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finansiell	 kompetens	 samt	 teori	 kring	hur	denna	kompetens	 tidigare	har	mätts.	 Sedan	
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Abstract	
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Purpose:	 The	 purpose	 of	 the	 study	 is	 to	 create	 a	 greater	 understanding	 of	 the	 direct	
impact	of	education	on	financial	literacy.	Further	this	study	will	provide	clarity	over	how	
financial	education	affect	the	financial	literacy.	Finally,	the	study	also	clarifies	the	indirect	
effect	of	the	financial	networks	of	financial	literacy.	
	
Theoretical	basis:	First	and	foremost	the	study	used	theory	that	explains	the	concept	of	
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connection.	 Further	 theory	 on	 financial	 networks	 is	 used	 to	 explain	 its	 connection	 to	
financial	literacy.	
	
Method:	The	study	applied	a	deductive	approach	where	the	theory	of	financial	literacy,	
education	and	 financial	networks	has	been	used	as	a	support	 to	 the	hypotheses	of	 the	
study.	 To	 collect	 data,	 a	 quantitative	 survey	 in	 the	 form	 of	 questionnaires	 has	 been	
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specifically	to	business	students.	Further,	it	appeared	that	the	financial	networks	have	a	
weak	positive	 correlation	with	 financial	 literacy,	 but	 in	 relation	 to	 financial	 education	
appears	as	relatively	small.	
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1.	Inledning	

1.1	Bakgrund	
Konsumenter	 hamnar	 ofta	 i	 komplicerade	 finansiella	 situationer	 som	 sätter	 deras	
finansiella	 beslutsfattande	 på	 prov.	 Det	 kan	 exempelvis	 röra	 sig	 om	 situationer	 då	
konsumenter	förväntas	ta	beslut	angående	pensionssparande	eller	vid	val	av	bankers	allt	
mer	komplexa	finansiella	tjänster	och	produkter.	Det	kan	även	handla	om	situationer	då	
konsumenter	 förväntas	 ta	beslut	angående	bolån	på	en	bostadsmarknad	med	stigande	
priser,	eller	vid	en	mer	tillgänglig	kreditmarknad	som	möjliggör	för	konsumenterna	att	ta	
dyra	krediter	(Ekman,	2015).	Om	konsumenter	tar	bristfälliga	finansiella	beslut	kan	det	
leda	till	negativa	konsekvenser	för	deras	finansiella	välmående	över	tiden.	Kvaliteten	på	
det	 individuella	 finansiella	 beslutsfattandet	 blir	 således	 avgörande	 för	 konsumenters	
välfärd	 (Hung,	 Mihaly	 &	 Yoong,	 2010).	 Den	 ökade	 komplexiteten	 hos	 finansiella	
marknader	och	det	ökade	ansvaret	för	konsumenter	väcker	följaktligen	frågan	kring	hur	
väl	utrustade	vanliga	hushåll	är	för	att	fatta	genomtänkta	finansiella	beslut	(Almenberg	&	
Wiberg,	2011;	Ekman,	2015).	
	
Finansiellt	beslutsfattande	är	som	ovan	antytt	ofta	komplicerat	och	för	att	konsumenter	
ska	 kunna	 ta	 tillfredsställande	 beslut	 behöver	 de	 ha	 en	 grundläggande	 insikt	 över	
finansiella	begrepp	och	koncept.	Konsumenter	behöver	således	ha	en	acceptabel	finansiell	
kompetens,	 eller	 som	 växande	 internationell	 forskning	 benämner	 det	 som;	 financial	
literacy	(Almenberg	&	Wiberg,	2011).	Begreppet	finansiell	kompetens	verkar	vara	svårt	
att	 definiera	 för	 forskare,	 då	många	 olika	 definitioner	 av	 begreppet	 existerar	 (PACFL,	
2008;	Tomaskova,	Mohelska	&	Nemkova,	2009;	Atkinson	&	Messy,	2012).	För	 tillfället	
finns	ingen	standardiserad	definition	av	begreppet	och	inga	standardiserade	instrument	
att	 använda	 för	 att	mäta	 finansiell	 kompetens.	 Atkinson	 och	Messy	 (2012)	 definierar	
däremot	finansiell	kompetens	som	en	kombination	av	medvetenhet,	kunskap,	skicklighet,	
attityd	och	beteende	som	krävs	för	att	göra	sunda	ekonomiska	beslut,	för	att	i	slutändan	
uppnå	individuellt	ekonomiskt	välbefinnande.		
	
Att	en	konsument	innehar	finansiell	kunskap	innebär	däremot	inte	per	automatik	att	den	
är	finansiellt	kompetent.	Begreppen	finansiell	kunskap	och	finansiell	kompetens	behöver	
därmed	särskiljas.	Båda	begreppen	är	humankapital	men	de	är	konstruerade	på	olika	sätt.	
Finansiell	kunskap	är	inte	likvärdig	finansiell	kompetens	utan	är	rättare	sagt	en	väsentlig	
dimension	 av	 finansiell	 kompetens.	 För	 att	 besitta	 finansiell	 kompetens	 behöver	 en	
individ	 ha	 vetskap	 över	 hur	 den	 ska	 applicera	 kunskapen	 i	 olika	 situationer	 och	 även	
förmågan	och	självförtroendet	att	använda	dennes	ekonomiska	kunskaper	 för	att	göra	
finansiella	beslut.	(Huston,	2010)	
	
Det	 individuella	 välbefinnandet	 bygger	 på	 att	 konsumenten	 tar	 rationella	 finansiella	
beslut	och	är	medveten	om	de	olika	val	och	problematik	den	ställs	inför.	Att	en	individ	
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däremot	 anses	 vara	 finansiellt	 kompetent	 behöver	 det	 inte	 alltid	 betyda	 att	 individen	
kommer	 att	 agera	 på	 ett	 sätt	 som	 forskare	 anser	 optimalt.	 Andra	 faktorer	 som	 kan	
influensera	 det	 finansiella	 beslutstagandet	 är	 exempelvis	 problem	 med	 självkontroll,	
familjesituation,	 samhällssituation	 och	 grupptryck.	 En	 person	 som	 är	 finansiellt	
kompetent	 kan	 därmed	 ta	 irrationella	 beslut	 på	 grund	 av	 dessa	 andra	 faktorer.	
Följaktligen	 betyder	 det	 inte	 per	 automatik	 att	 en	 individ	 som	 anses	 vara	 finansiellt	
kompetent	 kommer	 agera	 lämpligt	 och	 ta	 rätt	 finansiella	 beslut	 (Huston,	 2010).	 I	
praktiken	verkar	individuellt	beslutsfattande	i	finansiella	frågor	i	många	fall	inte	särskilt	
väl	underbyggt,	vilket	kan	leda	till	att	många	hushåll	gör	suboptimala	val	(Almenberg	&	
Wiberg,	2011;	Atkinson	&	Messy,	2012;	Huston,	2010;	Lusardi	&	Mitchell,	2014).	
	
Den	senaste	bolånekrisen,	konsumenters	överskuldsättning	och	hushållskonkurser	tyder	
på	att	den	finansiella	kompetensen	brister	i	vissa	avseenden	(Huston,	2010).	Om	denna	
grundläggande	kompetens	brister	ökar	chansen	att	individer	tar	ofördelaktiga	beslut	på	
marknaden,	 exempelvis	 genom	 onödiga	 risktaganden	 som	 individen	 inte	 förstår,	
betalning	av	höga	avgifter	som	äter	upp	avkastningen	på	sparande	eller	genom	långsiktigt	
ohållbart	 låntagande.	 Ofördelaktiga	 beslut	 som	 dessa	 kan	 för	 individen	 innebära	 ett	
sämre	sparande,	 lägre	pension,	överskuldsättning	eller	minskad	 finansiell	 trygghet	vid	
oförväntade	händelser	(Bank	&	Oldfield,	2007;	Gerardi,	Goette	&	Meier,	2013;	Lusardi	&	
Mitchell,	2011;	Lusardi	&	Mitchell,	2014).	Hushållens	finansiella	beslut	kan	även	tänkas	
ha	effekter	på̊	makroekonomisk	nivå̊,	exempelvis	att	en	utbredd	överskuldsättning	kan	
leda	till	 försämrad	ekonomisk	motståndskraft	(Englund,	Becker,	Becker,	Bos	&	Wissén,	
2015).	En	annan	 tänkbar	konsekvens	 är	att	 fördelningspolitiken	 försvåras,	 exempelvis	
om	låg	finansiell	kompetens	är	mer	utbredd	bland	individer	med	låga	inkomster	och	att	
de	med	 bristande	 kompetens	 drabbas	 hårdare	 av	 turbulens	 på̊	 finansiella	marknader	
(Bucher-Koenen	&	Ziegelmeyer,	2014).		
	
En	undersökning	utförd	av	Finansinspektionen	visar	 att	hälften	av	 alla	 konsumenter	 i	
Sverige	saknar	grundläggande	finansiell	kompetens.	En	låg	räknefärdighet	och	bristande	
kunskap	om	grundläggande	finansiella	begrepp	skapar	problem	för	konsumenter	när	de	
ska	ta	sig	an	sin	privatekonomi	(Ekman,	2015).	Tidigare	forskning	har	även	visat	på	låg	
finansiell	 kompetens	 i	 USA	 och	 Storbritannien	 (Lusardi	 &	 Mitchell,	 2007;	 Banks	 &	
Oldfield,	 2007).	 Ytterligare	 internationella	 jämförelser	 har	 även	 visat	 på	 låg	 finansiell	
kompetens	hos	konsumenter	(Atkinson	&	Messy,	2012).		
	
Samtidigt	som	den	finansiella	kompetensen	visar	sig	vara	bristfällig	ökar	andelen	aktiva	
konsumenter	på	den	 finansiella	marknaden.	Numera	 finns	det	över	 två	miljoner	unika	
aktieägare	på	marknaden	i	Sverige	(Euroclear,	2015).	Drygt	80	procent	av	svenska	folket	
äger	 även	 fonder.	 Räknas	 den	 allmänna	 pensionen	 som	 placeras	 i	 fonder	 även	 in	 är	
andelen	uppe	i	100	procent.	Ändå	anger	åtta	av	tio	konsumenter	att	de	upplever	att	de	
inte	har	tillräckligt	med	kunskap	när	de	ska	välja	fonder	(SBAB	Bank,	2013).	
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På	en	marknad	med	många	finansiellt	osäkra	konsumenter	behövs	följaktligen	personer	
med	 en	 hög	 grad	 av	 finansiell	 kompetens.	 De	 utgör	 en	 förutsättning	 för	 samhällens	
utveckling	och	välbefinnande,	eftersom	informerade	medborgare	är	kapabla	att	hantera	
sina	 pengar,	 att	 vidta	 lämpliga	 ekonomiska	 beslut	 och	 bidra	 till	 allmänt	 välstånd	 och	
finansiell	stabilitet	(Socol,	2014).	

1.2	Problematisering	
Att	skapa	och	 förbättra	 finansiella	utbildningsprogram	har	setts	som	en	 lösning	till	att	
förmildra	 de	 finansiella	 problem	 som	konsumenter	 stöter	 på.	 I	 takt	med	 att	 individer	
införskaffar	 sig	 kompetens	 genom	 utbildning	 ökar	 deras	 förmåga	 att	 ta	 komplicerade	
beslut.	 Medborgare	 med	 högre	 grad	 av	 utbildning	 anses	 därmed	 ofta	 vara	 mer	
informerade	än	den	generella	befolkningen	(Cull	&	Whitton,	2011).	
	
Stor	del	av	befintlig	forskning	som	undersökt	finansiell	kompetens	har	använts	på	hela	
populationer,	 vilket	 innebär	 att	 viktiga	 aspekter	 av	 finansiell	 kompetens	 hos	 olika	
grupper	 inom	 populationen	 kan	 ha	 missats.	 Exempelvis	 är	 forskning	 som	 enbart	
fokuserat	på	studenters	finansiella	kompetens	begränsad,	speciellt	i	Sverige.	Det	är	dock	
viktigt	att	studera	och	förstå	studenters	finansiella	kompetens	då	det	är	viktigt	att	ha	unga	
finansiellt	 kompetenta	 människor	 i	 samhället,	 eftersom	 personer	 med	 finansiell	
kompetens	utgör	en	 förutsättning	 för	 samhällens	utveckling	och	välbefinnande	 (Socol,	
2014).		
	
Internationell	forskning	som	faktiskt	har	studerat	studenters	finansiella	kompetens	har	
kommit	fram	till	att	den	är	bristfällig.	Chen	och	Volpe	(1998)	fann	att	endast	53	procent	
av	 studenterna	 i	 sin	 studie	 kunde	 besvara	 finansiella	 kunskapsfrågor	 på	 ett	
tillfredsställande	 sätt.	 En	 nationell	 studie	 i	 USA	 fann	 även	 att	 den	 genomsnittliga	
studenten	endast	kunde	svara	rätt	på	62	procent	av	frågor	gällande	finansiell	kompetens.	
(Jump$tart	Coalition,	2008).	Vidare	har	 forskning	visat	att	endast	en	tredjedel	av	unga	
vuxna	 innehar	 grundläggande	 förståelse	 för	 begrepp	 som	 ränta,	 inflation	 och	
riskdiversifiering	 (Lusardi,	 2010).	 Ytterligare	 har	 flera	 studier	 visat	 att	 universitets-
studenter	 generellt	 har	 låga	 nivåer	 av	 finansiell	 kompetens	 (Anthens,	 2004;	 Murphy,	
2005;	Godfrey,	2006).	De	misslyckas	med	att	göra	genomtänkta	och	korrekta	finansiella	
beslut	då	majoriteten	inte	erhållit	privatekonomisk	utbildning	(Danes	&	Hira,	1987).	
	
Tidigare	forskning	som	studerat	den	finansiella	kompetensen	hos	studenter	som	däremot	
erhållit	finansiell	utbildning	visar	olika	resultat	(Fox,	Bartholomae	&	Lee,	2005;	Lusardi,	
2003;	Mandell,	2005;	Willis,	2008).	Viss	forskning	visar	att	finansiell	utbildning	inte	har	
en	nämnvärd	positiv	påverkan	på	finansiell	kompetens	hos	studenter	(Mandell,	2005).	
Annan	 forskning	 visar	 att	 kostnaden	 för	 finansiell	 utbildning	 är	 högre	 än	 de	 möjliga	
resultaten	av	utbildningen	(Willis,	2008).	Andra	studier	visar	däremot	på	ett	samband	
mellan	 finansiell	 utbildning	 och	 finansiell	 kompetens	 (Fox,	 Bartholomae	&	 Lee,	 2005;	
Lusardi,	2003).	Forskningen	visar	på	blandade	resultat	och	utifrån	detta	kan	man	tolka	
att	 alla	 finansiella	 utbildningsprogram	 inte	 är	 lika	 effektiva.	 Marcolin	 och	 Abraham	
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(2006)	har	även	identifierat	att	 lite	forskning	har	försökt	jämföra	finansiell	kompetens	
mellan	olika	program	på	universitet	och	även	över	antalet	år	som	universitetsstudent.	En	
av	få	studier	som	studerat	detta	kommer	fram	till	att	finansiell	kompetens	är	högre	hos	
studenter	som	studerat	längre	(Kozina	&	Ponikvar,	2008).		
	
Forskningen	som	producerats	är	även	oense	över	hur	finansiell	kompetens	införskaffas	
och	vilka	metoder	som	bör	användas	för	att	öka	den.	Viss	forskning	menar	att	finansiell	
utbildning	 är	 en	 ytterst	 avgörande	 faktor	 för	 införskaffandet	 av	 finansiell	 kompetens	
(Lyons,	2005;	Lyons,	Palmer,	Jayaratne	&	Scherpf,	2006).	Annan	forskning	håller	inte	med	
detta	påstående	till	fullo	och	menar	på	att	finansiell	utbildning	kanske	inte	ensamt	höjer	
den	finansiella	kompetensen	(Cole	&	Shastry,	2008;	Gale	&	Levine,	2010).	Dessa	forskare	
menar	istället	att	det	kan	finnas	en	indirekt	påverkan	från	individers	finansiella	nätverk.	
En	 individ	 kan	 följaktligen	 införskaffa	 finansiell	 kompetens	 genom	 att	 omge	 sig	 med	
människor	som	är	 finansiellt	kompetenta	(Brown,	 Ivkovic,	Smith	&	Weisbenner,	2008;	
Kaustia	 &	 Knupfer,	 2012).	 Forskning	 likt	 denna	 menar	 att	 om	 exempelvis	 studenter	
omger	sig	med	människor	som	har	liknande	intressen	(andra	studenter	och	lärare)	ökar	
deras	 chanser	 att	 få	 bredare	 och	 mer	 djup	 finansiell	 kompetens	 genom	 de	 sociala	
interaktionerna	som	uppstår	(Chung	&	Jackson,	2013).	Adler	och	Kwon	(2002)	har	även	
påvisat	 att	 starka	 sociala	 band	 och	 nätverk	 underlättar	 för	 införskaffning	 av	 komplex	
information.	 Människor	 verkar	 helt	 enkelt	 vara	mer	 villiga	 att	 dela	med	 sig	 av	 viktig	
information	och	kunskap	till	 individer	de	har	en	stark	relation	till	 (Hansen,	Podolny	&	
Pfeffer,	2001).	Att	ha	starka	relationer	med	människor	 inom	 finansiella	nätverk	borde	
därmed	öka	chansen	till	förbättrad	finansiell	kompetens.		
	
