en eller flera oberoende variabler studeras. En regressionsanalys 

bestämmer alltså ett statistiskt samband, men kan däremot aldrig konstatera något kausalt 

samband. (Gujarati 2009) Med hjälp av SPSS har inledningsvis enkla linjära 

regressionsanalyser genomförts. Då kontrolleras om koefficienten är lika med noll. Följande 

funktion skattas, y =  β  +  β1 Χi. Teststatistikan = β -0/sb, där sb står för standardfelet för β. 
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Vidare görs en kontroll i SPSS hur många standardfel som β ligger från noll och genom 

signifikansnivån kan ett uttalande göras om det är möjligt att förkasta nollhypotesen (H0) eller 

inte. Om H0 förkastas innebär det att ett samband existerar alternativt att det råder en skillnad 

mellan de testade variablerna. Detta beroende på hur nollhypotesen är formulerad. (Gujarati 

2009) Den enkla linjära regressionsmodellen delas upp i en systematisk och en slumpmässig 

del. Den slumpmässiga delen betecknas med feltermen, ε, som står för variationen i Y som 

inte kan förklaras med hjälp av modellen.  

 

 𝛶𝑖 = 𝛽0+ 𝛽1  Χi  +  ε 
  

β1 visar lutningen för parametern för Xi och förklarar hur mycket Y ökar när X ökar med en 

enhet, β0 visar linjens intercept, med andra ord, värdet på skärningspunkten. Vidare antas att 

enbart en oberoende variabel kan förklara den systematiska delen av Y. Det är dock vanligare 

att man utifrån ekonomisk teori antar att Yi är en funktion av flera oberoende variabler. När 

fler förklarande variabler tas med i beaktning benämns modellen istället för en multipel 

regressionsfunktion. (Westerlund 2005) I studien har båda tester genomförts. Ett exempel på 

en multipel regressionsfunktion med flera oberoende variabler redovisas nedan.  

 

𝛶𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝛸1 + 𝛽2𝛸2+  . . .+  𝛽𝑘𝛸𝑘 +   𝜀 

 

Ordinary Least Squares (OLS, minsta kvadratmetoden på svenska) är den vanligaste metoden 

vid linjära regressionsanalyser när en effekt av en variabel på en annan ska bedömas. När de 

okända regressionsparametrarna β1 och β2 ska skattas utifrån stickprovets information, 

anpassas en rät linje till alla observationer på x och y. Då Yi  redogör det genomsnittliga 

beteendet av y bör denna linje befinna sig i mitten av punktsvärmen. Metoden går ut på att 

välja estimatorerna β1 och β2 på ett sätt så att summan av de kvadrerade avstånden från den 

skattade linjen minimeras. Att avstånden kvadreras innan de summeras beror på att negativa 

och positiva residualer inte ska ta ut varandra. (Westerlund 2005) 

 

När regressionsmodeller studeras måste kategoriska variabler såsom kön, utbildning, betyg 

och så vidare omvandlas till siffror som antar värden. Eftersom även värdet på parametrarna i 

den oberoende variabeln kan ändras används dummy-variabler, vilket som tidigare nämnt 

definieras som binära variabler som antar två värden, vanligtvis 0 och 1. Samtliga 
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observationer som erhåller önskad egenskap tilldelas ofta nummer 1 medan resterande får 

nummer 0. Exempelvis omvandlas bakgrundsvariabeln gymnasieutbildning till en dummy då 

det antas att någon form av ekonomistudier har en positiv inverkan på den finansiella 

förmågan. Deltagarna har uppgett 12 olika utbildningar på gymnasienivå vilket naturligtvis 

inte kan beaktas var och en. Det relevanta i frågan är om vederbörande läst ekonomi på 

gymnasiet och varje person som svarat ”ekonomi” samt ”samhällsvetenskap-ekonomi” får 

därför en etta. Resterande studenter som exempelvis studerat natur eller teknik ses alla som 

nollor. En ny variabel skapas därefter där respondenterna är ordnade efter 

gymnasieutbildning.  

 

0 = Övriga studenter som inte läst ekonomi eller samhällsvetenskap-ekonomi på gymnasiet.  

1 = Studenter som läst ekonomi eller samhällsvetenskap-ekonomi på gymnasiet. 

 

Frekvenstabeller för varje fråga som tillhör kategorin ”Finansiell förmåga” har tagits fram i 

syfte om att urskilja fördelningen av korrekta och felaktiga svar från vilken termin studenten 

härrör. Därefter har ett chikvadratsfördelnings-test (fortsättningsvis chitvå-test) genomförts 

för samtliga frågor.  

 

Ett chitvå-test avgör om en företeelse förekommer mer eller mindre ofta än förväntat. De 

förväntade värdena beräknas genom medelfrekvens i ett sampel, alternativt ses som givna från 

en tidigare studie (goodness of fit). Testet går alltså ut på att undersöka om en observerad 

fördelning skiljer sig mer än enbart slumpmässigt från en förväntad teoretisk fördelning. 

Resultatet sammanfattas därefter genom en testvariabel som uttrycks χ2 och jämförs med ett 

tabellvärde. Till sist kan det avgöras huruvida nollhypotesen ska förkastas eller inte. (Grandin 

2002) 

 

När ett chitvå-test utförs är första steget att formulera två verbala hypoteser. Den första 

benämns nollhypotes och säger att datan som undersöks inte har något samband, en skillnad 

kan inte påvisas eller att resultatet är slumpmässigt. Den alternativa hypotesen uttrycker det 

motsatta: det finns alltså ett mönster i svaren, alternativt kan skillnader utläsas. (Grandin 

2002) Därefter beräknas det förväntade värdet med hjälp av formeln nedan (χ2). O står för 

observerat värde och E för det förväntade. Det observerade värdet anges i absolut frekvens 

och det förväntade värdet räknas fram genom nedanstående formel. Därefter beräknas 

testvariabeln som anger hur långt ifrån det förväntade värdet det observerade faller.  
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𝚬 =   
𝑹𝒂𝒅  𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍   ∗ 𝑲𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏  𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑵  

 
Den principiella formeln för chi-två (χ2): 

 

 𝒙𝟐 =   𝚺   𝑶!𝑬
𝟐

𝑬
 

 

Utifrån modellens frihetsgrader och vald signifikansnivå jämförs testvariabeln med det 

kritiska värdet. Om χ2-värdet är större än det kritiska värdet från tabellen kan nollhypotesen 

förkastas.  

 

En av förutsättningarna för att kunna genomföra ett chitvå-test är att inga förväntade 

frekvenser kan vara mindre än fem. Då ges nämligen en liten felmarginal på p-värdet. 

(Grandin 2002) Då värdena som jämförs i detta fall skiljer sig markant ifrån varandra har 

felmarginalen ingen betydande påverkan på om nollhypotesen ska förkastas eller inte. 

Dessutom menade Conover (1999) att det förväntade värdet kan vara 0,5 utan att resultatet 

blir missvisande, förutsatt att de flesta andra värdena överstiger 1. 

5.	  Resultat	  och	  diskussion	  

5.1	  Resultat	  

Resultaten och tolkningar från samtliga tester redovisas i nedanstående underrubriker. 

5.1.1	  Statistiska	  resultat	  

Varje hypotes har prövats med hjälp av en regressionsanalys. Då alla hypoteser innehåller 

enbart en oberoende variabel antas att alla andra hålls konstanta. Vidare har multipla 

regressionsanalyser genomförts för två huvudhypoteser. Flera förklarande variabler tas då 

med i beaktning, exempelvis ålder, inriktning och föräldrars högsta utbildning. Även chitvå-

test har genomförts på dessa hypoteser. Den ena huvudhypotesen i studien är att studenter 

som är i slutet av sin ekonomiutbildning har en bättre finansiell förmåga än studenter som 

precis börjat studera ekonomi: 
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• Hypotes 1: Det finns en skillnad i finansiell förmåga mellan studenter som har en 

ekonomiutbildning och de som inte har det. 

 

Finansiell förmåga mäts med hjälp av nio frågor inom ämnet som har använts i tidigare 

forskning. Studenterna i de olika grupperna sorteras med hjälp av dummyvariabler. 

Medelvärdet beräknades till 6 för grupp 1 och 7,9 för grupp 2 av totalt 9 poäng. Inledningsvis 

gjordes en enkel linjär regressionsanalys med antal rätt på de frågor som behandlar finansiell 

förmåga som beroende variabel. Då kontrollerades om koefficienten var noll, vilket i så fall 

skulle innebära att den oberoende variabeln inte visar någon effekt på det beroende variabeln. 

Tabell 1 summerar resultatet från regressionsanalysen. 

 

Tabell	  1.	  Utbildningens	  (termin)	  påverkan	  på	  den	  finansiella	  förmågan.	  
	  	   OLS	   R2	   	  	  
Termin	   1,9(0,000)**	   0,377	  

	   	  Intercept	   6,031	   	  
	   	  N	   61	   	  	   	  	   	  	  

NOT:	  *p<0,10.	  **p<0,05.	  ***p<0,01.	  Variabeln	  termin	  är	  en	  
dummy	  där	  0	  =	  studenter	  i	  början	  av	  utbildningen	  och	  1	  =	  
studenter	  i	  slutet	  av	  utbildningen.	  Talet	  inom	  parantes	  anger	  p-‐
värde.	  