Genom	tidigare	forskning	verkar	det	som	att	finansiell	utbildning	och	finansiella	nätverk	
båda	två	påverkar	individens	finansiella	kompetens,	men	få	studier	har	undersökt	dessa	
faktorer	tillsammans.	Denna	studie	vill	bidra	med	förståelse	för	hur	finansiell	kompetens	
formas	av	både	utbildning	och	finansiella	nätverk.	Studier	likt	denna	behövs	för	att	förstå	
hur	 effektiv	 finansiell	 utbildning	 faktiskt	 är	 och	 vilka	 faktorer	 som	 påverkar	 denna	
kompetens	mest.	Studien	kommer	att	undersöka	hur	den	finansiella	kompetensen	är	hos	
olika	 studentgrupper,	 beroende	 på	 vilket	 program	 och	 hur	 många	 terminer	 som	
studerats.	 Detta	 angreppssätt	 används	 för	 att	 möjliggöra	 korsanalyser	 för	 att	 se	
utbildningens	 påverkan	 på	 finansiell	 kompetens	 samt	 för	 att	 se	 hur	 de	 finansiella	
nätverken	skiljer	sig	mellan	de	olika	grupperna.	

1.3	Frågeställning	
Ovanstående	resonemang	mynnar	ut	i	följande	frågeställning:	
Vilken	påverkan	har	utbildning	och	finansiella	nätverk	på	finansiell	kompetens?	
	
Forskningsfrågan	kommer	att	besvaras	med	hjälp	av	tre	hypoteser	som	formuleras	och	
motiveras	i	kapital	tre.		
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1.4	Syfte	
Syftet	 med	 studien	 är	 att	 förklara	 den	 direkta	 påverkan	 av	 utbildning	 på	 finansiell	
kompetens.	Vidare	vill	studien	ge	klarhet	över	hur	finansiell	utbildning	påverkar	denna	
finansiella	kompetens.	Slutligen	vill	studien	klargöra	den	indirekta	effekten	av	finansiella	
nätverk	 på	 finansiell	 kompetens.	 För	 att	 uppnå	 detta	 kommer	 enkäter	 delas	 ut	 till	
studenter	från	olika	studentgrupper.		
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2.	Teoretisk	referensram	

2.1	Val	av	teoretisk	referensram	
Den	 teoretiska	 referensramen	 kommer	 att	 presentera	 två	 sätt	 att	 se	 på	 hur	 individer	
införskaffar	finansiell	kompetens.	En	stor	del	av	befintlig	forskning	inom	området	menar	
på	 att	 det	 är	 den	 direkta	 påverkan	 från	 utbildning	 som	 leder	 till	 en	 ökad	 finansiell	
kompetens.	Annan	forskning	menar	på	att	det	kan	finnas	ytterligare	en	indirekt	påverkan	
genom	 finansiella	 nätverk,	 som	 leder	 till	 ökad	 finansiell	 kompetens.	 Referensramen	
börjar	med	att	tydliggöra	vad	finansiell	kompetens	innebär	och	går	sedan	vidare	med	att	
visa	 på	 en	 bristande	 finansiell	 kompetens	 hos	 individer	 både	 på	 nationell	 och	
internationell	 nivå.	 Utifrån	 detta	 visas	 sedan	 utbildningens	 betydelse	 för	 finansiell	
kompetens	och	sedan	även	de	finansiella	nätverkens	påverkan	på	finansiell	kompetens.		

2.2	Finansiell	kompetens	
Finansiell	 kompetens	 anses	 vara	 en	 grundläggande	 färdighet	 som	 är	 viktig	 för	
konsumenter	som	är	verksamma	i	ett	alltmer	komplext	finansiellt	landskap	(Hung,	Mihaly	
&	 Yoong,	 2010).	 Atkinson	 och	 Messy	 (2012)	 definierar	 finansiell	 kompetens	 som	 en	
kombination	av	medvetenhet,	kunskap,	skicklighet,	attityd	och	beteende	som	krävs	för	att	
göra	 sunda	 ekonomiska	 beslut	 och	 i	 slutändan	 uppnå	 individuellt	 ekonomiskt	
välbefinnande.	Regeringar	runt	om	i	världen	har	blivit	allt	mer	intresserade	av	att	hitta	
effektiva	metoder	för	att	förbättra	nivån	på	finansiell	kompetens	bland	befolkningen	och	
många	är	i	färd	med	att	skapa	eller	leda	nationella	strategier	för	finansiell	utbildning,	som	
i	sin	tur	ska	ge	möjligheter	till	lärande	under	människors	liv	(Atkinson	&	Messy,	2012).	
	
Finansiell	utbildning	har	av	mycket	forskning	ansetts	vara	det	mest	effektiva	verktyget	
för	att	öka	den	finansiella	kompetensen	hos	en	population.	OECD	(The	Organisation	for	
Economic	 Co-operation	 and	 Development)	 definierar	 finansiell	 utbildning	 som	 den	
process	 genom	 vilka	 individer	 förbättrar	 sin	 förståelse	 för	 finansiella	 produkter	 och	
koncept	 samt	 genom	 information	 och	 undervisning	 utvecklar	 färdigheter	 och	
självförtroende.	Detta	för	ett	ökat	medvetande	över	finansiella	risker	och	möjligheter	och	
för	att	göra	medvetna	val,	att	veta	var	man	ska	gå	för	att	få	hjälp,	och	för	att	vidta	andra	
effektiva	åtgärder	för	att	förbättra	sitt	finansiella	välmående.	(Atkinson	&	Messy,	2012)	
	
Finansiella	 nätverk	 har	 även	 uppmärksammats	 av	 viss	 forskning	 som	 en	 påverkande	
indirekt	 faktor	 till	 finansiell	 kompetens.	 Alla	 individer	 har	 någon	 form	 av	 finansiellt	
nätverk,	av	olika	storlek	och	utformning.	Finansiella	nätverk	innefattar	individer	som	är	
finansiellt	kompetenta	och	genom	sin	kompetens	kan	sprida	information	och	kunskap	till	
sin	omgivning.	(Chung	&	Park,	2014)	

2.3	Finansiell	kompetens	och	dess	komponenter		
Nedan	kommer	OECD:s	internationella	studie	och	Finansinspektionens	nationella	studie	
gällande	individers	finansiella	kompetens	att	presenteras.	Studierna	går	in	närmare	på	de	
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olika	komponenterna	av	 finansiell	kompetens	och	vilka	skillnader	som	uppenbarar	sig	
mellan	olika	individer.	

2.3.1	OECDs	studie	om	finansiell	kompetens	
På	uppdrag	av	OECD	har	Atkinson	och	Messy	(2012)	utfört	en	studie	som	undersöker	den	
finansiella	 kompetensen	 hos	 individer	 i	 olika	 länder	 och	 demografiska	 grupper.	 Den	
finansiella	kompetensen	antas	ha	tre	olika	komponenter:	 finansiell	kunskap,	 finansiellt	
beteende	och	finansiella	attityder.	Insamlingen	av	data	hanterades	med	hjälp	av	enkäter	
med	ett	innehåll	av	praktiska	frågor	gällande	finansiell	kompetens,	så	som	budgetering	
och	 hantering	 av	 pengar,	 kort	 och	 långsiktiga	 finansiella	 planer	 och	 val	 av	 finansiella	
produkter.	(Atkinson	&	Messy,	2012)	
	
Frågorna	till	enkäten	var	inriktade	på	de	aspekter	av	kunskaper,	attityder	och	beteenden	
som	är	 förknippade	med	det	övergripande	konceptet	 finansiell	kompetens.	Nästan	alla	
frågorna	 var	 direkt	 kopplade	 till	 individen,	 även	 om	 en	 del	 information	 samlas	 in	 om	
hushållet.	Totalt	 fjorton	 länder	deltog	 i	 studien	och	en	 jämförelse	mellan	dess	 resultat	
används	för	att	ställa	dessa	länder	i	förhållande	till	varandra.	(Atkinson	&	Messy,	2012)	
	
Nedan	presenteras	de	olika	komponenterna	var	för	sig.		
	

2.3.1.1	Finansiell	kunskap	
Den	 första	komponenten	av	 finansiell	kompetens	som	studien	undersökte	är	 finansiell	
kunskap.	En	 finansiellt	kompetent	 individ	har	grundläggande	kunskap	över	 finansiella	
koncept	och	förmågan	att	applicera	matematiska	färdigheter	i	finansiella	situationer.	Den	
finansiella	kunskapen	granskades	med	hjälp	av	åtta	formulerade	frågor	som	exempelvis	
undersöker	kunskaper	kring	ränta,	inflation	samt	risk	och	avkastning.	Frågorna	valdes	ut	
av	 forskarna	 för	 att	 täcka	 så	 många	 finansiella	 koncept	 som	 möjligt	 med	 varierande	
svårighet.	 Ingen	 av	 frågorna	 anses	 vara	 för	 komplex	 och	 ingen	 av	 frågorna	 kräver	
expertkunskap.	För	att	anses	som	finansiellt	kompetent	var	respondenterna	tvungna	att	
få	minst	sex	rätta	svar	av	de	totalt	åtta	frågorna.	En	hög	poäng	indikerar	därmed	att	en	
individ	har	en	hög	nivå	av	finansiell	kunskap,	men	inte	nödvändigtvis	att	den	är	expert	på	
området,	då	det	är	svårt	att	fånga	in	alla	aspekter	av	den	finansiella	marknaden.	(Atkinson	
&	Messy,	2012)	
	
Inget	av	de	deltagande	länderna	hade	mer	än	70	procent	av	populationen	som	svarade	
rätt	på	minst	6	av	8	frågor.	I	somliga	länder	klarade	inte	ens	hälften	av	respondenterna	
att	få	minst	6	rätt	på	dessa	frågor.	Särskilt	oroande	är	den	relativt	stora	andelen	personer	
som	inte	kunde	beräkna	enkel	ränta	på	ett	sparkonto	över	ett	år	och	sedan	identifiera	
effekterna	av	ränta	på	ränta	över	fem	år.	(Atkinson	&	Messy,	2012)	
	

2.3.1.2	Finansiellt	beteende	
Hur	en	individ	agerar	i	olika	finansiella	scenarion	kan	ha	stor	påverkan	på	dess	framtida	
välmående.	För	att	anses	vara	finansiellt	kompetent	krävs	därmed	utöver	att	ha	finansiell	
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kunskap	även	vetskap	över	denna	kunskap	ska	appliceras	i	verkligheten	och	således	ett	
sunt	 finansiellt	 beteende.	 Utifrån	 svaren	 från	 ett	 antal	 frågor	 som	 undersöker	 det	
finansiella	beteendet	kan	forskarna	härleda	information	om	hur	människor	hanterar	sina	
pengar,	bland	annat	om	de	noga	överväger	om	de	har	råd	med	något	och	om	de	vanligtvis	
betalar	sina	räkningar	i	tid.		
	
För	att	 en	 individ	 ska	anses	ha	ett	 tillfredsställande	 finansiellt	beteende	behövdes	 sex	
poäng	av	den	maximala	poängen	nio.	 Stora	variationer	av	beteenden	uppenbarade	sig	
mellan	olika	länder	men	vissa	beteenden	fanns	utspridda	i	alla	deltagande	länder.	OECD	
finner	det	 särskilt	 oroande	att	 ett	 aktivt	 informerat	deltagande	på	marknaden	 saknas.	
Väldigt	få	individer	har	sökt	efter	information	eller	råd	för	att	göra	ett	val	angående	en	
finansiell	produkt	eller	tjänst	under	de	senaste	två	åren,	konsumenter	i	Storbritannien	är	
mest	 aktivt	 sökande	 på	marknaden	med	 16	 procents	 deltagande.	 Ett	 aktivt	 sparande	
saknades	även	i	flera	länder,	värst	var	Ungern	där	endast	27	procent	hade	sparat	pengar	
de	senaste	tolv	månaderna.	Studien	undersökte	även	konsumenters	sannolikhet	att	sätta	
upp	långsiktiga	ekonomiska	mål.	Varierade	resultat	uppenbarade	sig	även	här	och	minst	
ekonomisk	långsiktiga	var	människor	i	Armenien,	där	endast	tre	av	tio	människor	hade	
långsiktiga	 ekonomiska	 mål.	 Ett	 tecken	 på	 att	 en	 individ	 har	 bristande	 finansiell	
kompetens	är	att	den	tar	nya	lån	när	inkomsten	inte	räcker	till,	och	därmed	bygger	upp	
en	ond	spiral	av	lånetagande	för	att	hålla	sig	plus	minus	noll.	Störst	bekymmer	med	detta	
återfanns	 i	 Armenien,	 där	 hela	 47	procent	 hade	 lånat	 pengar	 när	 lönen	 inte	 räckt	 till.	
Överlag	visade	det	 sig	att	konsumenter	har	bättre	koll	på	sina	 tidigare	och	nuvarande	
finansiella	affärer	och	planerar	inte	i	särskilt	stor	grad	inför	framtiden.	(Atkinson	&	Messy,	
2012)	
	

2.3.1.3	Finansiell	attityd	
Undersökningen	av	OECD	uppmärksammar	även	att	attityder	och	preferenser	är	en	viktig	
del	av	finansiell	kompetens.	Individer	som	har	en	negativ	attityd	gällande	sparande	för	
framtiden	 kommer	 troligtvis	 inte	 visa	 ett	 finansiellt	 kompetent	 beteende.	 Om	
konsumenter	föredrar	att	prioritera	kortsiktiga	behov	är	de	inte	heller	troliga	att	förse	sig	
själva	med	en	budget	för	oväntade	utgifter	eller	att	sätta	upp	långsiktiga	finansiella	mål.	
Undersökningen	använde	sig	av	tre	stycken	påståenden	för	att	mäta	konsumenters	attityd	
mot	pengar	och	långsiktigt	sparande.	Utifrån	dessa	påståenden	uppenbarade	det	sig	att	
individer	överlag	finner	det	mer	tillfredsställande	att	spendera	sina	pengar	direkt	än	att	
spara	sina	pengar	för	långsiktiga	mål.	Majoriteten	av	människor	tenderade	däremot	att	
planera	mot	långsiktiga	mål	och	inte	leva	“dag	för	dag”.	Studien	visade	även	att	en	stor	
majoritet	av	människor	anser	att	pengar	är	till	för	att	spenderas.	Det	land	som	var	mest	
konservativt	 med	 pengar	 var	 Polen,	 där	 45%	 ansåg	 att	 pengar	 inte	 var	 till	 för	 att	
spenderas.	(Atkinson	&	Messy,	2012)	
	

2.3.1.4	Övriga	resultat	av	studien		
Utöver	 resultaten	av	varje	komponent	av	 finansiell	 kompetens	 finner	även	 studien	att	
majoriteten	 av	 länderna	 fick	 högre	 poäng	 gällande	 finansiell	 kunskap	 än	 finansiellt	
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beteende.	Analys	av	poängen	 indikerar	på	en	genomgående	positiv	 association	mellan	
finansiell	 kunskap	 och	 beteende	 för	 varje	 deltagande	 land.	 Respondenter	 med	 högre	
finansiella	kunskaper	uppvisar	mer	positiva	finansiella	beteenden.	På	samma	sätt	visar	
respondenter	 med	 positiva	 attityder	 till	 långsiktig	 planering	 mer	 positiva	 finansiella	
beteenden	 än	de	med	 en	 stark	preferens	 för	 kortsiktigt	 agerande.	 (Atkinson	&	Messy,	
2012)		
	
Studien	 belyser	 att	 det	 finns	 stora	 utrymmen	 för	 utveckling	 av	 finansiell	 kompetens.	
Förståelse	 för	 vissa	 vardagliga	 ekonomiska	 begrepp	 som	 exempelvis	 ränta	 och	
diversifiering	saknas	bland	betydande	andelar	av	befolkningen.	Resultaten	tyder	också	på	
att	 ojämlikheter	 i	 möjlighet	 till	 utbildning	 kan	 hindra	 personer	 från	 att	 vara	 mer	
finansiellt	 kompetenta.	 Låg	 utbildning	 och	 inkomst	 korrelerar	 med	 lägre	 nivåer	 av	
finansiell	kompetens,	vilket	tyder	på	att	vissa	grupper	kan	uteslutas	från	aktiviteter	och	
utbildningsmöjligheter	som	skulle	förbättra	deras	ekonomiska	välbefinnande.	(Atkinson	
&	Messy,	2012)	

2.3.2	Finansinspektionens	studie	om	finansiell	kompetens	
Undersökningen	 av	 OECD	 visar	 på	 en	 bristande	 finansiell	 kompetens	 internationellt	
(Atkinson	&	Messy,	2012).	En	studie	av	Finansinspektionen	visar	på	liknande	resultat	hos	
de	 svenska	 konsumenterna,	 då	 hälften	 av	 de	 svenska	 konsumenterna	 saknar	
grundläggande	 finansiell	 kunskap.	 En	 låg	 räknefärdighet	 och	 bristande	 kunskap	 om	
grundläggande	finansiella	begrepp	skapar	problem	för	konsumenter	när	de	ska	ta	sig	an	
sin	 privatekonomi.	 Bristande	 finansiella	 kunskap	 kan	 leda	 till	 onödigt	 risktagande	 för	
konsumenter	som	inte	tar	rationella	beslut.	(Ekman,	2015)		
	
Undersökningen	från	2014	av	Finansinspektionen	är	en	uppföljning	till	den	motsvarande	
undersökning	som	gjordes	2011.	Även	denna	undersökning	visade	på	kunskapsbrister	
hos	 konsumenter.	 Det	 visades	 även	 på	 betydande	 skillnader	 i	 resultaten	 beroende	 på	
konsumenters	ålder	och	utbildning.	Resultaten	från	2014	visar	på	en	oförändrad	brist	på	
kunskap	 hos	 konsumenter	 som	 i	 sin	 tur	 leder	 till	 att	 dessa	 hamnar	 i	 situationer	 på	
marknaden	där	de	inte	vet	hur	de	ska	agera.	(Ekman,	2015)	
	
Undersökningens	 frågor	 var	 uppdelade	 i	 två	 olika	 kategorier,	 räknefärdighet	 och	
finansiell	förmåga.	I	tidigare	litteratur	är	dessa	två	begrepp	inte	konsekvent	särskilda	från	
varandra.	Finansiell	förmåga	brukar	dock	i	större	grad	innefatta	kunskaper	om	finansiella	
koncept	 och	 produkter,	 medan	 räknefärdighet	 i	 större	 utsträckning	 är	 kopplat	 till	
kognitiv	 förmåga.	 Första	 delen	 av	 undersökningen	 tittade	 närmare	 på	 konsumenters	
räknefärdighet.	Frågorna	som	användes	för	denna	del	presenterades	i	undersökningen	
English	Longitudinal	Study	of	Ageing	(Banks	&	Oldfield,	2007).	Frågorna	som	användes	för	
att	 undersöka	 den	 finansiella	 förmågan	 presenterades	 i	 studierna	 US	 Health	 and	
Retirement	Study	och	RAND	American	Life	Panel	(Lusardi	&	Mitchell,	2007).		
	