	   	   

Finansiell förmåga är alltså i detta fall den beroende variabeln som antas påverkas av den 

oberoende variabeln termin. Termin står för var i utbildningen individen befinner sig, i slutet 

(1) eller i början (0). Först och främst kan det utläsas att testet är starkt signifikant då värdet 

inom parantes = 0,000. Det anger p-värdet och jämförs med vald signifikansnivå. Vi vet alltså 

med säkerhet att koefficienten inte är 0. En koefficient som är 0 innebär att den oberoende 

variabeln inte påverkar den beroende variabeln. Termin kan således antas påverka den 

finansiella förmågan. Utifrån analysen kan också utläsas att effekten är positiv. Detta förutsatt 

att alla andra variabler hålls konstanta.  

 

Mer information som är av betydelse är värdet på R2. Den benämns korrelationskoefficient i 

kvadrat och talar om hur mycket av variationen i den beroende variabeln som kan förklaras 

med hjälp av den oberoende variabeln. Förklaringsgraden anges i procent och kan anta ett 

värde från 0-1. I detta fall ser vi att 37,7 procent (0,377) av variationen i finansiell förmåga 

kan förklaras med hjälp av variabeln termin. Då värdet dessutom är positivt är tolkningen att 

när variabeln termin ökar från 0-1, antas att den finansiella förmågan förbättras med 37,7 
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procent. För att få en bättre uppfattning om skillnaden mellan grupp 1 och grupp 2 utfördes ett 

chitvå-test för varje enskild fråga. Tabell 2 visar en sammanställning. 

 

Tabell	  1.	  Chitvå-‐test,	  finansiell	  förmåga.	   	  	   	  	  
	   	  Fråga	   n.	   0	   1	   x2	   Kritiskt	  

värde	  	  	   	  	   Obs	   Exp	   Obs	   Exp	   	  	  
Fråga	  1	  

	  -‐	   1	   1	   0,525	   0	   0,475	  
1,409	   5,99	  Fel	   14	   10	   8,918	   7	   8,082	  

Rätt	   43	   21	   22,557	   22	   20,443	  
Fråga	  2	  

	  Fel	   3	   3	   1,574	   0	   1,426	  
2,859	   3,84	  

Rätt	   58	   29	   30,426	   29	   27,574	  
Fråga	  3	  

	  Fel	   18	   15	   9,443	   3	   8,557	  
9,759	   3,84	  

Rätt	   43	   17	   22,557	   26	   20,443	  
Fråga	  4	  

	  Fel	   36	   22	   18,885	   14	   17,115	  
2,637	   3,84	  

Rätt	   25	   10	   13,115	   15	   11,885	  
Fråga	  5	  

	  Fel	   13	   11	   6,82	   2	   6,18	  
6,849	   3,84	  

Rätt	   48	   21	   25,18	   27	   22,82	  
Fråga	  6	  

	  Fel	   6	   6	   3,148	   0	   2,852	   6,031	   3,84	  
Rätt	   55	   26	   28,852	   29	   26,148	  

Fråga	  7	  
	  Fel	   14	   10	   7,344	   4	   6,656	  

2,622	   3,84	  
Rätt	   47	   22	   24,656	   25	   22,344	  

Fråga	  8	  
	  Fel	   6	   6	   3,148	   0	   2,852	   6,031	   3,84	  

Rätt	   55	   26	   28,852	   29	   26,148	  
Fråga	  9	  

	  Fel	   12	   11	   6,295	   1	   5,705	  
9,208	   3,84	  

Rätt	   49	   21	   25,705	   28	   23,295	  
NOT:	  Exp.	  har	  beräknats	  med	  hjälp	  av	  formeln	  som	  presenterats	  i	  4.4.	  Samtliga	  frågor	  använder	  en	  

frihetsgrad,	  med	  undantag	  för	  fråga	  1	  som	  beräknas	  med	  hjälp	  av	  två.	  	  

	  

Då signifikansnivån är bestämd till 0,05 kan vi utifrån chitvå-tabellen hitta ett kritiskt värde 

att jämföra det beräknade värdet med. Frihetsgrader beräknas enligt följande formel: ((rad-1) 

* (kolumn-1)). I de flesta fall ges frihetsgrad 1, där 3,84 kan utläsas som kritisk värde. På de 

frågor där ett ytterligare svarsalternativ inkluderats (där respondenten lämnat frågan blank) 

används istället 2 frihetsgrader och det kritiska värdet antar 5,99, då en ytterligare rad 
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tillkommer. Utifrån en frekvenstabell kan vi utläsa rader och kolumner och därmed bestämma 

antal frihetsgrader. Med rader menas antal möjliga utfall som i de allra flesta fall är två: rätt 

och fel. Kolumner blir två i samtliga fall eftersom det är två grupper som jämförs. Detta 

innebär att vi kan förkasta nollhypotesen som säger att det inte finns någon statistisk skillnad 

mellan studenternas svar, om det observerade p-värdet överstiger det kritiska värdet. I fem fall 

av nio inträffar detta förfarande. Fråga 3, 5, 6, 8 samt 9 har alltså samtliga ett värde över 3,84 

och det kan då konstateras att det råder en skillnad i svaren mellan studenterna från grupp 1 

och 2. Med 95 procent säkerhet antas skillnaden vara signifikant och inte bero på slumpen. 

 

Då fler faktorer än utbildning kan ha betydelse i frågan testades även den finansiella förmågan 

mot flera bakgrundsvariabler såsom kön och ålder. När flera oberoende variabler tas med i 

beaktning görs en så kallad multipel regressionsanalys. Om termin i detta fall visar ett positivt 

samband även när testet justeras för flera variabler, kan det än mer bekräfta att sambandet är 

signifikant. Resultatet redovisas i tabell 3. 

 

Tabell	  3.	  Utbildningens	  (termins)	  samt	  diverse	  bakgrundsvariablers	  
påverkan	  på	  den	  finansiella	  förmågan.	   	  	   	  	  
	  	   	  	   OLS	   	  	   	  	  
Termin	  

	  
1,557	  (0,000)**	  

	  Kön	  
	  

–0,231	  (0,451)	  
	  Ålder	  

	  
0,057	  (0,167)	  

	  Inriktning	  
	  

0,330	  (0,437)	  
	  Skattade	  mattekunskaper	   0,333	  (0,330)	  
	  Gymnasieutbildning	   0,206	  (0,539)	  
	  Föräldrars	  utbildning	   1,079	  (0,001)**	  
	  Intercept	   	  	   4,03	   	  	   	  	  

NOT:	  *p<0,10.	  **p<0,05.	  ***p<0,01.	  Termin,	  kön,	  inriktning,	  
skattade	  mattekunskaper,	  gymnasieutbildning	  och	  föräldrars	  
utbildning	  är	  dummyvariabler.	  Talet	  inom	  parantes	  anger	  p-‐värde.	  

	   

Enbart variablerna termin och föräldrars utbildning är signifikanta. Resterande variabler bör 

därför beaktas med stor försiktighet. Justerat för flera variabler kan vi ändå se att termin har 

ett positivt starkt samband med finansiell förmåga. Då föräldrars utbildning också är 

signifikant kan ett samband utläsas även där. Den variabeln är en dummy och studenterna har 

delats upp i de som har en alternativt två föräldrar som läst på universitet/högskola och 

resterande som inte har det. Då koefficienten för den bakgrundsvariabeln ligger nära noll kan 

ett uttalande göras att det faktiskt har betydelse i frågan. Med andra ord, en signifikant 
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skillnad råder mellan de studenter som har minst en förälder som läst på universitet. Den 

finansiella förmågan antas då öka. 

 

Samma test utfördes i syfte att kontrollera för huruvida utbildning påverkar räknefärdighet 

hos studenterna. Den andra hypotesen är alltså: 

 

• Hypotes 2: Det finns ett samband mellan ekonomisk utbildning och räknefärdighet. 

 

Sambandet är inte lika starkt som den finansiella förmågan, men utifrån testet kan ändå 

tolkningen göras att 19,9 procent av variationen i räknefärdighet kan förklaras med hjälp av 

termin. Medelvärdet uppgick till 3,8 i grupp 1 och 5,1 i grupp 2, av maximala 7 poäng. Tabell 

4 visar resultatet från regressionsanalysen. 

 

Tabell	  4.	  Utbildningens	  påverkan	  på	  graden	  av	  räknefärdighet.	  
	  	   OLS	   R2	   	  	   	  	  
Termin	   1,260(0,000)	   0,199	  

	   	  Intercept	   3,844	  
	   	   	  N	   61	   	  	   	  	   	  	  

NOT:	  *p<0,10.	  **p<0,05.	  ***p<0,01.	  Talet	  inom	  parantes	  anger	  p-‐värde.	  