10	 	

2.3.2.1	Räknefärdighet	
Tre	frågor	ställdes	i	Finansinspektionens	undersökning	från	2014	för	att	undersöka	och	
mäta	 konsumenternas	 grundläggande	 räknefärdighet.	 Denna	 räknefärdighet	 är	 av	
betydelse	 då	 konsumenter	 numera	 ofta	 ställs	 inför	 situationer	 när	 de	 själva	 behöver	
jämföra	olika	 finansiella	produkter	och	tjänster.	För	att	kunna	göra	riktiga	 jämförelser	
och	 ta	 rätta	 beslut	 krävs	 ofta	 grundläggande	 räknefärdigheter,	 exempelvis	 för	
ränteuträkning.	(Ekman,	2015)	
	
Det	uppenbarade	sig	finnas	stora	brister	i	konsumenters	räknefärdighet.	17	procent	av	
konsumenterna	 klarade	 på	 den	 första	 frågan	 inte	 av	 att	 ge	 ett	 korrekt	 svar	 på	 enkel	
beräkning	med	procent.	På	den	andra	frågan	var	50	procent	inte	kapabla	att	ge	ett	rätt	
svar	på	en	 simpel	beräkning	med	bråkdelar.	På	 tredje	och	 sista	 räknefärdighetsfrågan	
svarade	 67,4	 procent	 av	 konsumenterna	 rätt,	 vilket	 innebär	 att	 32,6	 procent	 av	
konsumenterna	svarade	gav	fel	svar	på	en	enkel	divisionsfråga.	(Ekman,	2015)	
	

2.3.2.2	Finansiell	förmåga	
Ytterligare	tre	frågor	ställdes	för	att	mäta	konsumenternas	finansiella	förmåga.	Frågorna	
syftade	 till	 att	 undersöka	 konsumenternas	 grundläggande	 kunskaper	 gällande	 ränta,	
inflation	 och	 riskdiversifiering.	 Resultaten	 tyder	 på	 att	 många	 konsumenter	 saknar	
kunskap	gällande	grundläggande	finansiella	frågor.	På	den	första	frågan	var	19,1	procent	
ej	kapabla	att	ge	rätt	svar	på	en	fråga	om	ränta.	Liknande	resultat	uppenbarade	sig	på	den	
andra	 frågan,	då	30	procent	 inte	var	kapabla	att	 ge	 rätt	 svar	på	en	 fråga	om	 inflation.	
Slutligen	 var	 25	 procent	 ej	 kapabla	 att	 ge	 rätt	 svar	 på	 den	 tredje	 frågan	 angående	
riskdiversifiering.	(Ekman,	2015)	
	
Studien	visade	följaktligen	att	konsumenter	generellt	saknar	grundläggande	förståelse	för	
finansiella	 begrepp	 och	 koncept.	 Det	 uppenbarade	 sig	 även	 skillnader	 mellan	
demografiska	 grupper.	 Speciellt	 vid	 en	 jämförelse	mellan	 konsumenter	med	 och	 utan	
högskoleutbildning.	Om	en	konsument	svarade	rätt	på	alla	frågor	gällande	räknefärdighet	
fick	den	3	poäng.	Detsamma	gällde	för	frågorna	gällande	finansiell	kunskap.	Konsumenter	
utan	högskoleutbildning	fick	i	genomsnitt	1,72	rätt	i	räknefärdighet,	medan	konsumenter	
med	 högskoleutbildning	 fick	 2.36.	 Gällande	 den	 finansiella	 förmågan	 fick	 även	
konsumenter	med	högskoleutbildning	högre	poäng	(2,41)	i	jämförelse	med	konsumenter	
utan	(2,13).	(Ekman,	2015)	

2.4	Finansiell	utbildning	och	kognitiv	förmåga	
Ytterligare	studier	har	studerat	finansiell	kompetens	och	dess	samband	med	utbildning.	
Cole	 et	 al.	 (2014)	 menar	 som	 många	 andra	 att	 utvecklingen	 inom	 den	 finansiella	
marknaden	ställer	högre	tryck	på	konsumenter	att	förstå	och	hantera	denna	marknad.		
Studien	 finner	att	utbildning	 förbättrar	det	 finansiella	beslutsfattandet	och	 följaktligen	
den	finansiella	kompetensen	hos	individer.	Det	ses	exempelvis	genom	att	konsumenter	
med	 högre	 utbildning	 är	mer	 troliga	 att	 delta	 på	 den	 finansiella	marknaden.	 Svenska	
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högutbildade	hushåll	diversifierar	även	sina	aktieportföljer	smartare	och	mer	effektivt	än	
lågutbildade	hushåll	(Campbell,	2006).		
	
Resultaten	från	studien	tyder	på	att	innehållet	i	finansiella	utbildningar	ger	konsumenter	
mer	grund	att	stå	på	inför	finansiella	beslut.	Annan	forskning	är	dock	tveksam	till	om	det	
är	 den	 finansiella	 utbildningen	 i	 sig	 som	 förbättrar	 den	 finansiella	 kompetensen	 hos	
studenter	(Cole,	Paulson	&	Shastry,	2012).	Många	forskare	har	istället	fokuserat	på	den	
kognitiva	förmågans	effekt	på	finansiell	kompetens.	Denna	forskning	menar	på	att	det	är	
den	kognitiva	förmågan	som	avgör	nivån	på	den	finansiella	kompetensen.	Individer	som	
har	 hög	 kognitiv	 förmåga	 har	 kapacitet	 att	 hantera	 komplicerad	 information	 och	 kan	
således	hantera	effekten	av	finansiell	utbildning	och	ta	välgrundade	beslut.	Forskning	har	
faktiskt	även	funnit	ett	samband	mellan	kognitiv	förmåga	och	finansiellt	beslutsfattande.	
Christelis,	Jappelli	och	Padula	(2010)	använde	sig	av	en	enkät	för	att	mäta	olika	hushålls	
kognitiva	 förmåga.	 Det	 visade	 sig	 att	 den	 kognitiva	 förmågan	 är	 starkt	 relaterad	 till	
deltagande	 på	 börsmarknaden.	 Grinblatt,	 Keloharju	 och	 Linnainmaa	 (2011)	 fann	 att	
konsumenter	som	har	högre	IQ	är	mer	aktiva	på	aktiemarknaden.	Cole,	Shastry	&	Paulson	
(2012)	 finner	 betydande	 positiva	 effekter	 av	 kognitiv	 förmåga	 på	 kapitalavkastning,	
sparande,	ägande	av	aktier,	obligationer	eller	fonder	och	upplåningsbeteende.	Resultatet	
från	dessa	studier	tyder	på	att	kvaliteten	på	finansiellt	beslutsfattande	är	beroende	av	den	
kognitiva	förmågan.	Något	som	bör	hållas	i	åtanke	är	att	den	kognitiva	förmågan	kan	vara	
korrelerad	med	andra	faktorer	som	också	påverkar	det	finansiella	beslutsfattandet.	Den	
kognitiva	 förmågan	 är	 även	korrelerad	med	genetisk	 variation	och	 i	 vilken	omgivning	
man	finner	sig	i	(Plomin	&	Petrill,	1997).		
	
Denna	 forskning	tyder	dock	på	att	den	 finansiella	kompetensen	hos	 individer	kanske	 i	
större	utsträckning	påverkas	av	den	kognitiva	förmågan	än	specifikt	finansiell	utbildning.	
Utbildning	 generellt	 leder	 till	 en	 förbättrad	 kognitiv	 förmåga	 och	 kognitiv	 förmåga	
uppenbarar	sig	leda	till	positiva	finansiella	utfall	och	hjälper	sannolikt	individer	genom	
komplexa	finansiella	beslut	(Hanushek	&	Woessmann,	2008).		

2.5	Finansiell	kompetens	hos	studenter	
Att	 förbättra	 den	 finansiella	 kompetensen	 har	 blivit	 ett	 stort	 fokus	 för	 statliga	
utbildningsprogram	i	många	länder.	De	statliga	utbildningsprogrammen	har	fokuserat	på	
finansiell	utbildning	i	syfte	att	öka	den	finansiella	kompetensen	hos	studenter.	Betydelsen	
av	finansiell	utbildning	har	även	ökat	under	senare	år	som	en	följd	till	finansmarknadens	
utveckling.		
	
Studier	visar	att	ett	ansvarsfullt	finansiellt	beteende	som	vanligtvis	förknippas	med	större	
finansiell	 kompetens	 är	 kopplat	 till	 det	 ekonomiska	 välmåendet	 hos	 yngre	människor	
(Lyons,	2004).	Empiriska	studier	har	dock	funnit	att	studenter	inte	har	speciellt	mycket	
kunskap	 gällande	 privatekonomi	 och	 att	 studenter	 generellt	 inte	 är	 tillräckligt	
välinformerade	 om	 finansiering	 (Chen	 &	 Volpe,	 1998;	 Beal	 &	 Delpachtra,	 2003).	
Anledningen	till	att	studenter	inte	har	speciellt	mycket	kunskap	över	hur	de	ska	förvalta	
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sina	pengar	anses	vara	att	dessa	 individer	är	 i	början	av	sin	ekonomiska	 livscykel,	där	
majoriteten	av	deras	pengar	spenderas	istället	för	att	investeras	(Chen	&	Volpe,	1998).		
	
Det	är	endast	några	få	finansiella	utbildningsprogram	som	har	studerats	och	granskats	av	
forskare	än	 så	 länge.	Akademiska	analyser	har	även	 funnit	det	 svårt	 att	hitta	mätbara	
bevis	när	det	kommer	till	finansiell	utbildnings	relation	till	finansiell	kompetens	(Cole	&	
Shastry,	2008;	Willis,	2008).		

2.5.1	Skillnader	i	finansiell	kompetens	hos	olika	studentgrupper	
I	en	studie	av	Kozina	och	Ponikvar	(2008)	undersöks	universitetsstudenters	finansiella	
kompetens	 och	 vikten	 av	 finansiell	 utbildning.	 Studien	 undersökte	 den	 finansiella	
kompetensen	hos	två	grupper	av	förstaårsstudenter	på	universitet.	Den	första	gruppen	
studerade	 sitt	 första	 år	 inom	 ekonomi	 och	 hade	 redan	 läst	 sin	 första	 termin	 med	
inledande	kurser	inom	ekonomi	och	finans.	Den	andra	gruppen	studerade	också	sitt	första	
år	men	 inom	 utbildningsvetenskap,	 på	 deras	 första	 termin	 hade	 de	 däremot	 inte	 läst	
någon	ekonomi-	eller	finanskurs.		
	
Resultaten	från	studien	visar	bland	annat	att	studenterna	som	studerar	ekonomi	är	mer	
säkra	på	sin	egna	förmåga	gällande	hantering	av	privatekonomiska	frågor.	Följaktligen	
verkar	 det	 som	 att	 deltagande	 på	 föreläsningar	 inom	 ekonomi	 och	 finans	 stärker	
studenters	uppfattning	om	sina	kunskaper	i	ämnet.	Studenterna	som	studerat	ekonomi	
bokförde	 även	 sina	 utgifter	 i	 större	 utsträckning	 än	 studenterna	 inom	
utbildningsvetenskapen.	 I	 studien	 fick	 respondenterna	 identifiera	 ett	 antal	 olika	
finansiella	 begrepp	 och	 även	 här	 var	 ekonomstudenterna	 mer	 framgångsrika.	 De	 var	
statistiskt	 bättre	 på	 att	 definiera	 begrepp	 som	 likviditet	 och	 inflation.	
Ekonomstudenterna	 var	 även	 bättre	 på	 att	 affärs-	 och	 företagsrelaterade	 frågor	 men	
deras	 kunskap	 angående	 privatekonomiska	 aspekter	 (moms,	 ränta,	 etc.)	 var	 likartade	
som	 studenterna	 som	 studerade	 utbildningsvetenskap.	 Studien	 kom	 även	 fram	 till	 att	
ekonomstudenterna	 var	 aningen	 sämre	 på	 kunskap	 gällande	 finansiella	 investeringar,	
exempelvis	på	frågor	angående	aktier,	fonder	och	risker.	(Kozina	&	Ponikvar,	2008)	
	
Skillnader	mellan	de	två	olika	studiegrupperna	uppenbarade	sig	även	när	det	undersöktes	
vad	 studenterna	 skulle	 göra	 om	 de	 fick	 en	 extra	 summa	 pengar.	 En	 stor	 andel	 av	
ekonomstudenterna	angav	att	de	skulle	spendera	dessa	extra	pengar	eller	investera	i	guld	
eller	 obligationer,	 studenterna	 som	 studerade	 utbildningsvetenskap	 skulle	 däremot	 i	
större	 utsträckning	 spara	 pengarna	 på	 ett	 sparkonto.	 Valet	 av	 ett	 mindre	 riskfulla	
investeringar	från	studenterna	inom	utbildningsvetenskaps-programmet	antas	bero	på	
studenterna	 genom	avsaknad	 av	 finansiella	 utbildning	 känner	 sig	mindre	 säkra	på	 att	
använda	sig	av	andra	mer	riskfulla	alternativ.	(Kozina	&	Ponikvar,	2008)	
	
Ytterligare	en	studie	som	visar	på	att	det	överlag	finns	bristande	finansiell	kompetens	hos	
universitetsstudenter,	men	även	hos	ekonomstudenter	har	skrivits	av	Cull	och	Whitton	
(2011).	 Studien	 är	 utförd	 på	 australiensiska	 universitetsstudenter	 inom	 tre	 olika	
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studentgrupper;	 konst,	 hälsovetenskap	 och	 ekonomi.	 Tidigare	 studier	 i	 Australien	 har	
visat	 att	 60	 procent	 av	 ekonomstudenter	 på	 universitet	 var	 kapabla	 att	 ta	 lämpliga	
finansiella	beslut	(Wagland	&	Taylor,	2009).	Studien	visar	att	studenter	på	sitt	första	år	
på	universitetet	var	mer	benägna	att	veta	sin	universitetsskuld	än	studenter	under	de	
följande	 åren.	 När	 det	 kom	 till	 ränta	 på	 ränta-effekter	 uppenbarade	 sig	 studenter	 ha	
svårigheter	att	beräkna	dessa,	endast	58	procent	kunde	ge	rätt	svar.	53	procent	av	de	
studenter	 som	studerade	 sitt	 första	 år	 gav	 rätt	 svar	på	denna	 fråga,	 vilket	 innebär	 att	
studenter	som	studerat	längre	visar	en	lite	större	kunskap	över	ränta	på	ränta-effekter.	
Studenter	inom	hälsovetenskap	visade	även	på	en	överlägsenhet	gällande	ränta	på	ränta-
effekter	med	84	procent	rätt	svarande,	 i	 jämförelse	med	ekonomstudenter	som	endast	
hade	 59	 procent	 rätt	 svarande	 (Cull	 &	Whitton,	 2011).	 Studien	 kommer	 fram	 till	 att	
ekonomstudenter	 inte	 presterar	 bättre	 än	 andra	 studenter,	 utan	 att	 studenter	 inom	
hälsovetenskap	 presterat	 betydligt	 bättre	 än	 både	 ekonomstudenter	 och	 studenter	
överlag.	 Studien	 finner	 även	 att	 det	 inte	 finns	 något	 större	 samband	mellan	 finansiell	
kompetens	och	antal	år	studerade	på	universitetet.	Den	enda	skillnaden	uppenbarade	sig	
här	 mellan	 studenters	 vetskap	 över	 sina	 skulder,	 där	 förstaårsstudenter	 presterade	
bättre	(Cull	&	Whitton,	2011).	
	