 

En slutsats kan dras utifrån den enkla regressionsanalysen att det föreligger en signifikant 

skillnad i svaren mellan studenterna i de olika grupperna. Nollhypotesen kan därmed förkastas 

även i detta fall, förutsatt att övriga variabler hålls konstanta. Resultatet visar att utbildningens 

effekt på räknefärdighet är positiv. Observera att här används totalt antal rätt på frågorna 

gällande räknefärdighet som beroende variabel.  

 

Chitvå-testet genomfördes på samma sätt som när den finansiella förmågan undersöktes för 

att få en uppfattning om vilka frågor om räknefärdighet som hade utslagningseffekt och 

visade en statistisk skillnad mellan grupperna. Den andra hypotesen prövades alltså. Tabell 5 

visar en sammanställning.  
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Tabell	  5.	  Chitvå-‐test,	  räknefärdighet.	   	  	   	  	  
 	  Fråga	   n.	   0	   1	   x2	   Kritiskt	  

värde	  	  	   	  	   Obs	   Exp	   Obs	   Exp	   	  	  
Fråga	  10	  

	  Fel	   2	   1	   1,049	   1	   0,951	  
0,005	   3,84	  

Rätt	   59	   31	   30,951	   28	   28,049	  
Fråga	  11	  

	  Fel	   21	   18	   11,016	   3	   9,984	  
14,21	   3,84	  

Rätt	   40	   14	   20,984	   26	   19,016	  
Fråga	  12	  

	  Fel	   23	   13	   12,066	   10	   10,934	  
0,244	   3,84	  

Rätt	   38	   19	   19,934	   19	   18,066	  
Fråga	  13	  

	  Fel	   11	   9	   5,77	   2	   5,2303	  
4,6382	   3,84	  

Rätt	   50	   23	   26,23	   27	   23,77	  
Fråga	  14	  

	  -‐	   1	   0	   0,525	   1	   0,475	  
6,034	   5,99	  Fel	   24	   17	   12,59	   7	   11,41	  

Rätt	   36	   15	   18,885	   21	   17,115	  
Fråga	  15	  

	  -‐	   1	   0	   0,525	   1	   0,475	  
3,425	   5,99	  Fel	   21	   14	   11,016	   7	   9,984	  

Rätt	   39	   18	   20,459	   21	   18,541	  
Fråga	  16	  

	  Fel	   51	   29	   26,754	   22	   24,246	  
2,419	   3,84	  

Rätt	   10	   3	   5,246	   7	   4,754	  
NOT:	  Exp.	  har	  beräknats	  med	  hjälp	  av	  formeln	  som	  presenterats	  i	  4.4.	  Samtliga	  frågor	  använder	  en	  
frihetsgrad,	  med	  undantag	  för	  fråga	  14	  och	  15	  som	  beräknas	  med	  hjälp	  av	  två.	  
 

Även här användes signifikansnivå 0,05 och frihetsgraderna är precis som i föregående fall. 

Det kritiska värdet uppgår således till 3,84 i de fall endast rätt och fel svar finns med, medan 

de frågor som innehåller ett blankt svar som illustreras med ett streck har ett kritiskt värde på 

5,99. Fråga 11 och 13 är signifikanta och en skillnad kan konstateras mellan grupperna. Fråga 

14 är ett gränsfall men nollhypotesen kan ändå förkastas då chitvå-värdet ligger strax över det 

kritiska värdet.  

 

När det kontrollerades för flera oberoende variabler var resultatet snarlikt föregående test 

gällande finansiell förmåga. Även här är föräldrars utbildningsnivå signifikant och termin har 

fortfarande betydelse trots att flera variabler tas med i beaktning. Resterande 

bakgrundsvariabler verkar inte ha något samband med räknefärdighet.  
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Tabell	  5.	  Utbildningens	  (termins)	  samt	  diverse	  bakgrundsvariablers	  
påverkan	  på	  graden	  räknefärdighet.	   	  	   	  	  
	  	   	  	   OLS	   	  	   	  	  
Termin	  

	  
1,557(0,000)**	  

	  Kön	  
	  

–0,452	  (0,152)	  
	  Ålder	  

	  
0,034	  (0,420)	  

	  Inriktning	  
	  

0,309	  (0,477)	  
	  Skattade	  mattekunskaper	   0,622	  (0,078)	  
	  Gymnasieutbildning	   0,084	  (0,806)	  
	  Föräldrars	  utbildning	   0,967	  (0,003)**	  
	  Intercept	   	  	   2,364	   	  	   	  	  

NOT:	  *p<0,10.	  **p<0,05.	  ***p<0,01.	  Termin,	  kön,	  inriktning,	  
skattade	  mattekunskaper,	  gymnasieutbildning	  och	  föräldrars	  
utbildning	  är	  dummyvariabler.	  Talet	  inom	  parantes	  anger	  p-‐värde.	  

	   
 
Uppställda hypoteser har vidare testats för att undersöka om studenterna följer samma 

mönster som tidigare studier visat samt om tidigare hypoteser kan förklaras ytterligare med 

hjälp av andra samband.  

 

De flesta frågor rörande privatekonomi är utformade som påståenden där individen får skatta 

sig själv utifrån en skala från 1-10. Om de instämmer eller inte, alternativt om det stämmer 

överens med vederbörandes attityd/agerande eller inte. Vid regressionsanalyser där dessa 

frågor tas i beaktning uppstår ett problem. Det antas att skillnaden mellan svarsalternativet 0 

och 1 är exakt lika som mellan 1 och 2 och så vidare. Trots det, anses valt tillvägagångssätt 

vara det bästa när fråga för fråga analyseras. Det har dock kompenserats med att studera 

sambanden på ytterligare ett sätt. När vissa frågor anses tillhöra samma kategori och 

tillsammans utgöra ett svar på till exempel finansiellt beteende har samtliga frågor summeras 

med hjälp av ett poängsystem.  

 

• Hypotes 3: Det finns ett samband mellan ekonomiskt utbildning och ekonomiskt 

beteende. 

 

Ekonomiskt beteende omfattar fyra frågor och har sammanställts med hjälp av ett 

poängsystem baserat på Nano och Canis (2013) studie. En poäng har delats ut till de som 

angett sju eller mer på frågorna med intervallskala, medan resterande genererat noll poäng. De 

andra två frågorna har gett en poäng för svarsalternativet ”Nej” och 0 för ”Ja”. Almenberg har 

delat in respondenterna i två grupper utefter svaren på dessa frågor. De som svarat ”Ja” på 

minst en av frågorna tillhörde gruppen som benämns ”inte bra på att hantera kassaflöde”. 
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Medan övriga hamnade i gruppen ”bra på att hantera kassaflöde”. På grund av samma 

motivering som tidigare placerades studenterna inte i ”inte bra på att hantera kassaflöde” bara 

för att de svarat ”Ja” på enbart en fråga. Det är inte ovanligt att en student måste ta av sitt 

långsiktiga sparande för att klara av sina löpande utgifter. En alternativ lösning där totalt antal 

poäng på frågorna användes istället. 

 

Eftersom kategorin innefattar fyra frågor där man tilldelas ett eller noll poäng, är maximalt 

antal poäng fyra. Det totala medelvärdet uppgick till 3,19 och justerat för var i utbildningen 

studenten befann sig såg fördelningen ut enligt följande: grupp 1:s medelvärde var 3 medan 

grupp 2 hade 3,41. Beräknat med tre frihetsgrader ges ett kritiskt värde på 7,81 vilket innebär 

att vi inte kan förkasta nollhypotesen som säger att det inte finns ett samband mellan 

ekonomiskt beteende och ekonomiskt beteende. Detta på grund av att det observerade chitvå-

värdet uppgick till 6,04 och översteg alltså inte det kritiska värdet som ges på 0,05 

signifikansnivå.  

 

Regressionsanalysen visar också att det inte går att förkasta nollhypotesen då testet inte är 

signifikant. När det kontrolleras för fler variabler är det tydligare att en skillnad inte kan 

påvisas när det gäller utbildning. Däremot visar sig variabeln kön vara signifikant. 

 

• Hypotes 4: Det finns en skillnad i finansiellt beteende mellan studenter som har en 

ekonomiutbildning och de som inte har det. 

 

Det finansiella beteendet har sammanställts på ett likartat sätt vad gäller frågorna med 

intervallskala. Då urvalet endast består av studenter får även de individer som svarat ”Nej, 

men planerar att ha/göra det efter studietiden” samma poäng som en person som svarat ”Ja”. 

Detta i linje med tidigare studier (Johansson och Ames 2014). Fokus läggs alltså på hur 

individen tänker kring frågorna och inte bara hur de faktiskt agerar, då studenter inte har 

möjligheten att välja på samma sätt som tillsvidareanställda på grund av ekonomiska 

begränsningar.  

 

Medelvärdet för grupp 1 var 1,4 av totalt 4 poäng och grupp 2 hamnade på 2,4. Totalt för hela 

urvalet uppgick medelvärdet till 1,8. Utifrån beräknat chitvå-värde visade testet ett starkt 

signifikant samband (20,73>7,81). Privat pensionssparande, långsiktigt sparande samt 

deltagande på aktiemarknaden förekommer alltså i fler fall hos studenter som erhåller en 
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ekonomiutbildning. Nollhypotesen som säger att det inte finns någon skillnad i finansiellt 

beteende mellan studenter som har en ekonomiutbildning och de som inte har det kan alltså 

förkastas med 95 procent säkerhet.  