Ytterligare	en	studie	har	granskat	skillnader	i	studenters	finansiella	kompetens	baserat	
på	 dess	 utbildning.	 Studien	 undersöker	 den	 finansiella	 kompetensen	 utifrån	 dess	 tre	
komponenter;	 finansiell	 beteende,	 finansiella	 attityder	 och	 finansiell	 kunskap.	 Studien	
finner	att	studenter	som	tagit	finanskurser	har	högre	finansiell	kunskap	än	studenter	som	
inte	tagit	en	sådan	kurs.	Ytterligare	resultat	från	studien	tyder	på	att	det	inte	finns	några	
tydliga	 skillnader	 i	 det	 finansiella	 beteendet	 mellan	 studenter	 som	 fått	 finansiell	
utbildning	 och	 studenter	 som	 inte	 fått	 sådan	 utbildning.	 	 Studien	 finner	 också	 att	
studenter	som	inte	fått	finansiell	utbildning	har	mer	tillfredsställande	finansiella	attityder	
än	studenter	som	fått	finansiell	utbildning.	När	dessa	tre	olika	komponenter	slås	samman	
går	 det	 att	 avgöra	 den	 sammanställda	 finansiella	 kompetensen	 för	 de	 olika	
studentgrupperna.	Utifrån	komponenterna	finner	studien	att	finansiell	utbildning	leder	
till	en	högre	finansiell	kompetens.	(Nano	&	Cani,	2013)	

2.6.	Sociala	interaktioners	påverkan	på	individens	beteende	
Studierna	 ovan	 tyder	 på	 att	 det	 finns	 en	 bristfällig	 finansiell	 kompetens	 hos	 individer	
överlag,	även	hos	ekonomstudenter.	Studierna	tyder	dock	på	att	finansiell	utbildning	ofta	
leder	till	en	ökad	finansiell	kompetens	hos	individer.	Efter	slutsatser	likt	denna	avslutas	
majoriteten	 av	 studier	 som	 granskat	 finansiell	 kompetens.	 Få	 studier	 har	 även	 tagit	
effekten	 av	 de	 sociala	 interaktionerna	 inom	 finansiella	 nätverk	 i	 beaktning	 för	
införskaffandet	av	 finansiell	kompetens.	Viss	 forskning	menar	att	 sociala	 interaktioner	
har	stor	betydelse	för	människors	införskaffande	av	information	och	kunskap.	Människan	
har	 en	 tendens	 att	 vilja	 passa	 in	 i	 sociala	 sammanhang	 och	 anpassar	 sig	 ofta	 efter	
gruppens	intressen	och	åsikter	för	att	inte	avskilja	sig	från	mängden.	Beroende	på	vilka	
människor	en	 individ	har	 i	sin	omgivning	 formas	ofta	dennes	attityder	och	kompetens	
utifrån	detta	(Bernheim,	1994).	
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En	 individs	 beteende	 motiveras	 i	 stort	 av	 sociala	 faktorer	 i	 dess	 omgivning,	 så	 som	
prestige,	aktning,	popularitet	och	acceptans.	Sociologisk,	psykologisk	och	antropologisk	
forskning	stärker	faktumet	att	dessa	faktorer	finns	utbredda	i	samhället	och	att	det	ofta	
leder	till	konformism,	vilket	innebär	att	en	individ	rättar	sig	efter	samhällets	normer	och	
regler	och	 inte	agerar	avvikande.	De	 individer	som	agerar	avvikande	 i	en	social	grupp	
bestraffas	ofta	och	anses	 inte	höra	hemma	i	gruppen	(Bernheim,	1994).	Viss	 forskning	
tyder	på	att	individer	införskaffar	sig	information	genom	att	observera	andra	individers	
beteende	och	är	därmed	även	benägna	att	agera	likadant	som	en	individ	som	antas	vara	
mer	 välinformerad	 (Banerjee,	 1989;	Bikhchandani,	Hirshleifer	&	Welch,	 1992).	 Annan	
forskning	 tyder	 på	 att	 individer	 agerar	 på	 liknande	 sätt	 för	 att	 det	 skapar	 positiva	
gemensamma	yttre	omständigheter	(Banarjee	&	Besley,	1990).		
	
Studien	av	Bernheim	(1994)	kommer	fram	till	att	det	är	viktigt	för	individer	att	känna	sig	
delaktiga	 i	ett	socialt	sammanhang.	För	många	 individer	blir	känslan	av	status	så	pass	
viktig	 att	 ens	 egentliga	 personlighet	 och	 värderingar	 åsidosätts.	 Istället	 anpassar	 sig	
individer	 till	 ett	 enstaka	 homogent	 beteende	 trots	 dess	 underliggande	 heterogena	
preferenser	för	att	passa	in	i	ett	socialt	sammanhang.	Individer	är	alltså	villiga	att	dämpa	
sin	 egen	 individualitet	 och	 anpassa	 sig	 till	 den	 sociala	 normen	med	 vetskapen	 om	 att	
avvikelser	 från	 den	 sociala	 normen	 påverkar	 deras	 popularitet	 och	 kan	 leda	 till	
utanförskap	(Bernheim,	1994).	

2.7	Finansiella	nätverk	
Ovan	har	studier	gett	indikationer	på	att	individer	generellt	agerar	som	människor	i	sin	
närhet.	 Individer	 vill	 passa	 in	 i	 de	 sociala	 sammanhang	 som	 de	 befinner	 sig	 i	 och	
införskaffar	sig	således	 liknande	 information	och	kunskap	som	andra	 i	gruppen	för	att	
passa	in.	Resultaten	från	dessa	studier	borde	följaktligen	tyda	på	att	individer	som	läser	
samma	program,	på	exempelvis	universitet,	har	liknande	intressen	som	i	tur	stimulerar	
mer	 effektivt	 lärande	 av	 varandra.	 Individer	 som	 trots	 detta	 inte	 naturligt	 känner	 sig	
tillhörande	till	gruppen	kommer	troligtvis	trots	detta	att	modifiera	sitt	beteende	för	att	
passa	in	(Ellison	&	Fundenberg,	1995).		
	
Chung	och	Parks	(2014)	har	utfört	en	studie	som	undersöker	hur	finansiell	utbildning	och	
finansiella	 nätverk	 tillsammans	 påverkar	 finansiell	 kompetens.	 Studien	 antar	 att	
finansiell	 utbildning	 är	 en	 av	 de	 viktigaste	 faktorerna	 för	 att	 införskaffa	 finansiell	
kompetens,	 detta	 eftersom	 finansiell	 utbildning	 ger	 individer	 omfattande	 kunskap	 om	
finansiering	 och	 dess	 applikation	 (Peng,	 Bartholomae,	 Fox	 &	 Cravener,	 2007).	 Utöver	
finansiell	utbildning	antar	studien	samtidigt	att	finansiella	nätverk	är	positivt	relaterade	
till	 finansiell	 utbildning.	 Finansiella	 nätverk	 innefattar	 individer	 som	 är	 finansiellt	
kompetenta	 och	 genom	 sin	 kompetens	 kan	 sprida	 information	 och	 kunskap	 till	 sin	
omgivning.	Studenter	har	oftast	två	typer	av	finansiella	nätverk,	ett	personligt	finansiellt	
nätverk	och	ett	studierelaterat	finansiellt	nätverk	(Chung	&	Park,	2014).	Det	personliga	
finansiella	nätverket	består	av	människor	utanför	studiemiljön	som	genom	sin	relation	
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med	 individen	 stimulerar	 och	 utvecklar	 dennes	 finansiella	 kompetens,	 exempelvis	
partners,	föräldrar,	syskon	och	vänner.	Det	studierelaterade	finansiella	nätverket	består	
av	 människor	 inom	 studiemiljön	 som	 stimulerar	 och	 utvecklar	 individens	 finansiella	
kompetens,	 exempelvis	 lärare	 och	 klasskamrater.	 Lärare	 är	 troligtvis	 mer	 finansiellt	
kompetenta	än	en	genomsnittlig	students	familjemedlemmar	och	vänner.	Studenter	har	
alltså	större	möjlighet	att	 införskaffa	sig	mer	avancerad	finansiell	 information	från	sitt	
studierelaterade	finansiella	nätverk	(Chung	&	Park,	2014).	
	
Chung	 och	 Park	 (2014)	 menar	 på	 att	 studenter	 som	 har	 inriktning	 inom	 ekonomi,	
exempelvis	 redovisning	 och	 finansiering,	 borde	 få	 mer	 finansiell	 undervisning	 i	
jämförelse	med	andra	grupper	av	studenter.	För	att	undersöka	studenternas	finansiella	
nätverk	använde	sig	forskarna	av	en	teknik	där	studenterna	fick	lista	initialer	på	upp	till	
tio	människor	 som	de	 ansåg	 var	 viktigast	 i	 sin	 omgivning	 för	 att	 införskaffa	 finansiell	
information.		
	
Resultaten	från	studien	visar	först	och	främst	att	studenter	generellt	har	högre	finansiell	
kompetens	i	jämförelse	med	individer	utan	högskoleutbildning.	Högskolestudenter	fick	i	
genomsnitt	4,14	av	5	möjliga	rätt	(Chung	&	Park,	2014).	Medan	individer	utan	högskole-
utbildning	i	en	annan	studie	fick	3.4	av	5	möjliga	rätt	(Lusardi,	2011).	Studien	jämförde	
dock	 inte	 studenter	 med	 ekonomisk	 inriktning	 mot	 andra	 studenter	 med	 andra	
inriktningar.	Studien	visade	däremot	att	studenter	i	genomsnitt	hade	4	till	5	människor	i	
sin	närhet	som	de	fick	finansiell	information	ifrån.	Det	personliga	finansiell	nätverket	var	
större	 än	det	 studierelaterade	 finansiell	 nätverket,	men	 studenterna	hade	däremot	 en	
mer	frekvent	kontakt	med	sitt	studierelaterade	finansiella	nätverk	(Chung	&	Park,	2014).	
	
Storleken	på	en	students	personliga	finansiella	nätverk	och	studierelaterade	finansiella	
nätverk	visade	sig	inte	ha	någon	större	betydelse	för	individens	finansiella	kompetens.	
Däremot	hade	studenter	som	hade	frekvent	kontakt	med	sitt	studierelaterade	finansiella	
nätverk	generellt	högre	finansiell	kompetens.	Detta	tyder	på	att	för	att	verkligen	lyckas	
med	att	öka	den	finansiella	kompetensen	hos	studenter	räcker	kanske	inte	den	vanliga	
formella	 undervisningen.	 Att	 erbjuda	 mer	 frekvent	 kontakt	 med	 lärare	 och	 fakultet	
uppenbarar	sig	som	en	viktig	del	för	att	öka	den	finansiella	kompetensen.	(Chung	&	Park,	
2014)	

2.8	Word-of-mouth		
Brown,	 Ivković,	Smith	och	Weisbenner	(2008)	 fortsätter	 i	samma	spår	som	Chung	och	
Park	 (2014)	 och	 menar	 på	 att	 sociala	 interaktioner	 med	 människor	 skapar	 effektivt	
finansiellt	lärande.		
	
Standardiserade	modeller	inom	aktieportföljsval	brukar	anta	att	konsumenter	som	ska	
investera	 är	 helt	 informerade	 och	 tar	 rationella	 tillgångsallokeringsbeslut.	 Givet	 de	
studier	som	visar	att	konsumenter	har	bristande	finansiell	kompetens	uppenbarar	det	sig	
om	 att	 rationella	 beslut	 inte	 tas	 (Ekman,	 2015).	 Konsumenter	 som	 investerar	 på	
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börsmarknaden	tar	följaktligen	beslut	som	inte	är	optimala	för	deras	välfärd	på	grund	av	
en	bristande	kunskap	och	förståelse.	Dessa	investerare	tar	ofta	investeringsbeslut	utan	
att	veta	kostnaden	och	fördelarna	med	det	potentiella	beslutet.	De	förlitar	sig	istället	ofta	
på	den	information	som	de	har	införskaffat	via	sociala	interaktioner	med	sin	omgivning	
(Ellison	&	Fundenberg,	1995).	Följaktligen	så	uppenbarar	det	sig	som	att	konsumenter	
som	 saknar	 kunskap	 och	 förståelse	 för	 att	 ta	 rationella	 och	 sunda	 investeringsbeslut	
istället	baserar	dessa	beslut	på	vad	de	har	lärt	sig	från	sociala	interaktioner	(Brown	et	al.,	
2008).		
	
Om	alla	konsumenter	skulle	agera	rationellt	och	vara	fullt	informerade	skulle	dessa	vara	
aktiva	 på	 aktiemarknaden	 för	 att	 öka	 deras	 välfärd.	 Denna	 bild	 återspeglar	 inte	 hur	
aktiemarknadsdeltagandet	ser	ut	i	verkligheten.	De	sociala	interaktioner	som	omger	en	
individ	 skulle	 här	 kunna	 ha	 en	 stor	 påverkan	 på	 individens	 finansiella	 kunskap	 och	
deltagande	på	finansiella	marknader.	Genom	att	diskutera	och	lära	sig	av	människor	i	sin	
omgivning	så	kan	individens	kunskap	öka	på	ett	lättare	sätt.	Individer	verkar	tycka	att	det	
är	lättare	att	lära	sig	hur	man	öppnar	ett	fondkonto	eller	vilken	aktie	som	ska	investeras	
i	genom	att	prata	med	sina	vänner,	istället	för	att	använda	sig	av	andra	tillvägagångssätt	
(Ellison	 &	 Fundenberg,	 1995).	 Individer	 kan	 finna	 det	 tillfredsställande	 att	 diskutera	
investeringsfrågor	och	möjligheter	med	sina	vänner	och	kollegor	och	således	sporras	att	
delta	på	aktiemarknaden	om	en	hög	andel	av	dess	vänner	och	familj	är	deltagande.	Det	
kan	 även	 vara	 så	 att	 individer	 inte	 vill	 vara	 “sämre”	 än	 sina	 vänner	 och	 därmed	 vill	
bibehålla	 samma	 konsumtionsnivå	 och	 beteende	 som	 deras	 sociala	 grupp	 gör.	 Om	 en	
individs	 sociala	 grupp	 har	 kompetens	 inom	 finansiella	 frågor	 och	 ett	 deltagande	 på	
aktiemarknaden	 kan	 följaktligen	 detta	 stimulera	 individen	 att	 skapa	 en	 liknande	
kompetens	och	beteende	(Bernheim,	1994).		

2.9	Sammanfattning	av	teoretisk	referensram	
Utifrån	 den	 teoretiska	 referensramen	 uppmärksammas	 det	 att	 den	 finansiella	
kompetensen	är	bristande	både	nationellt	och	internationellt	(Ekman,	2015;	Atkinson	&	
Messy,	2012).	Mycket	forskning	tyder	på	att	finansiell	utbildning	är	viktigt	för	att	öka	den	
finansiella	kompetensen	(se	exempelvis	Cole	et	al.,	2014).	Den	finansiella	kompetensen	
hos	studenter	har	även	uppenbarat	sig	bristfällig,	trots	att	den	är	högre	än	hos	människor	
generellt.	 Universitetsstudenter	 som	 studerar	 ekonomi	 verkar	 inte	 ha	 en	 överlägsen	
finansiell	kompetens	i	jämförelse	med	andra	studentgrupper.	Det	verkar	inte	heller	finnas	
några	större	samband	mellan	finansiell	kompetens	och	antal	år	studerade	på	universitetet	
(Cull	&	Whitton,	2011).	
	
Utöver	finansiell	utbildning	tyder	även	forskning	på	att	finansiella	nätverk	påverkar	den	
finansiella	kompetensen,	men	få	studier	har	studerat	dessa	två	faktorer	i	samma	studie.	
Människor	har	en	tendens	att	vilja	passa	in	i	de	sociala	sammanhang	som	de	befinner	sig	
i	och	anpassar	sig	därmed	efter	sin	utbildning	(Bernheim,	1994;	Chung	&	Park,	2014).		
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3.	Studiens	hypotesmotiveringar	och	hypotesformuleringar	
Utifrån	 den	 teoretiska	 referensramen	 utformas	 tre	 hypoteser	 som	 möjliggör	 för	
innehållet	 i	 denna	 studie	 att	 ställas	mot	 vad	 tidigare	 forskning	 visat.	 Vissa	 hypoteser	
utformas	 även	 för	 att	 bidra	med	 förståelse	 där	 det	 anses	 finnas	 brister	 och	 tomrum	 i	
nuvarande	forskning.		
	
Hypotes	1:	Utbildning	har	en	positiv	korrelation	med	finansiell	kompetens	
Den	första	hypotesen	testar	om	universitetsutbildning	ökar	den	finansiella	kompetensen	
hos	studenter.	De	tidigare	studier	som	publicerats	har	inte	funnit	några	tydliga	samband	
mellan	 finansiell	 kompetens	 och	 utbildning	 (Cull	 &	 Whitton,	 2011;	 Campbell,	 2006;	
Kozina	&	Ponikvar,	2008;	Nano	&	Cani,	2013).	Hypotesen	 testas	genom	att	undersöka	
skillnader	i	finansiell	kompetens	hos	förstaterminsstudenter	och	fjärdeterminsstudenter	
på	universitet.		
	