 

Regressionsanalysen visar att ekonomiutbildning är starkt signifikant när den testats mot 

finansiellt beteende. Det visade sig alltså att finansiellt beteende faktiskt delvis kan bero på 

utbildning. Effekten var vidare positiv vilket kan tolkas som att de individer som har 

ekonomiutbildning är mer aktiva i det finansiella beteendet. 35,2 procent av variationen i det 

finansiella beteendet kan förklaras med hjälp av variabeln termin. 

 

• Hypotes 5: Det finns ett samband mellan räknefärdighet och graden av planering. 

 

Maximalt antal poäng som kan erhållas på frågorna om planering är 30. Medelvärdet för 

samtliga var 16,1. Grupp 1 hade i snitt 14,4 poäng och medelpoäng för grupp 2 var 18. Vid 

studerandet av eventuella samband mellan grupperna fråga för fråga kunde en skillnad påvisas 

i fråga 4: ”Jag gör regelbundet någon slags budget för inkomster och utgifter.” Resterande 

frågor svarade studenterna likartat, trots utbildningsnivå. När de tre frågorna om planering 

sammanställdes och ett medelvärde beräknades för samtliga individer kunde inte 

nollhypotesen förkastas. Vidare undersöktes andra variabler som eventuellt kunde förklara 

graden av planering. Räknefärdighet visade sig inte ha något statistiskt samband med 

planering. De studenter som uppvisade en hög poäng på frågorna om räknefärdighet kunde 

inte kopplas samman med de som erhållit en hög poäng på frågorna gällande planering.  

 

• Hypotes 6: Det finns ett samband mellan finansiell förmåga och ekonomiskt beteende.  

 

Ett samband mellan ekonomisk utbildning och ekonomiskt beteende kunde som tidigare 

nämnt inte konstateras. Därför testades istället om ekonomiskt beteende beror på finansiell 

förmåga. Det kritiska värdet var 32,67 (21 frihetsgrader och 0,05 signifikansnivå) och det 

observerade värdet uppgick till 40,85. Då 40,85>32,67 kan nollhypotesen förkastas på 0,05 

signifikansnivå. Baserat på den linjära enkla regressionsanalysen kan nollhypotesen definitivt 

förkastas då testet är signifikant och en positiv effekt kan utläsas.  

 

• Hypotes 7: Det finns ett samband mellan räknefärdighet och finansiell förmåga.  
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Har studenter med god räknefärdighet bättre finansiell förmåga? Den sista hypotesen är 

baserad på Almenbergs (2011) studie och har även den analyserats på samma sätt. Den 

beroende variabeln är starkt signifikant, med 95 procent säkerhet kan det konstateras att 

effekten från räknefärdighet inte är noll. 23,1 procent av variationen i finansiell förmåga kan 

förklaras med hjälp av räknefärdighet. Utifrån chitvå-värdet utläses att nollhypotesen kan 

förkastas då 60,78>55,76. Sammanfattningsvis har antal rätt på räknefärdighet en effekt på 

antal rätt på frågorna om finansiell förmåga. 

 
En riktigt hög diskonteringsränta indikerar att vi är otåliga och sätter ett lågt värde på 

kostnader och nyttor som infaller i framtiden. En låg ränta däremot, innebär att vi värderar 

framtida kostnader och nyttor högt och att vi har tålamod. Mer än hälften av studenterna hade 

en diskonteringsränta på 0 procent, vilket betyder att de inte diskonterar alls. Detta anses ändå 

som att aktivt ta ställning i frågan. Men gemene man känner inte alltid till resonemanget 

bakom diskonteringsräntan och dess bestämningsfaktorer vilket innebär att de ändå inte tar 

ställning medvetet. (Liljeqvist 2010) Det anses vara sannolikt i denna studie. En hög 

diskonteringsränta kan också innebära att man planerar dåligt delvis till följd av otålighet. 

Vidare visade analyserna inget samband mellan hur studenterna diskonterar och var de befann 

sig i utbildningen. En intressant iakttagelse är dock att nästan 45 procent av studenterna i 

grupp 2 hade en diskonteringsränta > 0, medan enbart 15 procent av grupp 1 hade det. I detta 

fall innebär en hög (>0) diskonteringsränta att respondenten uppgett ett belopp mindre än 100 

000 kronor. Det kan spekuleras i om dessa individer faktiskt förstod pengars tidsvärde och 

gjorde ett antagande att de, med ränta samt ränta-på-ränta-effekter, skulle kunna erhålla mer 

än 100 000 kronor efter 10 år. Vid beaktande av diskonteringsräntan i samband med en 

multipel regressionsanalys med tänkbara förklaringsvariabler för räknefärdighet samt 

finansiell förmåga var den inte signifikant. När diskonteringsräntan testades mot planering 

kunde inte heller något samband utläsas.  

Resultatet av en regressionsanalys där riskfrågan utgjorde beroende variabel och antal rätt på 

frågorna om räknefärdighet i enkäten som den oberoende variabeln, visade sig vara 

signifikant och en positiv effekt kunde utläsas. Alltså ju högre grad av räknefärdighet 

individen erhåller, desto mer riskbenägen verkar denne vara. När ett chitvå-test genomfördes 

med samma variabler kunde inget direkt samband utläsas då resultatet visade att värdet var 

strax över gränsen för att inte vara signifikant. Den finansiella förmågan visade sig däremot 

inte ha betydelse i fråga om risk. 
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5.1.2	  Bearbetade	  frågor	  

I föregående avsnitt redogörs vilka frågor inom finansiell förmåga och räknefärdighet som 

uppvisar en statistisk skillnad i svaren mellan grupperna. Resterande frågor och vad som 

möjligtvis skiljer dem från de andra diskuteras nedan.  	  

 

Fråga 1, 2, 4 och 7 om finansiell förmåga visade ingen statistisk skillnad i svaren mellan 

deltagarna. Dessa tillsammans ansågs inte ha någon gemensam nämnare som kan förklara det 

faktum. Däremot har många från båda grupper svarat rätt på både fråga 2 och 7. De kan antas 

tillhöra en lägre svårighetsgrad och förklarar därför varför grupp 1 svarat i princip lika bra 

som grupp 2. Vidare är fördelningen mellan antal rätt och fel svar förhållandevis likartad på 

fråga 1 och 4. De handlar om inflation samt obligationsprisernas relation till räntesänkningar. 

Kanske är svårighetsgraden något högre på dessa frågor. 

 

Två av sju frågor gällande räknefärdighet uppvisade en statistisk skillnad mellan studenterna. 

Den ena berör ränta-på-ränta effekten och den andra frågan handlar om huvudräkning i flera 

steg. Generellt sett skiljer sig inte dessa två frågor från resterande som inte påvisade någon 

skillnad. De kan inte heller anses vara likartade. Fråga 10 är dock förhållandevis enkel i 

jämförelse med övriga och fråga 16 kan tolkas på flera sätt. Den handlar om att välja mellan 

att betala av en pryl i ett år eller att låna och istället betala tillbaka samma belopp om ett år 

från nu. Oväntat många uppgav att det första alternativet (avbetalning) var mest fördelaktigt. 

Tänkbara förklaringar till detta kan vara att många vill undvika att låna i mesta möjliga mån. 

Vidare fanns ytterligare en fråga som behandlar ränta-på-ränta. Trots det, uppvisade inte 

frågan någon statistisk skillnad mellan studenterna, möjligtvis på grund av utformningen. 

 

Eftersom antal respondenter är förhållandevis få finns risk för ett felaktigt urval. Har de 

personer som tillfrågats i grupp 1 sämre räknefärdighet och finansiell förmåga än snittet i 

populationen de tillhör? Beror förändringen i dessa faktorer efter avslutad utbildning på 

urvalets storlek och att gruppen inte är representativ? Eller är det helt enkelt så att en 

ekonomisk utbildning bidrar till att öka räknefärdighet och den finansiella förmåga som 

studiens resultat visar. Ett ytterligare test har genomförts med förhoppning att kunna utesluta 

det faktum att en stor del av de tillfrågade i grupp 1 har sämre räknefärdighet och har av den 

anledningen uppvisat en lägre finansiell förmåga. Utbildningens effekt på den finansiella 

förmågan har alltså justerats för graden av räknefärdighet genom att hålla isär grupperna. 

Finansiell förmåga hos grupp 1 testades mot dess räknefärdighet. Samma process 
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genomfördes för grupp 2. Inget samband kunde dock utläsas vilket talar för att graden av 

räknefärdighet hos grupp 1 inte har betydande effekt på den finansiella förmågan. Det stärker 

hypotesen att utbildning inom ekonomi har en positiv påverkan den finansiella förmågan. 

 

För att förenkla testerna har varje fråga gällande räknefärdighet analyserats under samma 

villkor trots svårighetsgrad. Detta kan ge missvisande resultat och tre frågor har därför 

studerats ytterligare var för sig. Det handlar om avsnittets tre sista frågor där svaren inte alltid 

är givna utan ibland kan bero på vederbörandes tolkning. I vissa fall är det också av betydelse 

vilket felaktigt svar respondenten uppgett. Notera att talen angivna i procent beskriver hur stor 

andel från respektive grupp som svarat de olika alternativen. Det korrekta svaret är markerat 

med fet stil.  