Hypotes	2:	Finansiell	utbildning	har	en	positiv	korrelation	med	finansiell	
kompetens	
Ytterligare	 testar	 studien	 om	 ekonomisk	 universitetsutbildning	 ökar	 den	 finansiella	
kompetensen	hos	studenter.	Hypotesen	testas	genom	att	undersöka	skillnader	i	finansiell	
kompetens	 hos	 studenter	 på	 universitet	 som	 erhållit	 och	 som	 inte	 erhållit	
ekonomiutbildning,	 men	 även	 genom	 att	 undersöka	 hur	 den	 finansiella	 kompetensen	
utvecklas	 inom	de	 separata	 studentgrupperna	 längs	utbildningens	gång.	En	begränsad	
mängd	 tidigare	 forskning	 har	 publicerats	 om	 detta	 samband.	 Den	 forskning	 som	
publicerats	 har	 dock	 inte	 funnit	 några	 entydiga	 svar	 gällande	 denna	 korrelation.	
Exempelvis	finner	Kozina	&	Ponikvar	(2008)	att	ekonomstudenter	är	bättre	på	affärs-	och	
företagsrelaterade	frågor	men	att	deras	kunskap	angående	privatekonomiska	affärer	och	
finansiella	investeringar	var	likvärdiga	som	andra	studenter.	
	
Hypotes	3:	Storleken	på	det	finansiella	nätverk	har	en	positiv	korrelation	med	
finansiell	kompetens	
Den	 tredje	 hypotesen	 har	 som	 syfte	 att	 undersöka	 en	 aspekt	 av	 införskaffandet	 av	
finansiell	kompetens	som	tidigare	forskning	inte	fokuserat	på.	Tidigare	studier	har	i	stor	
utsträckning	 endast	 fokuserat	 på	 utbildningens	 direkta	 påverkan	 på	 finansiell	
kompetens.	 En	 faktor	 som	 få	 studier	 har	 inkluderat	 är	 den	 indirekta	 påverkan	 från	
finansiella	nätverk.	Utöver	den	direkta	påverkan	från	den	faktiska	utbildningen	kan	det	
även	finnas	en	indirekt	påverkan	från	finansiella	nätverk,	genom	de	sociala	interaktioner	
som	uppstår	i	en	students	omgivning.	En	av	få	studier	som	faktiskt	inkluderat	finansiella	
nätverk	 i	dess	studie	har	 inte	 funnit	några	direkta	samband	med	 finansiell	kompetens	
(Chung	 &	 Park,	 2013).	 Denna	 hypotes	 har	 följaktligen	 som	 syfte	 att	 undersöka	 om	
storleken	på	finansiella	nätverk	har	ett	positivt	samband	med	finansiell	kompetens	hos	
universitetsstudenter.		
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4.	Metod	

4.1	Angreppssätt	
När	det	gäller	 förhållandet	mellan	 teori	och	praktik	bör	ett	 angreppssätt	 väljas	 för	att	
hantera	detta	 förhållande.	Det	vanligaste	angreppssättet	 inom	samhällsvetenskapen	är	
den	deduktiva	ansatsen	(Bryman	&	Bell,	2011).	Den	deduktiva	ansatsen	anses	även	vara	
mest	lämplig	för	denna	studie.	Genom	en	granskning	av	tidigare	forskning	har	det	funnits	
befintliga	teorier	som	skall	testas	men	även	tomrum	i	forskningen	har	funnits,	gällande	
exempelvis	 sambandet	 finansiell	 kompetens	 och	 finansiella	 nätverk	 hos	 studenter.	
Användandet	av	den	deduktiva	ansatsen	känns	naturligt	då	ett	 induktivt	 angreppssätt	
upplevs	som	mer	svårgenomfört	och	även	för	att	liknande	studier	inom	ämnet	använt	sig	
av	den	deduktiva	ansatsen.		
	
Det	är	vanligt	förekommande	vid	deduktiva	ansatser	att	formulera	hypoteser	(Bryman	&	
Bell,	2011).		Detta	tillvägagångssätt	kommer	även	att	användas	för	denna	studie.	En	risk	
med	detta	är	att	uppsatsskrivaren	fokuserar	alltför	mycket	på	vissa	antaganden	och	på	så	
vis	går	miste	om	intressant	data	och	diskussion.	För	att	undvika	detta	kommer	även	andra	
möjliga	samband	utöver	de	uppställda	hypoteserna	att	studeras.	

4.2	Undersökningsmetod	och	design	
För	 att	 undersöka	 vilken	påverkan	 finansiell	 utbildning	och	 finansiella	nätverk	har	på	
finansiell	 kompetens	valdes	en	kvantitativ	undersökningsmetod.	Enkätundersökningar	
har	valts	som	datainsamlingsmetod	 för	att	göra	det	möjligt	att	nå	ut	 till	ett	stort	urval	
(Jacobsen,	2002).	En	kvantitativ	metod	skapar	även	större	möjligheter	för	andra	forskare	
att	 testa	resultaten	ur	studien	och	vidareutveckla	 forskningen,	detta	då	 forskningen	är	
objektiv	och	värderingsfri	(Bryman	&	Bell,	2011).	
	
En	 kvalitativ	 undersökningsmetod	 hade	 dock	 möjligen	 kunnat	 skapa	 en	 djupare	
förståelse	 för	 respondenternas	 finansiella	 kompetens	 och	 dess	möjliga	 samband	med	
finansiell	utbildning	och	nätverk	(Bryman	&	Bell,	2011).	En	form	av	undersökningsmetod	
likt	denna	tenderar	däremot	att	endast	förlita	sig	på	några	få	individer	inom	en	population	
och	granska	dessa	på	djupet.	Detta	hade	kunnat	uppenbara	sig	som	ett	problem	då	frågor	
angående	 finansiella	 beteenden,	 attityder	 och	 kunskap	 bland	 annat,	 ofta	 innehåller	
information	som	kan	anses	vara	personlig	och	känslig.	Med	anledning	av	att	frågorna	i	
denna	 undersökning	 undersöker	 det	 som	 kan	 uppfattas	 som	 känsliga	 ansågs	 det	
främjande	att	använda	en	kvantitativ	undersökningsmetod.		
	
En	tvärsnittsdesign	användes	till	enkäterna	för	att	samla	in	den	nödvändiga	datan.	Med	
tvärsnittsdesign	menas	att	vid	en	viss	tidpunkt	hämtas	data	in	från	olika	fall	och	studeras	
(Bryman	 &	 Bell,	 2011).	 Denna	 design	 ansågs	 vara	 lämplig	 då	 studien	 syftar	 till	 att	
undersöka	 hur	 den	 finansiella	 kompetensen	 ser	 ut	 vid	 ett	 specifikt	 tillfälle	 hos	 en	
population.	 Ett	 alternativt	 tillvägagångssätt	 hade	 kunnat	 vara	 att	 använda	 sig	 av	 en	
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longitudinell	studie	som	samlar	in	data	under	en	tidsperiod	från	samma	fall	(Bryman	&	
Bell,	 2011).	 En	 design	 likt	 denna	 hade	 varit	 mer	 lämplig	 om	 studien	 syftat	 till	 att	
undersöka	en	förändring	i	finansiell	kompetens	hos	en	population,	vilket	inte	syftet	är.	
Denna	design	hade	dock	varit	intressant	att	använda	sig	för	att	se	den	egentliga	effekten	
av	utbildning	på	studenters	finansiella	kompetens,	men	av	förklarliga	tidsrelaterade	skäl	
är	denna	design	inte	möjlig	att	använda.		
	
Fördelarna	 med	 att	 användandet	 av	 enkäter	 är	 bland	 annat	 att	 forskare	 på	 ett	
kostnadseffektivt	sätt	kan	samla	svar	från	många	respondenter	och	administrera	detta	på	
relativt	snabbt	och	enkelt	sätt	(Bryman	&	Bell,	2011).		Då	denna	studie	syftade	till	att	nå	
ut	 till	en	stor	mängd	respondenter	ansågs	enkätformen	vara	det	bästa	alternativet.	En	
annan	fördel	med	att	använda	sig	av	enkäter	är	att	eventuell	påverkan	från	en	intervjuare	
på	 respondenten	 minskar,	 vilket	 brukar	 kallas	 ”intervjuareffekten”	 (Bryman	 &	 Bell,	
2011).	Valet	av	enkätform	leder	förhoppningsvis	i	denna	studie	till	att	respondenterna	
känner	ett	mindre	behov	att	framställa	en	så	positiv	och	medveten	bild	av	sig	själva	och	
följaktligen	ger	 en	korrekt	bild	 av	verkligheten.	Utöver	det	 så	uppenbarar	 sig	 valet	 av	
enkätform	 som	 fördelaktig	 då	 alla	 respondenter	 får	 samma	 frågor	 ställda	 till	 sig	 och	
formulerade	på	samma	vis,	vilket	gör	att	alla	respondenter	har	samma	förutsättningar	
inför	besvarandet	av	enkäten.		
	
För	att	så	många	respondenter	som	möjligt	ordentligt	utför	enkäten	valdes	det	att	hålla	
majoriteten	 av	 frågorna	 slutna.	 I	 enkäten	 finns	 fyra	 olika	 delar	 som	 undersöker	 olika	
aspekter	av	finansiell	kompetens,	mer	ingående	information	om	enkätkonstruktionen	ges	
senare	 i	 detta	 kapitel.	 Utifrån	 den	 datan	 som	 samlats	 in	 kunde	 sedan	 de	 formulerade	
hypoteserna	statistiskt	testas	och	antingen	bekräftas	eller	förkastas.	Med	utgångspunkt	i	
detta	 kunde	då	 utbildnings	 och	 finansiella	 nätverks	 påverkan	på	 finansiell	 kompetens	
avgöras.	

4.3	Källkritik	
Vid	utformandet	av	en	studie	likt	denna	är	det	viktigt	att	ha	ett	källkritiskt	tänkande	och	
tillvägagångssätt.	Till	denna	uppsatts	har	mycket	tid	lagts	ner	för	att	hitta	så	tillförlitliga	
källor	som	möjligt.	Vid	källgranskning	finns	det	några	generella	riktlinjer	som	kan	följas.	
Dessa	 riktlinjer	 handlar	 om	 äkthetskrav,	 oberoendekrav	 och	 färskhetskrav	 (Ejvegård,	
2003).	
	
Det	 första	 riktlinjen	 angående	 äkthetskrav	 innebär	 att	 källan	 som	 används	 ska	 vara	
korrekt	och	inte	förfalskad	(Ejvegård,	2003).	Källorna	som	använts	till	denna	studie	har	
hittats	främst	via	databasen	Summon	som	funnits	tillgänglig	via	Universitetsbiblioteket	i	
Örebro.	 Även	 databasen	 Google	 Scholar	 har	 använts	 i	 viss	 utsträckning.	 Hos	 dessa	
databaser	 kan	 en	 inställning	 väljas	 som	 heter	 ”peer	 reviewed”,	 vilket	 innebär	 att	
artiklarna	som	hittas	med	hjälp	av	denna	 inställning	är	vetenskapligt	granskade.	Detta	
innebär	 att	 artiklarna	 har	 blivit	mer	 grundligt	 granskade	 vilket	 i	 sin	 tur	 borde	 ha	 en	
positiv	effekt	på	äkthetskravet.		
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Oberoendekravet	 innebär	 att	 artiklar	 som	 används	 ska	 vara	 primärkällor	 (Ejvegård,	
2003).	Vissa	artiklar	som	använts	i	denna	uppsatts	har	baserats	på	tidigare	forskning	av	
andra	 forskare	 eller	 hänvisat	 till	 tidigare	 forskning.	 I	 största	 möjliga	 mån	 har	 då	
primärkällorna	sökts	för	att	uppfylla	oberoendekravet.	Detta	görs	för	att	kontrollera	den	
ursprungliga	källan	och	för	att	inte	gå	miste	om	andra	grundtankar.		
	
Färskhetskravet	 innebär	 att	 forskare	 ska	 sträva	 efter	 att	 använda	 de	 nyaste	
publiceringarna	inom	forskningsområdet.	Detta	för	att	ha	den	mest	aktuella	forskningen	
som	är	 stämmer	 överens	med	dagens	 situation.	 I	 relativt	 stor	 utsträckning	 har	 denna	
uppsats	försökt	hitta	de	mest	aktuella	artiklarna	men	i	vissa	fall	har	även	äldre	forskning	
använts,	detta	då	viss	forskning	fortfarande	kan	anses	vara	aktuell	trots	att	den	inte	har	
producerats	nyligen	(Johansson-Lindfors,	1993).	

4.4	Urval	
Till	 studien	 valdes	 det	 att	 undersöka	 den	 finansiella	 kompetensen	 hos	 studenter	 som	
studerar	 ekonomi.	 Utöver	 studenter	 som	 studerar	 ekonomi	 söktes	 det	 även	 efter	 en	
studentgrupp	 som	 inte	 erbjudits	 några	 kurser	 inom	 ekonomi	 och	 således	 inte	 haft	
möjlighet	att	utöka	sin	finansiella	kompetens	under	skoltimmar.	Socionomprogrammet	
valdes	 ut	 till	 att	 fungera	 som	 en	 kontrollgrupp	 till	 ekonomistudenter.	 Med	 valet	 av	
ekonomer	och	socionomer	som	målgrupp	öppnar	det	upp	möjligheter	till	att	undersöka	
om	 det	 är	 finansiell	 utbildning	 eller	 utbildning	 generellt	 som	 ökar	 den	 finansiella	
kompetensen.	Det	skapar	även	förutsättningar	för	att	leta	samband	mellan	de	finansiella	
nätverken	och	vald	utbildning.	
	
För	 att	 undersöka	 samband	mellan	 utbildning	 och	 nätverk	med	 finansiell	 kompetens	
ansågs	 det	 bästa	 alternativet	 vara	 att	 även	 dela	 upp	 de	 olika	 programmen	 efter	 antal	
studerade	 terminer.	 Genom	 detta	 kan	 den	 finansiella	 kompetensen	 och	 de	 finansiella	
nätverken	även	studeras	efter	hur	länge	en	individ	studerat	på	ett	visst	program.	För	både	
socionomstudenter	 och	 ekonomstudenter	 valdes	 det	 därmed	 att	 dela	 upp	 dessa	
respektive	grupper	 i	 två	delar.	Det	eftersöktes	studenter	på	termin	ett	och	termin	fyra	
inom	de	två	respektive	utbildningarna.		Målgrupperna	blev	följaktligen	ekonomstudenter	
på	termin	ett	och	fyra	samt	socionomstudenter	på	termin	ett	och	fyra.	Denna	indelningen	
valdes	eftersom	det	skapar	möjlighet	till	korsanalyser	mellan	vald	studieinriktning	och	
antalet	 terminer	 som	 student.	 Studenter	 på	 termin	 ett	 har	 generellt	 oavsett	 vald	
studieinriktning	ingen	tidigare	ekonomisk	utbildning	på	universitetsnivå.	I	och	med	detta	
skapas	 förutsättningar	 för	 att	 se	 samband	 mellan	 hur	 den	 finansiella	 kompetensen	
utvecklas	med	tiden	som	student,	både	inom	de	två	programmen	och	mellan	dessa.	Att	
leta	 samband	 mellan	 studenter	 på	 termin	 1	 och	 termin	 4	 valdes	 på	 grund	 av	 att	
majoriteten	av	alla	socionomstudenter	läser	samma	kurser	under	dessa	terminer	och	att	
majoriteten	 av	 alla	 ekonomstudenter	 läser	 samma	 kurser	 under	 dessa	 terminer.	
Majoriteten	av	studenterna	inom	de	två	programmen	har	således	fått	samma	utbildning,	
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vilket	 skapar	 förutsättning	 för	 rättvisa	 jämförelser.	 Bilden	 nedan	 illustrerar	 de	 olika	
målgrupperna.		
	

Socionomer,	termin	1	 Ekonomer,	termin	1	
Socionomer,	termin	4	 Ekonomer,	termin	4	

	
FIGUR	1.	SAMMANFATTANDE	FIGUR	FÖR	URVAL	AV	RESPONDENTER.	EGEN	KONSTRUKTION.	

	
Ett	bekvämlighetsval	tillämpades	för	att	nå	ut	till	så	många	studenter	som	möjligt	under	
rådande	 förhållande	 för	 studien.	 Ett	 bekvämlighetsurval	 består	 av	 individer	 som	 för	
forskaren	fanns	tillgängliga	(Bryman	&	Bell,	2011).	Enkäterna	till	denna	studie	delades	ut	
till	de	olika	studentgrupperna	på	olika	föreläsningar	på	respektive	kurser.	Kontakt	togs	
med	kursansvarig	eller	föreläsare	för	de	olika	kurserna/föreläsningarna	och	på	vis	gavs	
möjlighet	att	besöka	olika	föreläsningar.	Det	innebär	dock	att	endast	de	studenterna	som	
fanns	på	plats	på	föreläsningstillfällena	hade	möjlighet	att	besvara	enkäten.	De	studenter	
som	av	okända	orsaker	inte	fanns	på	plats	gavs	således	ingen	chans	att	besvara	enkäten.	
Detta	gör	det	svårare	att	generalisera	resultaten	från	studien	till	hela	populationen.	Det	
är	dock	viktigt	att	poängtera	att	syftet	med	denna	studie	inte	är	att	generalisera	hur	den	
finansiella	 kompetensen	 står	 sig	 för	 alla	 studenter.	 Studien	 vill	 snarare	 undersöka	
samband	mellan	hur	den	finansiella	kompetensen	och	de	finansiella	nätverken	utvecklas	
hos	 studenter	 som	 fått	 finansiell	 utbildning	mot	 en	 studentgrupp	 som	 inte	 fått	 någon	
finansiell	utbildning	på	universitetsnivå.		