 

Huvudsyftet i fråga 14 är att belysa om studenten är bekant med ränta-på-ränta eller inte. 

 

”Anta att du har en skuld på 1000 SEK på ditt kreditkort och räntan du debiteras är 20 

procent per år. Om du inte betalar av något, vid denna ränta, hur många år skulle det ta för 

skulden att fördubblas?” 

    Grupp 1  Grupp 2 

1. 2 år    (3 %)  (0 %) 

2. Mindre än 5 år   (47 %)  (73 %) 

3. Från 5 till 10 år   (47 %)  (24 %) 

4. Mer än 10 år   (3 %)  (0 %)  

 

Observera att en person från grupp 2 inte besvarat frågan och 3 procent uteblir därmed. 

 

Majoriteten svarade rätt, men drygt en tredjedel valde alternativ 3 vilket skulle varit rätt om 

man bortsåg från ränta-på-ränta. Lika många personer från grupp 1 svarade alternativ 3 som är 

det korrekta alternativet. 73 procent av studenterna i grupp 2 svarade dock rätt vilket stärker 

tesen om att de i regel har bättre kunskap. 

 

Fråga 15 undersöker om studenten förstår vikten i att kontinuerligt betala av en kreditskuld 

för att överhuvudtaget bli av med den.  
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”Anna har en kreditskuld på 3000 SEK. Hon betalar enbart en kortavgift på 30 SEK varje 

månad och en effektiv ränta på 12 procent årligen (eller 1 procent per månad). Hur många år 

skulle det ta att eliminera skulden om hon inte gör några ytterligare inbetalningar, utan bara 

betalar 30 SEK + ränta.” 

    Grupp 1   Grupp 2 

1. Mindre än 5 år   (6 %)  (7 %) 

2. Mellan 5 och 10 år    (22 %)  (14 %) 

3. Mellan 10 och 15 år    (16 %)  (4 %) 

4. Aldrig, hon kommer fortsatt vara i skuld  (56 %)  (72 %) 

 

Observera att en person från grupp 2 inte besvarat frågan och 3 procent uteblir därmed. 

 

Nästan 64 procent av urvalet svarade rätt, och fördelningen såg ut enligt följande: 56 procent 

av de 32 personer som tillhörde grupp 1 samt 72 procent av grupp 2. Även här visar det sig att 

grupp 2 procentuellt sett presterar bättre.  

 

Fråga 16 uppmanar respondenten att välja mellan två alternativ vid ett köptillfälle. 

 

Du köper en apparat som kostar 1000 SEK. För att betala för denna får du följande två 

alternativ:  

a) Betala av 100 SEK i 12 månader. 

b) Låna med 20 procent ränta och betala tillbaka totalt 1200 SEK (inkl. ränta) ett år från nu. 

Sett ur ett ekonomiskt perspektiv och bortsett från dina preferenser, vilket alternativ är mest 

fördelaktigt? (Anta inflationstakt = 0). 

    Grupp 1  Grupp 2 

1. Alternativ a)   (56 %)  (27 %) 

2. Alternativ b)    (6 %)  (21 %) 

3. De båda alternativen är likvärdiga.   (37 %)  (52 %) 

 

Drygt 44 procent av deltagarna svarade att båda alternativen är likvärdiga. Detta pekar på att 

de inte förstår pengars tidsvärde och inte tänker på de ränteintäkter man går miste om när man 

betalar av ett belopp varje månad. Endast 13 procent svarade rätt på frågan. Genom att betala 

100 kronor i månaden går man miste om räntan man kunde ha erhållit om pengarna istället 

placerats och därmed genererat ränta. Då den ursprungliga frågan var skriven i amerikanska 
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dollar kan dock ett misstag ha påträffas. Samma belopp användes trots att valutan ändrades 

från dollar till svenska kronor. Det kan vara en orsak till varför vissa inte valde det korrekta 

alternativet då räntan på 100 kronor inte blir så mycket på ett år, speciellt inte då räntan är 

oerhört låg i skrivande stund. Dessutom uppmanas människor ofta att betala sina varor direkt 

vid köptillfället för att undvika bortglömda fakturor, men också för att flertalet butiker 

använder sig av höga räntesatser och/eller avgifter i samband med sådana erbjudanden. Men i 

det här fallet tydliggörs att totalsumman för de båda alternativen i slutändan är likadana. 

 

Endast 13 procent har angett rätt svar och fördelningen är 2 från grupp 1 och 6 från grupp 2. 

Hela 43 procent angav att alternativ a) var det mest fördelaktiga, vilket var felaktigt.  

 

Vidare har enkätens andra del som benämns privatekonomi/kassaflöde också bearbetats för 

sig. Där behandlas studentens ekonomiska beteende, attityd och så vidare. Hypotesen att 

studenterna svarat lika trots utbildning kan bara förkastas i två frågor. De avser användandet 

av budget i privatekonomin och pensionssparande. Svaren på dessa frågor uppvisar en 

signifikant skillnad i svaren mellan grupperna. Resterande frågor visar ingen tydlig skillnad 

mellan studenterna.   

 

5.2	  Diskussion	  

5.2.1	  Metoddiskussion	  

Enkätundersökningar är alltid svåra att genomföra då människor i allmänhet inte vill svara på 

dem. Eftersom huvudsyftet med studien är att undersöka utbildningens betydelse kan inte 

heller vem som helst delta. Alla måste vara ekonomstudenter vid Karlstads universitet. Att 

komma åt personerna som tillhör grupp 1 (ekonomistudenter i början av utbildningen) var det 

minsta problemet då samtliga som går första terminen på Civilekonomprogrammet läser 

samma kurser och har därmed samma schema. Berörd lärare kontaktades och ett tillfälle 

bestämdes då enkäterna kunde delas ut. Av de studenter som då befann sig i salen, 

uppskattningsvis 80 stycken, valdes 50 personer slumpmässigt ut och fick besvara enkäten. 

De informerades om att den var anonym, att miniräknare inte var ett tillåtet hjälpmedel samt 

att undersökningen naturligtvis var frivillig. 32 fullständiga enkäter lämnades in och två 

tillfrågade valde att inte delta överhuvudtaget. Bortfallet var alltså 18 studenter. Anledningen 

till att endast 50 enkäter delades ut var att antalet skulle vara jämförbart med den andra 
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gruppen.  

 

Att få in svar från studenter tillhörande grupp 2 (slutet av utbildningen) var desto mer 

komplicerat. Eftersom de flesta läste olika kurser fanns en svårighet med att nå ut till dem. 

Utifrån listor utdragna av universitetets studentcentrum med namn, adress, e-mail och vilken 

kurs studenten var registrerad på under aktuell termin kunde de lokaliseras. Då antalet 

studenter skiljer sig markant mellan grupperna (dels på grund av avhopp, dels på grund av 

skillnad mellan ursprunglig storlek på antal intagna) fick grupp 2 utökas. Även de som erhållit 

en kandidatexamen och nu läser ett påbyggnadsprogram samt de som använder nuvarande 

termin till att läsa upp de kurser man inte klarat tidigare under utbildningen ansågs också 

tillhöra gruppen. Dessa kontaktades via mail och fick samma information som föregående 

grupp.  

 

Eftersom studenterna inte tillåts använda miniräknare och på grund av vetskapen om risk för 

låg svarsfrekvens uteslöts alternativet att utforma en webbenkät. Istället gjordes ett försök att 

nå ut till studenterna i grupp 2 genom en mailinbjudan om att komma förbi biblioteket och 

fylla i en enkät. Utan framgång dock, varpå enkäten skickades ut till ett antal studenter 

personligen via mail istället. 

 

En tänkbar orsak till bortfallen är som tidigare nämnt att enkätundersökningar i allmänhet inte 

är populära och människor har inte tid/lust/ork att fylla i dem. Denna kan dessutom uppfattas 

som tung och jobbig att fylla i då den innefattar kunskaps-och räknefrågor där rätt och fel 

faktiskt existerar. I efterhand anses enkäten innehålla för många frågor. Hur den utformats och 

antalet frågor kan till stor del ligga bakom de flesta bortfallen.  

 

För att ett urval ska vara representativt ska det spegla populationen man vill kunna uttala sig 

om, åtminstone i de avseenden som är relevanta. Fördelningen i de demografiska variablerna 

ålder, kön och geografisk spridning hos de tillfrågade ska alltså motsvara fördelningen hos 

den population vilken man vill undersöka. Men detta betyder inte att svaren måste vara 

representativa för populationen i fråga. Trots det, behöver man ändå se till att andra faktorer 

än bara de demografiska sprider sig mellan respondenterna. Exempelvis är inte ett urval 

representativt trots att det skiljer sig åt vad gäller kön och ålder om man vet på förhand att de 

tillfrågade tillhör samma politiska parti. Detta förutsatt att politik är ett relevant ämne i 

undersökningen. (www.novus.se) Urvalet anses motsvara populationen i de viktigaste 
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hänseendena utbildning och spridning gällande kön, ålder etc. Grupperna är lika stora så när 

som på 3 personer och ingen förförståelse fanns om de tillfrågade. Det enda kriteriet var att 

den ena gruppen skulle ha utbildning i ekonomi, medan den andra skulle sakna det. Åldern 

varierade från 18-43 varav majoriteten befann sig i intervallet 21-23 år. Fördelningen mellan 

män och kvinnor var förhållandevis lika, men kvinnorna utgjorde 54,1 procent och männen 

var alltså lite färre med 45,9 procent. Det finns dock en risk att urvalet inte är tillräckligt stort 

för att man statistiskt ska kunna dra trovärdiga slutsatser om resultaten.  