4.5	Pilotstudie	
Vid	en	användandet	av	enkäter	som	undersökningsdesign	är	det	av	betydelse	att	fokusera	
på	enkätens	utformning	och	funktionalitet,	frågornas	lämplighet	och	komplexitet	innan	
utdelning	av	enkäter	sker.	För	att	försäkra	sig	om	att	enkäten	var	fullständig	och	lämplig	
att	 dela	ut	 genomfördes	 en	mindre	pilotstudie	på	 sex	 studenter	 som	 inte	deltog	 i	 den	
faktiska	 studien	 senare.	 Dessa	 studenter	 fick	 besvara	 och	 utvärdera	 enkätens	
konstruktion	 och	 frågornas	 funktion	 och	 lämplighet.	 Utifrån	 denna	 pilotstudie	
uppenbarade	det	sig	att	några	av	frågorna	ansågs	vara	lite	otydliga	och	kunde	uppfattas	
på	 olika	 sätt.	 Exempelvis	 togs	 en	 fråga	 bort	 från	 delen	 av	 enkäten	 som	 undersökte	
finansiell	kunskap,	frågan	handlade	om	inflation	och	ansågs	vara	för	lik	en	annan	fråga	i	
enkäten.	Flera	frågor	korrigerades	även	i	dess	språk	och	meningsföljd	för	att	i	sin	tur	öka	
dess	reliabilitet	och	validitet	 (Bryman	&	Bell,	2011).	Efter	att	korrigeringen	gjorts	 fick	
samma	studenter	granska	enkäten	igen	för	att	undersöka	korrigeringarna.		

4.6	Enkätutformning	
I	 denna	 del	 redogörs	 det	 för	 hur	 enkäten	 har	 konstruerats.	 Enkätens	 påståenden	 och	
frågor	 förklaras	och	kodningen	av	enkätens	variabler	motiveras.	Enkäterna	delades	ut	
under	fem	tillfällen	mellan	sjunde	november	och	den	elfte	november	2016.		
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Enkätutformningen	 till	 denna	 studie	 har	 främst	 grundat	 sig	 i	 OECD:s	 internationella	
undersökning	 över	 finansiell	 kompetens	 (Atkinson	&	Messy,	 2012).	 Enkäten	 av	OECD	
studie	skickades	ut	 internationellt	och	var	således	på	engelska.	De	 frågor	som	använts	
från	denna	studie	har	därmed	översatts	till	svenska,	då	inga	redan	gjorda	översättningar	
på	enkäten	hittats.	Utöver	denna	studie	har	även	enkäten	kompletterats	med	frågor	från	
Finansinspektionens	nationella	studie	(Ekman,	2015)	samt	från	Chung	och	Parks	(2014)	
studie	gällande	finansiella	nätverk.	Översättning	från	engelska	till	svenska	har	även	skett	
på	Chung	&	Parks	studie	(2014).	Utöver	detta	kompletterades	även	studien	med	några	
frågor	av	studiens	författare	då	det	ansågs	behövas	ytterligare	frågor	som	undersökte	den	
finansiella	kunskapen.			
	
Alla	frågor	i	enkäten	var	frivilliga	för	respondenterna	att	besvara.	På	alla	frågor	i	enkäten	
fanns	 alternativen	 ”vet	 ej”	 och	 ”vill	 ej	 svara”.	 Alternativet	 ”vet	 ej”	 fanns	 så	 att	
respondenterna	kunde	välja	detta	om	det	inte	hade	något	svar	på	frågan.	Syftet	med	detta	
var	att	respondenterna	inte	skulle	vara	tvungen	att	chansa	på	vissa	frågor	utan	istället	
kunna	avstå,	detta	ger	möjligheter	att	skapa	ett	mer	rättvisande	resultat.	Respondenterna	
kunde	välja	att	svara	”vill	ej	svara”	om	några	frågor	uppfattades	som	för	privata	eller	av	
andra	möjliga	orsaker	inte	ville	besvaras.	
	
Enkäten	 delades	 upp	 i	 fyra	 olika	 delar	 som	 på	 olika	 sätt	 bidrar	 till	 att	 bekräfta	 eller	
förkasta	 studiens	 hypoteser.	 De	 fyra	 olika	 delarna	 är	 finansiellt	 beteende,	 finansiella	
attityder,	finansiell	kunskap	och	finansiella	nätverk.	

4.6.1	Bakgrund	
Den	första	delen	av	enkäten	har	som	syfte	att	skapa	en	uppfattning	om	respondenternas	
ålder,	vilket	program	på	universitetet	de	studerar	samt	antalet	terminer	de	studerat.	
	
4.6.1.1	Ålder	
Den	 första	 frågan	 inkluderas	 för	att	undersöka	 respondenternas	ålder.	Denna	variabel	
togs	med	för	att	kunna	studera	möjliga	samband	mellan	ålder	och	finansiell	kompetens.	
Ett	möjligt	scenario	är	att	äldre	studenter	har	högre	finansiell	kompetens	då	de	generellt	
sett	kan	ha	mer	erfarenhet	av	olika	finansiella	frågor.	Denna	fråga	lämnades	öppen	för	
studenterna	att	besvara	då	majoriteten	av	studenter	antas	tillhöra	samma	åldersgrupp.	
En	segmentering	av	olika	åldersgrupper	hade	därmed	försvårat	att	se	några	samband.	
	
4.6.1.2	Program	
Den	 andra	 frågan	 inkluderas	 för	 att	 undersöka	 vilket	 program	 alternativ	 kurs	 som	
respondenterna	studerar	på	universitet.	Denna	variabel	togs	med	för	att	kunna	studera	
möjliga	samband	mellan	studieinriktning	och	 finansiell	kompetens	och	nätverk.	Denna	
fråga	lämnades	även	öppen	för	respondenterna	att	besvara.	Detta	för	att	säkerställa	att	
endast	ekonomer	och	socionomers	svar	togs	med	i	studien,	då	andra	studentgrupper	kan	
vara	registrerade	på	samma	kurser.	
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4.6.1.3	Terminer	
Den	 tredje	 frågan	 i	 enkäten	 inkluderas	 för	 att	 få	 klarhet	 över	 antalet	 terminer	 som	
respondenterna	studerat	på	universitet.	Denna	variabel	togs	med	för	att	kunna	studera	
möjliga	samband	mellan	antal	terminer	på	universitet	med	finansiell	kompetens.	Likt	de	
två	 inledande	 frågorna	 lämnades	även	denna	 fråga	öppen.	Detta	 för	 att	 säkerställa	 att	
endast	ekonomer	och	socionomer	på	termin	ett	och	fyra	togs	med	i	studien,	då	studenter	
som	studerat	längre	eller	kortare	kan	vara	registrerade	på	samma	kurser.	

4.6.2	Finansiell	kompetens	
Detta	avsnitt	studerar	de	olika	delarna	av	enkäten	som	användes	för	att	studera	finansiell	
kompetens.	 Frågorna	 i	 enkäten	 kommer	 som	 redan	 nämnts	 från	 olika	 vetenskapligt	
granskade	 artiklar	 samt	 har	 några	 frågor	 utformats	 speciellt	 till	 denna	 studie	 av	
författaren.	 Totalt	 sett	 finns	 det	 31	 frågor	 i	 enkäten	 samt	 en	 avslutande	 del	 där	
respondentens	 finansiella	 nätverk	 utvärderas.	 Endast	 några	 frågor	 kommer	 att	
exemplifieras	i	detta	kapitel,	resterande	frågor	kan	granskas	som	bilaga.		
	
4.6.2.1	Finansiellt	beteende	
Finansiellt	beteende	är	den	första	komponenten	av	finansiell	kompetens.	Resultatet	från	
denna	 del	 användes	 till	 totalpoängen	 från	 enkäten	 som	 avgör	 om	 en	 individ	 anses	
finansiellt	kompetent.	I	delen	som	undersöker	finansiellt	beteende	fick	respondenterna	
börja	med	att	 ställa	 sig	 till	 tre	 stycken	olika	påståenden.	Dessa	 frågor	gav	 information	
gällande	 hur	 studenter	 planerar	 sin	 ekonomi.	 Dessa	 frågor	 var	 utformade	 som	
intervallvariabler,	som	innebär	att	på	en	femgradig	likertskala	fick	respondenterna	ange	
sina	 svar	 (1=Aldrig,	 5=Alltid).	 Intervallvariabler	har	 samma	 längd	mellan	variablernas	
kategorier	 vilket	 innebär	 att	 kategorierna	 kan	 rangordnas,	 denna	 skala	 är	 vanligt	
förekommande	 vid	 mätning	 av	 attityder	 och	 inställningar	 (Bryman	 &	 Bell,	 2011).	
Likertskalans	 sifferangivelse	 styrde	 sedan	 kodningen	 av	 intervallvariablerna	 (1=1	 och	
2=2	etc.).	En	femgradig	skala	användes	för	att	studien	skulle	överensstämma	med	OECD:s	
studie	(2012)	och	på	så	vis	öka	reliabiliteten	och	validiteten	(Bryman	&	Bell,	2011).	Nedan	
ges	ett	exempel	på	en	av	de	tre	frågorna.		
	

Fråga	1:	Jag	överväger	noga	om	jag	har	råd	med	något	innan	jag	köper	det	

(Aldrig)	1			-			2			-			3			-			4			-			5	(Alltid)		

	

Resterande	 del	 i	 enkäten	 gällande	 finansiellt	 beteende	 bestod	 av	 sju	 frågor	 där	
respondenten	fick	ställa	sig	till	olika	påståenden	gällande	deras	egna	ekonomi.	En	diktom	
variabel	användes	till	dessa	frågor,	som	innebär	att	svarsalternativen	endast	utgörs	av	två	
kategorier	 (sant	 och	 falskt).	 Svarsalternativen	 kodades	 som	 0	 och	 1	 (Bryman	 &	 Bell,	
2011).		
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4.6.2.2	Finansiella	attityder	
Finansiella	attityder	är	den	andra	komponenten	av	finansiell	kompetens.	Resultatet	från	
denna	 del	 användes	 till	 totalpoängen	 från	 enkäten	 som	 avgör	 om	 en	 individ	 anses	
finansiellt	kompetent.	Dessa	frågor	syftade	till	att	undersöka	studenters	attityder	till	olika	
finansiella	scenarion	och	frågor.	Dessa	frågor	var	utformade	som	intervallvariabler,	där	
respondenter	fick	ange	sitt	svar	på	en	femgradig	likertskala	(1=Instämmer	fullständigt,	
5=Instämmer	 inte	 alls).	 Intervallvariablerna	 kodades	 sedan	 efter	 deras	 sifferangivelse	
(1=1,	2=2,	etc.).	De	första	tre	frågorna	in	denna	del	av	enkäten	kommer	från	OECD:s	studie	
(Atkinson	&	Messy,	2012)	och	de	följande	tre	kommer	från	Finansinspektionens	studie	
(Ekman,	2015).	Nedan	ges	ett	exempel	på	en	av	de	sex	frågorna.	
	

Fråga	3.	Pengar	är	till	för	att	spenderas	

(Instämmer	fullständigt)	1			-			2			-			3			-			4			-			5	(Instämmer	inte	alls)	
	
På	den	sista	frågan	får	studenterna	betygsätta	sin	egna	finansiella	kompetens	i	jämförelse	
med	andra	universitetsstudenter.	Denna	fråga	togs	med	för	att	undersöka	om	det	finns	
någon	 skillnad	 i	 hur	 den	 egna	 finansiella	 kompetensen	 uppskattas	 beroende	 på	 vald	
studieinriktning.	Svarsalternativen	var	utformade	som	nominalvariabler,	detta	 innebär	
att	de	inte	kan	rangordnas	(Bryman	&	Bell,	2011).	Nominalvariablerna	kodades	från	1–5.	
	
4.6.2.3	Finansiell	kunskap	
Finansiell	kunskap	är	den	tredje	och	sista	komponenten	av	finansiell	kompetens.	Denna	
del	 av	 enkäten	 är	 utformad	mer	 som	 en	 frågesport	 för	 att	 undersöka	 den	 finansiella	
kunskapen.	Frågorna	undersöker	både	respondentens	räknefärdighet	och	dess	kunskap	
gällande	 finansiella	begrepp.	Resultatet	 från	denna	del	användes	 till	 totalpoängen	 från	
enkäten	som	avgör	om	en	individ	anses	finansiellt	kompetent.	På	denna	del	av	enkäten	
återfanns	 totalt	 fjorton	 frågor.	 Av	 dessa	 utgörs	 sex	 av	 öppna	 frågor	 där	 respondenter	
således	inte	får	några	alternativ	att	välja	mellan	utan	måste	komma	på	svaret	själv.	Svaren	
från	 dessa	 frågor	 kodades	 antingen	 som	1	 (rätt	 svar)	 eller	 2	 (fel	 svar).	 Nedan	 ges	 ett	
exempel	på	en	av	de	sex	frågorna.		
	

Fråga	2.	En	bilhandlare	erbjuder	en	begagnad	bil	för	60	000	kronor.	Det	är	två	
tredjedelar	av	vad	den	kostade	som	ny.	Hur	mycket	kostade	bilen	som	ny?	

	
___________________	

	
Flera	av	frågorna	hade	svarsalternativ	som	var	utformade	som	nominalvariabler.	Frågor	
som	exempelvis	hade	fyra	olika	svarsalternativ	(a-d),	kodades	från	1	till	4.		
	
5.6.2.4	Finansiella	nätverk	
På	 den	 sista	 delen	 av	 enkäten	 undersöktes	 de	 finansiella	 nätverken.	 Här	 ombads	
respondenterna	att	 skriva	ner	 initialerna	på	upp	 till	 tio	människor	 som	de	ansåg	vara	
viktigast	för	sin	införskaffning	av	finansiell	information.	Initialerna	ombads	skrivas	ner	så	
att	 respondenterna	 tänkte	 ut	 specifika	 individer	 och	 inte	 skrev	 ner	 människor	 utan	
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reflektion.	 Sedan	 ombads	 respondenterna	 skriva	 ner	 vilken	 relation	 de	 hade	 till	 varje	
individ.	 Detta	 för	 att	 avgöra	 om	 individen	 tillhörde	 det	 studierelaterade	 finansiella	
nätverket	 eller	 det	 personligt	 finansiella	 nätverket,	 innebörden	 av	 detta	 förklaras	 i	
referensramen	(avsnitt	2.7).	Slutligen	ombads	respondenterna	att	skriva	ner	hur	frekvent	
de	 diskuterade	 med	 varje	 individ	 i	 nätverket	 om	 finansiell	 information.	 Detta	 för	 att	
avgöra	styrkan	på	både	det	totala	finansiell	nätverket	men	även	på	det	studierelaterade	
och	personligt	finansiella	nätverken.	Denna	del	i	enkäten	har	som	syfte	att	möjliggöra	för	
samband	att	hittas	mellan	finansiell	kompetens	och	finansiella	nätverk.		
	
Antalet	 människor	 i	 respondenternas	 finansiella	 nätverk	 kodades	 med	 samma	 siffra,	
vilket	innebär	att	om	det	totalt	fanns	sex	människor	i	en	respondents	finansiella	nätverk	
kodades	 det	 som	 sex.	 Två	 variabler	 till	 skapades	 för	 att	 mäta	 storleken	 på	 det	
studierelaterade	och	personligt	finansiella	nätverken.	De	relationer	som	passade	in	som	
studierelaterade	(lärare,	professorer)	kodades	som	1	och	de	relationer	som	passade	in	
som	 personliga	 (familj,	 vänner,	 släkt)	 kodades	 som	 2.	 Frekvensen,	 hur	 frekvent	
kommunikation	gällande	finansiell	 information	skedde,	kodades	som	0	=	aldrig,	1	=	en	
gång	om	året	eller	mindre,	2	=	flera	gånger	om	året,	3	=	en	gång	i	månaden,	4	=	två-tre	
gånger	i	månaden,	5	=	en	gång	i	veckan	eller	mer.		

4.7	Etik	
Studier	 likt	 denna	 ställer	 krav	 på	 författaren	 att	 agera	 på	 etiskt	 rätt	 förhållningssätt.	
Svensk	forskning	följer	fyra	etiska	principer	(Bryman	&	Bell,	2011).	Den	första	principen	
är	 informationskravet,	vilket	 innebär	att	deltagarna	 i	 studien	 informerats	om	studiens	
syfte.	 Deltagarna	 i	 studien	 informerades	 muntligen	 innan	 deltagandet	 så	 de	 var	
införstådda	i	vad	studien	innebar	och	för	att	de	skulle	känna	sig	bekväma	i	situationen.		
	
Den	 andra	 etiska	 principen	 är	 samtyckeskravet,	 vilket	 innebär	 att	 det	 endast	 är	
deltagarna	själva	som	har	rätt	att	avgöra	om	de	vill	delta	eller	ej	i	studien	(Bryman	&	Bell,	
2011).	För	att	fullgöra	denna	princip	så	ställdes	inga	krav	på	deltagarna	att	delta	utan	det	
var	ett	helt	frivilligt	val	som	de	kunde	backa	ifrån	om	de	ändrade	sig.	
	
Den	tredje	principen	är	konfidentialitetskravet,	vilket	innebär	att	all	 insamlad	data	ska	
vara	 och	 hållas	 konfidentiell	 (Bryman	 &	 Bell,	 2011).	 Råmaterialet	 som	 samlas	 in	 ska	
således	inte	göras	tillgänglig	för	någon	som	inte	är	behörig.	Det	är	endast	jag	som	forskare	
som	har	haft	tillgång	till	den	insamlande	datan	i	denna	studie	och	allt	deltagande	i	studien	
har	skett	helt	konfidentiellt.	
	
Den	fjärde	och	sista	principen	är	nyttjandekravet,	vilket	innebär	att	den	insamlade	datan	
endast	 ska	 användas	 för	 forskningsändamålet	 (Bryman	 &	 Bell,	 2011).	 Denna	 princip	
anses	 fullbordas	 i	 denna	 studie	 genom	 att	 den	 insamlade	 datan	 endast	 kommer	 att	
användas	till	denna	studie	och	inget	annat.		
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4.8	Databearbetning	
Statistikprogrammet	SPSS	användes,	efter	att	enkäterna	besvarats	och	kodats	efter	redan	
nämnda	konstruktion,	för	att	utföra	statistiska	tester.	Eftersom	att	enkäter	i	pappersform	
använts	 till	 denna	undersökning	krävdes	det	manuell	 hantering	 av	 råmaterialet.	 Först	
fördes	kodades	materialet	och	fördes	in	i	Excel	som	sedan	exporterades	vidare	till	SPSS.		

4.8.1	Univariata	analyser	
Univariata	analyser	har	använts	för	att	möjliggöra	en	överblick	över	vissa	delar	av	den	
insamlade	datan.	Dessa	analyser	har	skett	i	form	av	tabeller	och	deskriptiva	analyser.	Med	
univariat	analys	menas	att	variablerna	analyseras	var	för	sig	själv	(Bryman	&	Bell,	2011).		

4.8.2	Bivariata	analyser		
Bivariata	 analyser	 har	 använts	 för	 att	 undersöka	 samband	mellan	 olika	 beroende	 och	
oberoende	variabler	 (Bryman	&	Bell,	2011).	Korstabeller	och	korrelationsanalyser	har	
legat	till	grund	för	att	undersöka	eventuella	samband	mellan	finansiell	kompetens	med	
utbildning	och	finansiella	nätverk.		

4.8.3	Multivariata	analyser	

Multivariata	analyser	har	även	utförts	genom	regressionsnalyser,	vilket	innebär	att	fler	
än	två	variabler	undersöks	samtidigt	(Bryman	&	Bell,	2011).	Dessa	analyser	har	använts	
för	att	hitta	samband	mellan	olika	variabler.	Exempelvis	mellan	finansiell	kompetens	och	
storleken	på	finansiella	nätverk.		
	
Tillförlitligheten	 och	 trovärdigheten	 för	 studien	 har	 ökat	 genom	 att	 inte	 acceptera	 en	
signifikansnivå	som	överstiger	fem	procent.	Med	statistisk	signifikans	menas	storleken	på	
den	risk	som	finns	att	dra	slutsatser	över	ett	samband	som	egentligen	inte	existerar	För	
att	resultat	i	en	studie	ska	anses	vara	tillförlitliga	bör	inte	signifikansnivån	understiga	fem	
procent,	vilket	följaktligen	innebär	att	en	låg	signifikansnivå	innebär	högre	tillförlitlighet	
(Bryman	&	Bell,	2011).	

4.9	Bortfallsanalys	
Med	enkätundersökningar	finns	det	en	stor	risk	för	bortfall	som	sedan	påverkar	resultatet	
och	 dess	 trovärdighet	 (Bryman	 &	 Bell,	 2011).	 Att	 alla	 frågor	 var	 frivilliga	 för	
respondenterna	skapar	chans	till	ett	ökat	internt	bortfall.	Respondenten	kan	ha	valt	att	
inte	fullföra	visa	frågor	på	grund	av	inte	velat	besvara	från	eller	känt	att	den	inte	kunnat	
besvara	frågan.	På	grund	av	att	enkäterna	delades	ut	på	föreläsningar	där	målgrupperna	
befann	sig	minskade	det	externa	bortfallet	marginellt,	detta	då	respondenterna	är	på	plats	
för	att	lyssna	på	en	föreläsning	och	antagligen	ofta	känner	att	de	kan	ta	sig	tid	att	besvara	
enkäter.	Svarsfrekvensen	på	enkäten	blev	väldigt	hög	på	grund	av	dessa	omständigheter.		
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Enkäten	delades	totalt	ut	till	349	respondenter.	Av	dessa	respondenter	var	det	43	som	
inte	passade	in	i	studiens	målgrupp	och	dessa	exkluderades	således	ur	studien.	Av	dessa	
349	respondenter	var	det	fyra	stycken	som	av	okända	orsaker	inte	ville	besvara	enkäten,	
detta	ger	studie	följaktligen	en	svarsfrekvens	på	98.8	%.		

4.10	Poängsystem	
I	 detta	 avsnitt	 kommer	 en	 förklaring	 ges	 till	 hur	 den	 finansiella	 kompetensen	 har	
beräknats.	Genom	att	besvara	studiens	enkät	har	respondenterna	fått	separata	poäng	på	
de	 olika	 delarna	 som	 granskar	 det	 finansiellt	 beteende,	 attityder	 och	 kunskap.	Utöver	
detta	 har	 varje	 respondent	 även	 fått	 en	 övergripande	 poäng	 som	 indikerar	 på	 om	 en	
individ	 är	 finansiellt	 kompetent	 eller	 inte.	 Nedan	 förklaras	 hur	 de	 olika	 delarna	
poängsatts.		

4.10.1	Finansiellt	beteende	
För	att	skapa	ett	system	som	skapar	en	övergripande	poäng	för	finansiellt	beteende	har	
alla	frågor	separat	poängsatts	och	dessa	har	sedan	slagits	samman	till	en	totalpoäng.	Den	
maximala	poängen	som	kunde	ges	för	finansiellt	beteende	var	tio	poäng	och	för	att	det	
finansiella	 beteende	 skulle	 anses	 vara	 tillfredsställande	 krävdes	 sju	 (70%)	 intjänade	
poäng	eller	mer,	i	enlighet	med	studien	av	OECD	(Atkinson	&	Messy,	2012).	
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Finansiellt beteende Diskussion Poängsystem
Inköpsbeteende Svaren har angetts utifrån en 1 poäng för respondenter som placerar sig 

intervallskala. själva på 4 eller 5 i skalan. 0 poäng i alla 
andra fall.

Betalning av räkningar i tid Svaren har angetts utifrån en 1 poäng för respondenter som placerar sig 
intervallskala. själva på 4 eller 5 i skalan. 0 poäng i alla 

andra fall.
Långsiktiga ekonomiska mål Svaren har angetts utifrån en 1 poäng för respondenter som placerar sig 

intervallskala. själva på 4 eller 5 i skalan. 0 poäng i alla 
andra fall.

Ekonomiskt ansvar Respondenterna får ställa sig till ett 1 poäng för respondenter som antingen 
antagande och antingen svara ja eller personligen eller gemensamt har ansvar för 
nej. den dagliga förvaltningen av pengar i hushållet.

0 poäng i alla andra fall.
Hushållsbudget Respondenterna får ställa sig till ett 1 poäng för respondenter som bor i ett hushåll

antagande och antingen svara ja eller som har en budget. 0 poäng i alla andra fall.
nej.

Aktivt sparande Respondenterna får ställa sig till ett 1 poäng för respondenter som har någon form 
antagande och antingen svara ja eller av aktivt sparande. 0 poäng i alla andra fall.
nej.

Val av finansiella Respondenterna får ställa sig till ett 1 poäng för respondenter som har försökt samla
produkter och tjänster antagande och antingen svara ja eller in information om finansiella produkter och

nej. tjänster. 0 poäng i alla andra fall.
Val av finansiella Respondenterna får ställa sig till ett 1 poäng för respondenter som med hjälp av 
produkter och tjänster 2.0 antagande och antingen svara ja eller oberoende information granskat olika finansiella

nej. produkter och tjänster för att ta ett beslut.
0 poäng i alla andra fall.

Kreditanvändning Respondenterna får ställa sig till ett 1 poäng för respondenter som inte använt sig av 
antagande och antingen svara ja eller krediter. 0 poäng i alla andra fall.
nej.

Buffertsparande Respondenterna får ställa sig till ett 1 poäng för respondenter som skulle klara av en 
scenario och får antingen svara ja stor månadskostnad utan hjälp från omgivningen.
eller nej. 0 poäng i alla andra fall.

	
FIGUR	2.	POÄNGSYSTEM	FÖR	FINANSIELLT	BETEENDE.	EGEN	KONSTRUKTION.	

4.10.2	Finansiella	attityder	
För	att	skapa	ett	system	som	skapar	en	övergripande	poäng	för	finansiella	attityder	har	
alla	frågor	separat	poängsatts	och	dessa	har	sedan	slagits	samman	till	en	totalpoäng.	Den	
maximala	poängen	som	kunde	ges	för	finansiella	attityder	var	sex	poäng	och	för	att	den	
finansiella	attityden	skulle	anses	vara	tillfredsställande	krävdes	fyra	(67.7%)	intjänade	
poäng	eller	mer.		
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Finansiella	attityder Diskussion Poängsystem
Spenderande	och	sparande Svaren	har	angetts	utifrån	en	 1	poäng	för	respondenter	som	placerar	sig	

intervallskala. själva	på	4	eller	5	i	skalan.	0	poäng	i	alla	
andra	fall.

Kortsiktigt	tänkande Svaren	har	angetts	utifrån	en	 1	poäng	för	respondenter	som	placerar	sig	
intervallskala. själva	på	4	eller	5	i	skalan.	0	poäng	i	alla	

andra	fall.
Pengars	roll Svaren	har	angetts	utifrån	en	 1	poäng	för	respondenter	som	placerar	sig	

intervallskala. själva	på	4	eller	5	i	skalan.	0	poäng	i	alla	
andra	fall.

Risker	vid	investeringar Svaren	har	angetts	utifrån	en	 1	poäng	för	respondenter	som	placerar	sig	
intervallskala. själva	på	1	eller	2	i	skalan.	0	poäng	i	alla	

andra	fall.
Ekonomisk	situation Svaren	har	angetts	utifrån	en	 1	poäng	för	respondenter	som	placerar	sig	

intervallskala. själva	på	4	eller	5	i	skalan.	0	poäng	i	alla	
andra	fall.

Betalningsförmåga Svaren	har	angetts	utifrån	en	 1	poäng	för	respondenter	som	placerar	sig	
intervallskala. själva	på	4	eller	5	i	skalan.	0	poäng	i	alla	

andra	fall.
	
FIGUR	3.	POÄNGSYSTEM	FÖR	FINANSIELLA	ATTITYDER.	EGEN	KONSTRUKTION.	

4.10.3	Finansiell	kunskap	
Alla	 frågor	 för	 finansiell	 kunskap	 har	 separat	 poängsatts	 och	 dessa	 har	 sedan	 slagits	
samman	till	en	totalpoäng.	Den	maximala	poängen	som	kunde	ges	för	finansiell	kunskap	
var	fjorton	poäng	och	för	att	den	finansiella	attityden	skulle	anses	vara	tillfredsställande	
krävdes	tio	(71.4%)	intjänade	poäng	eller	mer.		
	

	
	
FIGUR	4.	POÄNGSYSTEM	FÖR	FINANSIELL	KUNSKAP,	DEL	ETT.	EGEN	KONSTRUKTION.		
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FIGUR	5.	POÄNGSYSTEM	FÖR	FINANSIELL	KUNSKAP,	DEL	TVÅ.	EGEN	KONSTRUKTION.		
	



31	 	

4.11	Sanningskriterier	

4.11.1	Validitet	
Validitet	 för	 en	 studie	 innebär	 att	 det	 som	avser	 att	mätas	har	mätts	 (Bryman	&	Bell,	
2011).	Med	andra	ord	kan	det	förklaras	med	att	frågeställningen	överensstämmer	med	
den	faktiska	studien.	En	teoretisk	referensram	har	skapats	utifrån	studiens	syfte	som	i	sin	
tur	har	legat	till	grund	för	skapandet	av	studiens	enkät.	På	grund	av	detta	anses	det	att	
studien	mäter	det	den	faktiskt	avser	att	mäta.	Frågorna	i	enkäten	har	använts	i	tidigare	
studier	av	ansedda	organisationer.	Vissa	frågor	i	enkäten	har	översatts	från	engelska	till	
svenska.	Detta	skulle	kunna	ha	på	verkat	validiteteten	för	studien,	men	karaktären	hos	
frågorna	var	enkel	och	översättningen	var	således	inte	speciellt	problematisk,	vilket	leder	
till	att	validiteten	inte	borde	ha	påverkats.	

4.11.2	Reliabilitet	
Reliabilitet	avser	tillförlitligheten	hos	en	studie.	Med	det	menas	att	studiens	resultat	ska	
kunna	upprepas	oberoende	av	vem	som	utför	testet	(Bryman	&	Bell,	2011).	Reliabiliteten	
har	genom	studien	försökts	stärkas	genom	att	tydligt	förklara	de	olika	delarna	i	uppsatsen	
och	de	val	som	har	tagits.	Hur	enkäten	konstruerats	har	exempelvis	förklarats	ingående	
för	att	underlätta	för	andra	att	göra	en	liknande	studie.	

4.11.3	Generaliserbarhet	
Generaliserbarhet	innebär	att	resultaten	från	en	studie	kan	generaliseras.	Fördelen	med	
en	kvantitativ	studie	gällande	generaliserbarhet	är	att	alla	respondenter	svarar	på	samma	
frågor.	Vilket	gör	att	respondenterna	får	samma	förutsättningar	för	att	besvara	enkäten	
(Bryman	&	Bell,	2011).	
	
Det	fanns	inte	möjlighet	att	utföra	en	studie	som	möjliggjorde	en	komplett	generalisering	
av	studenters	finansiella	kompetens.	Det	hade	krävt	en	betydligt	mer	omfattande	studie.	
Att	 enkäterna	 delades	 ut	 på	 Örebro	 Universitet	 behöver	 däremot	 inte	 betyda	 att	
resultaten	 inte	 kan	 generaliseras.	 Örebro	 Universitet	 är	 likt	 många	 andra	 lärosäten	 i	
Sverige,	vilket	innebär	att	studenterna	inom	dessa	program	troligen	kommer	från	många	
olika	 delar	 av	 landet	 och	 så	 vis	 inte	 borde	 skilja	 sig	 nämnbart	 från	 andra	 studenter.	
Följaktligen	 borde	 studenterna	 i	 Örebro	 generellt	 vara	 likvärdiga	 övriga	 studenter	 i	
Sverige.	Resultaten	från	studien	borde	således	blivit	liknande	på	andra	lärosäten	i	landet.		

4.12	Metodreflektion	
Det	är	viktigt	att	löpande	längs	studien	reflektera,	analysera	och	redovisa	vilka	val	som	
gjorts	och	vilka	konsekvenser	dessa	kan	få	(Ahrne	&	Svensson,	2011).	En	viktig	aspekt	för	
tillförligheten	hos	 studiens	 resultat	var	valet	 av	 respondenter.	 Socionomstudenter	och	
ekonomstudenter	valdes	som	respondentgrupper	till	studien	för	att	kunna	studera	olika	
effekter	av	utbildning	och	finansiella	nätverk	på	finansiell	kompetens.	Ett	mer	tillförlitligt	
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resultat	hade	kunnat	skapats	med	fler	olika	studentgrupper	som	härstammar	från	olika	
lärosäten	i	Sverige,	men	till	denna	studie	ansågs	detta	inte	vara	genomförbart.		
	
Valet	av	enkätundersökning	kan	även	kritiseras.	Användandet	av	enkäter	kan	medföra	att	
respondenterna	 inte	uppfattar	 frågorna	korrekt	eller	att	de	uppfattas	olika.	Ytterligare	
kritik	 mot	 användandet	 av	 enkäter	 är	 avsaknaden	 av	 kommunikation	 mellan	
respondenten	och	forskaren	och	således	är	det	svårt	att	förtydliga	frågor	vid	funderingar	
hos	respondenten.	Det	är	ytterligare	även	svårt	att	observera	kroppsspråk	och	uttryck	vid	
enkäter	i	jämförelse	med	exempelvis	intervjuer.	(Bryman	&	Bell,	2011)		
	
Även	 begräsningar	 inom	 den	 kvantitativa	 metoden	 existerar.	 Kvantitativa	 metoder	
studerar	 ofta	 många	 och	 detaljerade	 variabler	 genom	 enkla	 begrepp	 och	
operationaliseringar,	vilket	skapar	svårigheter	att	beskriva	olika	fenomen.	I	kvantitativ	
forskning	sker	inte	själva	undersökningarna	i	naturlig	miljö	och	saknar	således	ekologisk	
validitet.	Till	denna	studie	besvarades	enkäterna	i	föreläsningssalar,	vilket	troligtvis	inte	
motsvarar	upplevelsen	hos	individen.	Det	ansågs	dock	som	det	bästa	alternativet	för	att	
nå	ut	till	så	många	respondenter	som	möjligt.	(Bryman	&	Bell,	2011)	
	
Problem	 kan	 uppstå	 vid	 mätning	 av	 individers	 attityder	 och	 beteenden.	 Då	 enkäten	
innehöll	 frågor	 som	 kan	 anses	 personliga	 finns	 det	 en	 möjlighet	 att	 respondenterna	
förskönar	verkligheten.	Detta	försökte	undvikas	genom	att	låta	respondenterna	veta	att	
deras	svar	var	helt	anonyma.		
	