 

Eftersom respondenterna i denna studie dessutom måste uppfylla vissa krav för att anses 

tillhöra målgruppen och därmed kunna delta blir urvalet på ett vis inte heller slumpmässigt. 

Detta eftersom ett slumpmässigt urval definieras som ett sannolikhetsurval från en population 

på så sätt att varje enhet i populationen har lika stor sannolikhet att bli dragen. (www.scb.se) 

Då försöket att utgå från klasslistor och på så sätt få fram ett slumpmässigt urval 

misslyckades, kontaktades istället studenterna i grupp 2 på andra sätt. Från ett perspektiv 

anses detta då vara ett bekvämlighetsurval, vilket definieras som ett urval som är lätt 

tillgängligt för forskaren. (Johansson och Ames 2014) Grupp 1 valdes däremot ut på ett 

slumpmässigt sätt. 

 

För att en studie ska vara tillförlitlig och anses vetenskaplig bör den ha hög reliabilitet och 

validitet. Vid bedömningen av reliabilitet diskuteras det ofta från följande tre synvinklar: är 

mätningarna korrekta? Går studien att upprepas? Är mätningarna fria från bias? Det handlar 

alltså om studien är väl genomförd och tillräckligt trovärdig för att erhålla god kvalitet. När en 

studie har hög reliabilitet är kunskapen framtagen på ett tillförlitligt sätt. I just kvantitativa 

studier anses reliabilitet vara synonymt med upprepbarhet. (Thurén 2007) 

 

Validitet mäter om forskaren faktiskt har undersökt det som han/hon vill undersöka. 

Begreppet delas upp i två delar. Intern validitet syftar till att säkerställa om det verkligen var 

den oberoende variabeln som orsakade resultatet. Eller om det kan bero på andra 

bakomliggande faktorer som inte fanns med i studien? Extern validitet handlar istället om 

resultatet kan generaliseras till andra grupper eller sammanhang än den som faktiskt 

undersökts. Detta är förstås målet då ett resultat från en studie som bara kan användas på det 

urval den undersökt anses sakna betydelse. (Thurén 2007) 
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Studiens reliabilitet kan minska på grund av insamlingsmetoden. Eftersom nyckelordet är 

upprepbarhet finns risken att denna studie skulle skilja sig åt i resultatet om den skulle 

upprepas vid ett annat tillfälle. Detta problem uppkom till följd av svårigheten med att samla 

in data från grupp 2. Då svaren lös med sin frånvaro när försöket att efterlikna 

insamlingsmetoden från grupp 1, krävdes en annan åtgärd för att överhuvudtaget få in några 

svar. Det resulterade i att grupp 1 fick enkäten överlämnad fysiskt, medan en stor del av 

studenter tillhörande grupp 2 fick den via email. Man kan ifrågasätta trovärdigheten då de 

olika grupperna hade olika förutsättningar i den fasen. Vad som istället talar för högre 

reliabilitet är frågorna som är testade och flitigt använda i flertalet tidigare internationella 

studier och står därmed för bra kvalitet. Även det faktum att enkäten testades i en fokusgrupp 

för att säkerställa tydligheten och få en uppfattning om hur den upplevdes av den tänkta 

målgruppen stärker reliabiliteten.  

 

Studiens validitet är svår att avgöra. När man ser till den interna validiteten finns svårigheten 

att kunna konstatera utbildningens betydelse då urvalet var förhållandevis litet samt på grund 

av att den eventuella förbättring som skett efter en avklarad utbildning kan bero på så mycket 

mer än bara utbildningen i sig. Det är ekonomiutbildningens effekt som är huvudsyftet i 

undersökningen, men att studenterna mognat efter tre-fyra års studier på eftergymnasial nivå 

kan lika väl vara en tänkbar förklaring till att resultaten förbättrats. Därför fanns en tanke att 

inkludera fler studenter från andra utbildningar för att kunna se om även den gruppen som 

befann sig i slutet av utbildningen faktiskt presterar bättre på frågor om finansiell förmåga än 

studenterna som precis börjat läsa. En förhoppning fanns då om att kunna utesluta att en 

allmän mognad efter tre-fyra års studier ligger bakom ett förbättrat resultat. Istället skulle man 

kunna anta att det faktiskt är ekonomiutbildningen som ligger till grund för detta och därmed 

stärka studiens validitet. Idén diskuterades fram och tillbaka men på grund av tidsbrist och 

svårigheten att få in enkäter från ett representativt urval på så kort tid och därefter hinna 

analysera allt på ett noggrant sätt togs beslutet att inte inkludera detta i studien.  

 

Den externa validiteten sjunker naturligtvis också till följd av urvalets storlek. Men det 

innehåller trots det individer som kan vara representativa för gruppen de tillhör. Alltså i fråga 

om de demografiska variablerna men också gällande den kunskapen de faktiskt erhåller. 

Resultatet kan inte generaliseras på vilken population som helst, men möjligtvis på andra 

ekonomstudenter i Sverige. Med antagandet att utbildningarna i ekonomi inte skiljer sig 

markant mellan Sveriges alla universitet.  
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5.2.2	  Analys	  

I undersökningen behandlas den rationella valhandlingsteorin och dess begränsningar. Baserat 

på de resultat som kommit av studien kan detta stärkas ytterligare. Människors beslutsfattande 

är inte så enkelt som den neoklassiska nationalekonomin antyder. Det är så mycket mer än tid 

och pengar som begränsar vardagen för individen. Kognitiv förmåga har i tidigare forskning 

visat sig ha stor betydelse vid ekonomiska beslut. (Almenberg 2011) Studiens resultat visade 

bland annat att räknefärdighet påverkar riskbenägenheten och den finansiella förmågan har 

betydelse i det ekonomiska beteendet. Varken räknefärdighet eller ekonomiutbildning visade 

sig dock ha betydelse i frågorna om planering. Almenberg och Widmark (2010) fann inte 

heller något tydligt samband mellan planering och räknefärdighet. En tänkbar förklaring är att 

hur man planerar sin ekonomi kan bero på andra variabler, bland annat ålder. Den variabeln 

kan möjligtvis i sin tur hänga ihop med räknefärdighet. Ett alternativt samband kan alltså 

existera men ändå inte framgå. (Almenberg och Widmark 2010) Däremot visade frågan som 

behandlade budget upp en skillnad i svaren mellan grupperna. De som läst minst tre år på 

universitetsnivå angav ”en högre poäng” på påståendet om att regelbundet göra någon slags 

budget för inkomster och utgifter. En tänkbar parallell som kan dras är till den mentala 

redovisningsteorin vilken ger en bättre förståelse för beslutsfattandeprocessen hos individer. 

Den behandlar en mental kategorisering av kapital och förklarar hur vi bedömer transaktioner 

och vilken nytta vi upplever att dessa tillfört. Teorin antyder att individer inte alltid handlar 

rationellt. Den uppkom också till följd av anomalier från den standardiserade ekonomiska 

modellen. Människor utgår inte bara från sina preferenser och fattar rationella beslut som bäst 

överensstämmer med dem. Ibland baseras besluten inte ens på vederbörandes preferenser då 

enkla tumregler ligger till grund för beslutet, alternativt är det någon annans preferenser som 

istället har betydelse. Dessa psykologiska processer ingår inte i den förenklade neoklassiska 

synen. 	  

	  

Studiens resultat visar att utbildning på universitetsnivå har positiv effekt på den finansiella 

förmågan. Detta i enlighet med tidigare studier som verkar vara överens om utbildningsnivåns 

betydelse, däribland Almenberg (2011) och Lusardi och Mitchell (2007b). Tidigare forskning 

som tar upp ekonomiutbildningens betydelse är däremot begränsad och kommer fram till 

blandade resultat. I Nano och Canis (2013) studie kunde en skillnad i finansiell förmåga 

påvisas mellan studenter i Albanien som tagit en finansiell kurs och de som inte gjort det. 

Däremot kunde ingen sådan skillnad konstateras vad gäller det finansiella beteendet. 

Studenter som inte var utbildade inom finans uppvisade häpnadsväckande nog ett bättre 
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finansiellt beteende än de utbildade. I ovannämnda studie innebar finansiell utbildning att 

deltagaren studerat någon ”personal financial or money management course.” De som uppgett 

att de genomfört en sådan kurs antogs ha finansiell utbildning, resterade tillhörde gruppen 

som var outbildade inom finans. Nämnvärt är att fördelningen mellan de finansiellt utbildade 

och övriga var 78,4 procent jämfört med 21,6 procent av 607 medverkande.  

I denna studie har de studenter som visat upp en högre finansiell förmåga studerat just 

ekonomi. Då kan en sådan utbildning sägas ha en positiv effekt. Men risken kvarstår att det 

enbart är utbildning i sin helhet som påverkar den finansiella förmågan. Att kurser inom 

ekonomi och/eller finans inte har störst påverkan, utan istället det faktum att studenterna blivit 

mer utbildade. Studenterna har alltså genomgått en grundläggande ekonomisk utbildning med 

alla dess komponenter, inte specificerat på finansiell ekonomi. Andra studier jämför individer 

med någon typ av finansiell utbildning och övriga vilket på ett sätt kan verka mer tillförlitligt. 

När det gäller Nano och Cani (2013) framgår inte vilken typ av finansiell kurs studenten tagit, 

inte heller dess omfattning, svårighetsgrad eller när i tiden den avklarades. Alla respondenter 

innehar minst en kandidatexamen och 71 procent av dem studerade ekonomi. Fördelningen 

mellan grupperna är som tidigare nämnt ojämn. Oavsett om dessa fakta har betydelse eller 

inte, har samma slutsats dragits som i denna studie. Det stärker naturligtvis inte dess 

trovärdighet, men det visar ändå att olika typer av ekonomisk och/eller finansiell utbildning 

kan ha påverkan på den finansiella förmågan.  

Som bekant har Lusardi och Mitchell (2007a) funnit att många människor är dåligt 

informerade om vissa grundläggande finansiella koncept. Två begrepp har visat sig vara 

speciellt svåra för gemene man att förstå innebörden av. Det handlar om diversifiering och 

ränta-på-ränta. I studien finns en fråga som tar upp det förstnämnda. Av de tillfrågade svarade 

endast en student från grupp 2 fel, medan hela 11 (34,4 procent) stycken angav ett felaktigt 

svar från grupp 1. Utifrån ett chitvå-test med 5 procent signifikansnivå kunde därför en 

skillnad i svaren mellan grupperna konstateras. Precis som Lusardi och Mitchell (2007a) 

konstaterat är begreppens innebörd en svårighet för många, men efter en ekonomiutbildning 

på universitetsnivå kan alltså en klar förbättring påvisas. Även frågorna som behandlar ränta-

på-ränta-effekten visar en skillnad mellan grupperna. Åtminstone fråga 11 där testet är starkt 

signifikant. Där har hela 56 procent svarat fel från grupp 1, medan 87 procent från grupp 2 

angett det korrekta alternativet. Utbildning i ekonomi kan därför anses ha positiv effekt på 

förståelsen av vissa finansiella begrepp. 
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Almenberg och Widmark (2010) skriver om tänkbara förklaringar till skillnader i ekonomiska 

utfall mellan olika individer. Skillnader i individuella preferenser när det gäller risk och 

intertemporal konsumtion nämns som två exempel. Av den anledningen har en fråga om 

tidspreferenser samt en om inställningen till risk inkluderats i studien. Almenberg och 

Widmark (2010) fann att personer med hög räknefärdighet rapporterade sig vara mer 

riskbenägna än övriga. Detta resultat sägs vara i linje med tidigare forskning bland annat av 

Lusardi och Mitchell (2007a). Där konstaterades att individer med hög räknefärdighet och hög 

finansiell förmåga är mer villiga att ta risker. I även denna studie kunde sambandet mellan 

räknefärdighet och risktagande påvisas.  

 

Tidigare studier har poängterat att det finns ett problem vad gäller människors finansiella 

förmåga. Det nationalekonomiska antagandet att människor är fullständigt informerade och 

har de förutsättningar som krävs för att fatta beslut i enlighet med vederbörandes preferenser 

sviktar. Finansiella misstag till följd av finansiell oförmåga kan få allvarliga konsekvenser för 

hushållens välfärd. Kanske skuldsätter man sig för högt, misslyckas med att nå ett sparmål 

eller tar för stora ekonomiska risker. Oavsett är många individer i behov av mer kunskap inom 

området. (Almenberg 2011) Viktigt i sammanhanget är dock alla andra influenser som också 

kan påverka det finansiella beteendet och därmed individens välfärd. Huston (2010) nämner 

beteendemässiga och kognitiva svårigheter, självkontrollsproblem, familjesituationer, 

kamrater, ekonomi och samhället i stort. Trots en hög grad av finansiell förmåga finns ändå 

risken att det förutsedda beteendet inte kan uppvisas och bidra till ett ökat välbefinnande på 

grund av någon av dessa faktorer. Med andra ord kan ingen slutsats dras att finansiell förmåga 

automatiskt leder till ökad nytta. Däremot skapar det bättre förutsättningar för att lyckas i det 

finansiella beslutsfattandet. Trots att en förbättring kunnat påvisas efter avslutad 

universitetsutbildning kan naturligtvis inte alla studera ekonomi på högskolenivå. Däremot 

bör utbildningssatsningar studeras vidare och vetskapen om människors finansiella förmåga 

tas på allvar.  
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6.	  Slutsats	  

I detta avsnitt återkopplas till frågeställningarna i inledningskapitlet för att påminna om syftet 

och dra slutsatser utifrån dem.  

 

Har ekonomistudenter i slutet av utbildningen bättre finansiell förmåga än studenter som 

precis påbörjat sina ekonomistudier? 

 

Utifrån de statistiska tester som genomförts kan det konstateras att ekonomistudenter i slutet 

av utbildningen har bättre finansiell förmåga än studenter som precis påbörjat sin utbildning. 

När testet justerades för flera bakgrundsvariabler hade ändå utbildningen betydelse. Dock 

kvarstår frågan om en allmän mognad eller en annan faktor har bidragit till förbättringen. 

Likväl det faktum att utbildningen kan vara den bidragande orsaken, kan ändå en 

bakomliggande faktor påverka utbildningen som i sin tur påverkar den finansiella förmågan. 

Vidare upptäcktes att även föräldrars utbildning hade betydelse i den finansiella förmågan. De 

individer som angav att de hade minst en förälder som studerat på högskolenivå hade överlag 

bättre resultat på frågorna gällande finansiell förmåga. Utbildning generellt är starkt korrelerat 

med finansiell förmåga. Dock har de studier som undersökt utbildningssatsningar inom 

området kommit fram till blandade resultat.(Almenberg 2011) Varför denna studie hittat ett 

positivt samband kan möjligtvis förklaras med en hög kvalité på utbildningen, en lång 

inlärningsprocess (minst tre år) samt en utbildning som också väcker intresse för studenten att 

på eget initiativ vilja lära sig mer än vad kursplanen erbjuder.   

 

Finns en koppling mellan ekonomisk utbildning och finansiellt beteende? (t.ex. 

deltagande på aktiemarknaden, pensionssparande etc.)  

 

Även kopplingen mellan ekonomisk utbildning och finansiellt beteende kunde konstateras. 

Studenter som hade läst ekonomi minst tre år på universitet visade sig vara mer aktiva i sitt 

finansiella beteende. Detta i linje med tidigare forskning som pekar på ett positivt samband 

mellan ekonomiskt utbildning och finansiell förmåga. Sedan även ett samband mellan 

finansiell förmåga och deltagande på aktiemarknaden, pensionssparande och så vidare. (van 

Rooij m.fl. 2007) En förklaring kan vara att ekonomi i allmänhet och nationalekonomi i 

synnerhet behandlar just finansiellt beteende och vikten av att till exempel pensionsspara. Ett 

intresse kan också väckas efter avslutad utbildning när ämnet introducerats och kunskap 
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erhållits.  

 

Bidrar en ekonomisk utbildning till en bättre privatekonomi? (vad gäller ordning, planering 

och attityd) 

 

När planeringsfrågorna summerades och ett medelvärde beräknades kunde ett positivt 

samband mellan studenternas genomsnittliga svar på planeringsfrågorna och dess 

utbildningsnivå påvisas. När frågorna gällande ekonomisk beteende räknades samman kunde 

ingen koppling till ekonomiutbildning hittas. Detta då testet inte var signifikant. Inte heller när 

de fyra frågorna testades var för sig kunde ett samband utläsas. En tänkbar orsak kan vara att 

enbart studenter tillfrågats. Ekonomiska beslut och beteenden antas förekomma mer frekvent 

hos tillsvidareanställda då flertalet bland annat äger sin bostad och därmed innehar bolån. 

Graden av konsumtion är naturligtvis också högre. Sedan kan det spekuleras i om studenter 

som sökt sig till en ekonomiutbildning på universitetsnivå gemensamt har ett sinne för 

ekonomi och därmed en ordnad privatekonomi oavsett var i utbildningen man befinner sig.  

 

Har individer med god räknefärdighet bättre finansiell förmåga?  

 

Den sista frågeställningen visade sig överensstämma med tidigare forskning. Individer med 

god räknefärdighet uppvisade en bättre finansiell förmåga vilket än mer bekräftar betydelsen 

av den kognitiva förmågan. Då räknefärdighet har en positiv effekt på den finansiella 

förmågan, och den finansiella förmågan verkar bero på bland annat ekonomiutbildning. 

 

Sammanfattningsvis har huvudhypoteserna besvarats och en skillnad i finansiell förmåga och 

räknefärdighet mellan studenterna har kunnat påvisas. Flera tester har genomförts för att 

kunna utesluta andra variablers påverkan och för att kunna urskilja flera tänkbara samband. 

Föräldrars utbildning visade sig ha inverkan på studentens finansiella förmåga, vilket inte var 

förväntat. Då enkäten inte delades ut till andra studenter kvarstår det tidigare nämnda 

problemet huruvida stark påverkan själva ekonomiutbildningen faktiskt har. Därmed öppnas 

upp för vidare forskning inom området. Önskvärt hade också varit att studera problemet med 

ett större urval samt fått tillgång till studenternas faktiska privatekonomi.  
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Appendix	  

	  

Enkätundersökning, finansiell förmåga och utbildning. 

Studiens syfte är att undersöka om utbildning i ekonomi påverkar en individs finansiella förmåga och 
privatekonomi.  

Enkätens svar behandlas konfidentiellt – inga svar kommer att kunna spåras till någon enskild person. 
 
 
Bakgrund 
 
Kön:  
 
Man  Kvinna 

Ålder: 
 
________ 

Gymnasieutbildning: 
 
_____________________________ 

Nuvarande termin:  
 
_____________________________ 
 

Vald/planerad inriktning:  
 
Företagsekonomi  Nationalekonomi Vet ej 

 
Föräldrars högsta utbildning: 
 
______________________________ 
 
Matematikbetyg från gymnasiet: 
 
Nivå 1/A 2/B 3/C 4/D 
 
Betyg 
 
Poäng högskoleprov: (om du inte har gjort det, lämna blankt.) 
 
______________________________ 
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Skatta dina matematikkunskaper genom att ge dig själv ett betyg i ämnet. 

 
Mycket väl godkänd Väl godkänd  Godkänd  Underkänd 
 

Del 1 

Finansiella marknader 
 

1. Anta att räntan på ditt sparkonto är 1% och inflationen är 2%. Om du låter dina pengar 
stå på kontot i ett år, kommer du kunna köpa mer, lika mycket, eller mindre för 
pengarna vid årets slut? 
 
1. Mer  
2. Lika mycket 
3. Mindre  
 
 

2. ”Att köpa aktier i ett enstaka företag är vanligtvis säkrare än att köpa andelar i en 
aktiefond.”  
 
SANT    FALSKT 
 
 

3. ”På lite längre sikt brukar rörliga bolåneräntor vara lägre än bundna bolåneräntor.”  
 
SANT    FALSKT 
 
 

4. Obligationer är värdepapper som löper med fast ränta under viss tid. Om räntan går 
ner, vad händer med obligationspriserna? 
 
1. Går upp 
2. Går ned 
3. Oförändrat 
 
 

5. Vilket har historiskt sett gett högst avkastning på lång sikt, aktier eller obligationer? 
 
1. Aktier 
2. Obligationer 
 
 

6. ”En investering som ger högre avkastning än genomsnittet har sannolikt högre risk än 
genomsnittet.”  
 
SANT     FALSKT 
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7. Vilket av följande påstående beskriver bäst aktiemarknadens huvudfunktion? 
 
1. Aktiemarknaden bidrar till att förutsäga aktieresultat. 
2. Aktiemarknaden leder till en ökning av priset på aktier. 
3. Aktiemarknaden förenar människor som vill köpa aktier med de som vill sälja. 
 
8. Vilken tillgång visar normalt sett på störst svängningar över tid?  
 
1. Sparkonton 
2. Obligationer 
3. Aktier 
 
9. När en investerare sprider pengar mellan olika tillgångar (diversifiering), vad händer då 
med risken att förlora pengarna? 
 
1. Ökar 
2. Minskar  
3. Förblir detsamma 
 

Räknefärdighet 
 

10. En bilhandlare erbjuder en begagnad bil för 60 000 kr. Det är två tredjedelar av vad 
den kostade som ny. Hur mycket kostade bilen som ny?  
 
1. 80.000 kr 
2. 90.000 kr 
3. 110.000 kr 

 
11. Anta att du har 200 kr på ett sparkonto. Räntan är 10 % om året och sätts in på samma 
konto. Hur mycket har du på kontot efter två år?  
 
1. 240 kr 
2. 242 kr 
3. 252 kr 
12. Den stora glaciären hade på 10 år minskat i tjocklek med 35 % till 12 meter. Hur tjock 
var den för tio år sedan?  
 
1. 13,1 
2. 16,3 
3. 18,4 
4. 25,0 
 
 



 53 

 
 
13. David har precis fått ett jobb med en nettolön på 20 000 SEK. Han har en fast 
hyresavgift varje månad på 9000 SEK. Därutöver spenderar han sin lön på följande 
utgiftsposter:  
1500 SEK, dagligvaror.  
2500 SEK, transport.  
Om han dessutom lägger 1000 SEK varje månad på kläder, 2000 SEK på restaurangbesök 
och har övriga utgifter på 2500 SEK. Hur lång tid tar det för honom att spara 6000 SEK? 
 
1. 1 månader 
2. 2 månader 
3. 3 månad 
4. 4 månader 
 
14. Anta att du har en skuld på 1000 SEK på ditt kreditkort och räntan du debiteras är 20 
% per år. Om du inte betalar av något, vid denna ränta, hur många år skulle det ta för 
skulden att fördubblas?  
 
1. 2 år 
2. Mindre än 5 år 
3. Från 5 till 10 år   
4. Mer än 10 år 

15. Anna har en kreditskuld på 3000 SEK. Hon betalar enbart en kortavgift på 30 SEK 
varje månad och en effektiv ränta på 12 % årligen (eller 1 % per månad). Hur många år 
skulle det ta att eliminera skulden om hon inte gör några ytterligare inbetalningar, utan 
bara betalar 30 SEK + ränta.  
 
1. Mindre än 5 år 
2. Mellan 5 och 10 år. 
3. Mellan 10 och 15 år. 
4. Aldrig, hon kommer fortsatt vara i skuld.  

16. Du köper en apparat som kostar 1000 SEK. För att betala för denna får du följande två 
alternativ:  
a) Betala av 100 SEK i 12 månader. 
b) Låna med 20 % ränta och betala tillbaka totalt 1200 SEK (inkl. ränta) ett år från nu. 
Sett ur ett ekonomiskt perspektiv och bortsett från dina preferenser, vilket alternativ är 
mest fördelaktigt? (Anta inflationstakt = 0) 
 
1. Alternativ a) 
2. Alternativ b) 
3. De båda alternativen är likvärdiga.  
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Tidspreferenser  

17. Du köper en lott som visar sig vara vinstgivande (100 000 SEK), men den betalas bara 
ut i framtiden. Anta att någon vill köpa din lott från idag så att du ändå kan få ut dina 
pengar direkt. Alltså, istället för att få vinsten på 100 000 SEK om 10 år, till vilket pris 
skulle du kunna tänka dig att sälja lotten för att få pengarna redan idag? (Anta 
inflationstakt = 0) 
 
Svar: ______________ kronor. 

 
Del 2 

Privatekonomi/kassaflöde  

1. Om du tänker på det senaste året - Har du minst en gång behövt ta av ditt långsiktiga 
sparande eller ta lån för att klara av dina löpande utgifter? (D.v.s. inkomsten från CSN 
och/eller jobbet räckte inte till.) 
 
JA  NEJ 
 

2. Har du fått en eller flera betalningsanmärkningar under de senaste 3 åren. 
 
JA  NEJ 
 
 
Skatta följande påståenden utifrån en skala där; 1 = håller inte alls med. 10 = 
håller med fullständigt.  
 
 

3. ”Min privatekonomi är välplanerad.” 
 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 

4. ”Jag gör regelbundet någon slags budget för inkomster och utgifter .” 
 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 

5. ”Jag har försökt räkna ut hur mycket jag behöver spara till dess jag går i pension.” 
 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 

6. Hur villig är du att ta risker i allmänhet? (1 = inte alls villig; 10 = klart villig).  
 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
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Ringa in det svarsalternativ som bäst beskriver din situation.  
 

7. Pensionssparar du privat (dvs. utöver allmän- och tjänstepension)? 
  

JA  NEJ Nej, men jag planerar att göra det efter studietiden. 
 

8. Har du idag ett eget långsiktigt sparande? 
 
JA  NEJ Nej, men jag planerar att ha det efter studietiden. 
 
 

9. Deltar du aktivt på aktiemarknaden? 
 
JA  NEJ Nej, men planerar att göra det efter studietiden.  
 
 

10. Värdera betydelsen av att spendera mindre än din inkomst.  
(1 – håller absolut inte med 10 – håller med fullständigt.) 
 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 

11. Innan jag köper någonting, överväger jag noggrant om jag har råd eller inte.  
(1 = stämmer inte alls in på mig 10 = stämmer oerhört bra in på mig). 
 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 
 
 

Tack så mycket för din medverkan! 

 
 
 