Studien	utgångspunkt	återfanns	i	tidigare	teori,	vilket	betyder	att	studien	har	en	deduktiv	
karaktär.	Att	utgå	från	teorin	kan	dock	innebära	att	forskare	redan	innan	insamlandet	av	
data	har	 förutfattade	meningar	gällande	vad	de	vill	 komma	 fram	 till	med	 forskningen.	
Detta	kan	leda	till	att	intressanta	resultat	och	analyser	gås	förlorade	då	de	inte	anses	vara	
relevanta	(Jacobsen,	2002).	För	att	undvika	detta	har	enkätfrågorna	hållits	slutna	för	att	
forskarens	subjektivitet	ska	minskas.	Detta	innebär	dock	i	sin	tur	att	respondenterna	får	
svårare	att	tydligt	förklara	sina	svar.	
	
Enkätfrågorna	till	studien	har	 i	stor	utsträckning	hämtats	 från	tidigare	 forskning	 inom	
ämnet.	Majoriteten	 av	 frågorna	 kommer	 från	 forskning	 som	 publicerats	 av	 OECD	 och	
Finansinspektionen.	 Annan	 liknande	 forskning	 har	 publicerats	 inom	 ämnet	 och	 olika	
frågor	har	använts	för	att	studera	detta	fenomen.	Vilket	innebär	att	om	andra	frågor	som	
undersöker	den	finansiella	kompetensen	hade	ställts	i	denna	studie	hade	möjligen	andra	
resultat	uppenbarat	sig.		
	
	
	
	



33	 	

5.	Empiriskt	resultat	
Det	empiriska	resultatet	från	studien	presenteras	först	genom	univariata	analyser	som	
visar	resultaten	från	de	olika	komponenterna	av	finansiell	kompetens.	Detta	följs	upp	av	
att	 den	 slutgiltiga	 finansiella	 kompetensen	 konstateras.	 Efter	 detta	 används	 bivariata	
analyser	för	att	hitta	eventuella	samband	mellan	olika	variabler.	Slutligen	följs	det	upp	
med	 att	 multivariata	 analyser	 genom	 regressionsanalyser	 som	 undersöker	 eventuella	
samband	till	de	beroende	variablerna	finansiell	kunskap	och	finansiella	nätverk.	

5.1	Univariata	analyser	
Inledande	ges	kort	fakta	om	respondenternas	bakgrund.	Därefter	presenteras	resultatet	
från	de	fyra	olika	delarna	från	studiens	enkät;	finansiellt	beteende,	finansiella	attityder,	
finansiell	 kunskap	 och	 finansiella	 nätverk.	 Utöver	 detta	 presenteras	 även	 det	 totala	
resultatet	över	finansiell	kompetens.	*	

5.1.1	Bakgrund	
Medelåldern	 för	 respondenterna	 som	 deltog	 i	 studien	 var	 22,61	 år	 och	 den	 vanligast	
förekommande	 åldern	 var	 23.	 Tabellen	 nedan	 visar	 att	 av	 respondenterna	 var	 53,3	
(161/302)	 procent	 ekonomstudenter	 och	 46,7	 (141/302)	 procent	 var	 socionom-
studenter.	Av	respondenterna	studerade	57,6	(174/302)	procent	på	termin	ett	och	42,4	
(128/302)	procent	studerade	på	termin	fyra.		
	
Av	dessa	respondenter	var	28,1	procent	ekonomstudenter	på	termin	ett,	29,5	procent	var	
socionomstudenter	på	termin	ett,	25,2	procent	var	ekonomstudenter	på	termin	fyra	och	
slutligen	var	17,2	procent	socionomstudenter	på	termin	fyra.		

	

TABELL	1.	SAMMANFATTNING	AV	RESPONDENTERNAS	PROGRAMTILLHÖRIGHET.	

5.1.2	Finansiella	beteenden	
Totalt	användes	tio	stycken	frågor	i	enkäten	för	att	undersöka	de	olika	studentgruppernas	
finansiella	 beteenden.	 I	 figuren	 nedan	 visas	 fördelningen	 av	 antalet	 poäng	 som	
respondenterna	från	de	olika	studentgrupperna	fick,	en	högre	poäng	indikerar	på	ett	mer	
tillfredsställande	finansiellt	beteende.		
	

																																																								
*	Tabeller	och	diagram	för	varje	separat	enkätfråga	kan	fås	vid	mailkontakt	med	författaren.	

	 		 Program	 		 		
		 		 Ekonomiprogram	 Socionomprogram	 Totalt	
Antal	terminer	studerade	
på	universitet	

Termin	
1	 85	 89	 174	

		
Termin	
4	 76	 52	 128	

Totalt	 		 161	 141	 302	
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Totalt	 sett	 fick	 studentgrupperna	 tillsammans	 ett	 medelvärde	 på	 6,94	 poäng.	
Ekonomistudenterna	 på	 termin	 ett	 fick	 ett	 medelvärde	 på	 7,47	 medan	 ekonom-
studenterna	 på	 termin	 fyra	 visade	 på	 ett	 högre	 medelvärde	 med	 7,68	 poäng.	
Socionomstudenterna	 visade	 på	 ett	 lägre	 medelvärde	 i	 jämförelse	 med	
ekonomistudenterna,	med	6,23	på	 termin	ett	och	6,19	på	 termin	 fyra.	Noterbart	är	att	
socionomstudenterna	på	termin	fyra	visade	på	sämre	resultat	än	sina	motsvarigheter	på	
termin	ett,	dock	är	det	bara	marginellt.	
	

	
TABELL	2.	FINANSIELLT	BETEENDE:	FÖRDELNING	AV	POÄNG.	

	
I	stapeldiagrammet	nedan	visas	den	procentsats	för	de	olika	studentgrupperna	som	fick	
sju	 poäng	 eller	 mer	 gällande	 det	 finansiella	 beteendet.	 Sju	 poäng	 krävdes	 för	 att	 en	
respondent	skulle	anses	ha	ett	tillfredsställande	finansiellt	beteende.	Diagrammet	visar	
att	 72	 procent	 av	 ekonomerna	 på	 termin	 ett	 visade	 ett	 tillfredsställande	 finansiellt	
beteende,	 medan	 74	 procent	 av	 ekonomerna	 på	 termin	 fyra	 även	 gjorde	 detta.	
Socionomerna	visade	på	ett	sämre	resultat	då	endast	46	procent	av	studenterna	på	termin	
ett	 och	 56	 procent	 av	 studenterna	 på	 termin	 fyra	 visade	 upp	 ett	 tillfredsställande	
finansiellt	beteende.	En	ökning	skedde	dock	från	termin	ett	till	termin	fyra	för	de	båda	
olika	programmen.		
		

0

10

20

30

40

50

60

70

Ekonomer,	termin	
1

Socionomer,	
termin	1

Ekonomer,	termin	
4

Socionomer,	
termin	4

Totalt

Finansiellt	beteende:	Fördelning	av	poäng

0	rätt 1	rätt 2	rätt 3	rätt 4	rätt 5	rätt 6	rätt 7		rätt 8	rätt 9	rätt 10	rätt



35	 	

	
TABELL	3.	FINANSIELLT	BETEENDE:	PROCENT	SOM	FICK	SJU		POÄNG	ELLER	MER.	

5.1.3	Finansiella	attityder	
Totalt	 användes	 sex	 frågor	 i	 enkäten	 för	 att	 undersöka	 respondenternas	 finansiella	
attityder.	För	att	 respondenterna	skulle	anses	ha	 tillfredsställande	 finansiella	attityder	
krävdes	fyra	poäng	eller	mer.	Totalt	sett	fick	studenterna	tillsammans	ett	medelvärde	på	
2,93	poäng,	vilket	inte	var	i	närheten	av	detta	krav.	Ekonomstudenterna	på	termin	ett	och	
termin	fyra	fick	båda	två	ett	medelvärde	på	3,29	medan	socionomerna	på	termin	ett	och	
fyra	genomsnittligt	fick	2,58	respektive	2,38	poäng.		
	

	
TABELL	4.	FINANSIELLA	ATTITYDER:	FÖRDELNING	AV	POÄNG.	

	
I	stapeldiagrammet	nedan	visas	den	procentsats	för	de	olika	studentgrupperna	som	fick	
fyra	 poäng	 eller	 mer	 gällande	 finansiella	 attityder.	 I	 diagrammet	 visar	 det	 sig	 att	 46	
procent	av	ekonomerna	på	termin	ett	och	51	procent	av	ekonomerna	på	termin	fyra	fick	
fyra	poäng	eller	mer.	Socionomerna	visade	på	ett	sämre	resultat	då	endast	27	procent	av	
studenterna	på	termin	ett	och	31	procent	av	studenterna	på	termin	fyra	fick	sju	poäng	
eller	mer.	Det	uppenbarar	sig	även	tydligt	att	större	en	andel	ekonomstudenter	hade	fyra	
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poäng	eller	mer	i	 jämförelse	med	socionomstudenter.	En	ökning	skedde	dock	även	här	
från	termin	ett	till	termin	fyra	för	de	båda	olika	programmen.	
	
	
	
	
	

	

TABELL	5.	FINANSIELLA	ATTITYDER:	PROCENT	SOM	FICK	FYRA	POÄNG	ELLER	MER.	

5.1.4	Finansiell	kunskap	
För	 att	 studera	 den	 finansiella	 kunskapen	 hos	 respondenterna	 användes	 fjorton	 olika	
frågor.	En	respondent	behövde	få	tio	poäng	eller	mer	för	att	anses	ha	en	tillfredsställande	
finansiell	 kunskap.	 Tabellen	 nedan	 ger	 tydliga	 indikationer	 på	 att	 en	 större	 andel	
respondenter	 inom	ekonomiprogram	 fick	höga	poäng	 i	 jämförelse	med	 socionomerna.	
Det	vanligast	förekommande	antalet	poäng	var	tretton,	vilket	42	stycken	respondenter	
fick.	Det	är	dock	värt	att	notera	att	alla	respondenter	som	fick	tretton	rätt	var	ekonomer.	
Ekonomerna	på	termin	ett	fick	ett	medelvärde	på	10,11	medan	ekonomerna	på	termin	
fyra	fick	12,14.	Socionomerna	på	termin	ett	och	fyra	fick	ett	medelvärde	på	5,56	och	6,63.	
Detta	innebär	att	socionomerna	genomsnittligt	var	långt	ifrån	de	tio	poängen	som	krävdes	
för	att	ha	tillfredsställande	finansiell	kunskap.		
	

46

27

51

31

Ekonomer,	termin	1 Socionomer,	termin	4 Ekonomer,	termin	1 Socionomer,	termin	4

Pr
oc
en

t	(
%
)

Finansiella	attityder:	Procent	som	fick	fyra	poäng	
eller	mer



37	 	

	
TABELL	6.	FINANSIELL	KUNSKAP:	FÖRDELNING	AV	POÄNG.	

	
I	diagrammet	nedan	visas	det	procentuellt	hur	många	respondenter	som	fick	tio	poäng	
eller	 mer	 och	 således	 hade	 tillfredsställande	 finansiell	 kunskap.	 Här	 uppenbarar	 sig	
väldigt	tydliga	skillnader	mellan	de	olika	studentgrupperna.	67	procent	av	ekonomerna	
på	termin	ett	och	90	procent	av	ekonomerna	på	termin	4	 fick	tio	poäng	eller	mer.	För	
socionomerna	däremot	hade	endast	 fyra	procent	på	 termin	ett	och	 femton	procent	på	
termin	fyra	en	tillfredsställande	finansiell	kunskap.		
	

	
TABELL	7.	FINANSIELL	KUNSKAP:	PROCENT	SOM	FICK	TIO	POÄNG	ELLER	MER.	

5.1.5	Finansiell	kompetens	
Ovan	 har	 resultatet	 från	 de	 tre	 olika	 komponenterna	 av	 finansiell	 kompetens	
presenterats.	 Nedan	 visas	 den	 sammanslagna	 poängen	 av	 de	 olika	 komponenterna	 av	
finansiell	 kompetens.	 För	 att	 en	 respondent	 skulle	 anses	 vara	 finansiellt	 kompetent	
krävdes	 21	 poäng	 eller	mer.	 Ekonomerna	 på	 termin	 ett	 och	 fyra	 fick	medelvärden	 på	
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20,87	 respektive	23,12.	 Socionomerna	 fick	 för	motsvarande	 terminer	medelvärden	på	
14,38	och	15,21.	Totalt	sett	fick	studentgrupperna	genomsnittligt	18,	56	poäng.		
	

	
TABELL	8.	FINANSIELL	KOMPETENS:	FÖRDELNING	AV	POÄNG.	

	
I	 diagrammet	nedan	 visas	 andelen	 av	 respondenterna	 från	de	 olika	 studentgrupperna	
som	fick	21	poäng	eller	mer	och	således	anses	vara	finansiellt	kompetenta.	52	procent	av	
ekonomstudenterna	på	termin	ett	och	83	procent	på	termin	fyra	åstadkom	detta.	Medan	
endast	7	procent	av	socionomstudenterna	på	termin	ett	och	15	procent	på	termin	fyra	
fick	21	poäng	eller	mer.	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

TABELL	9.	FINANSIELL	KOMPETENS:	PROCENT	SOM	FICK	21	POÄNG	ELLER	MER.	

5.1.6	Finansiella	nätverk	
I	enkäten	efterfrågades	information	om	respondenternas	finansiella	nätverk,	vilket	syftar	
till	de	individer	i	en	respondents	närhet	som	de	införskaffar	finansiell	information	ifrån.	
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Utifrån	 de	 svar	 som	 gavs	 har	 olika	 medelvärden	 räknats	 ut	 för	 att	 möjliggöra	 en	
jämförelse	mellan	de	olika	studentgrupperna,	dessa	ges	i	tabellen	nedan.		
	
Resultatet	visar	att	den	totala	storleken	på	de	finansiella	nätverken	skiljer	sig	åt	mellan	
de	olika	studentgrupperna.	Ekonomer	på	termin	ett	har	i	genomsnitt	3,72	individer	i	sitt	
finansiella	nätverk	i	 jämförelse	med	socionomer	på	termin	ett	som	har	1,93	individer	i	
genomsnitt.	För	studenterna	på	termin	4	uppenbarar	sig	liknande	resultat,	ekonomerna	
har	4,29	och	socionomerna	2,54	individer	i	genomsnitt	i	sina	finansiella	nätverk.	Utifrån	
dessa	siffror	verkar	det	även	som	att	desto	fler	terminer	en	student	studerat	leder	till	ett	
större	 finansiellt	 nätverk.	 Resultatet	 visar	 även	 att	 ekonomerna	 generellt	 har	 större	
finansiella	nätverk	än	socionomerna.	
	
Det	 finansiella	 nätverket	 kan	 delas	 in	 i	 ett	 personligt	 och	 ett	 studierelaterat	 nätverk.	
Utifrån	tabellen	verkar	det	finnas	liknande	resultat	för	det	studierelaterade	och	personligt	
finansiella	nätverken	som	med	det	totala	finansiella	nätverket.	Tabellen	visar	att	inte	en	
enda	socionom	på	termin	 fyra	hade	några	 individer	 i	 sitt	studierelaterade	nätverk	och	
socionomerna	 på	 termin	 ett	 även	 hade	 få	 (0,09).	 Tabellen	 visar	 ytterligare	 att	 de	
personliga	 finansiella	 nätverken	 (2,74)	 verkar	 vara	 betydligt	 större	 än	 de	
studierelaterade	finansiella	nätverken	(0,15).	
	
Antalet	 vänner	 inom	 de	 finansiella	 nätverken	 varierar	 även	 mellan	 de	 olika	
studentgrupperna.	Denna	variabel	valdes	att	studera	för	att	undersöka	om	antalet	vänner	
inom	det	finansiella	nätverket	varierar	beroende	på	studentgrupp.	Ekonomer	på	termin	
ett	hade	i	genomsnitt	1,16	vänner	i	sina	finansiella	nätverk	som	de	således	införskaffade	
finansiella	information	ifrån.	Resultatet	tyder	samt	på	att	antalet	vänner	i	det	finansiella	
nätverket	 ökar	 längs	 studiens	 gång	 för	 ekonomer,	 då	 ekonomer	 på	 termin	 fyra	 i	
genomsnitt	har	1,54	vänner	i	nätverket.	För	socionomerna	finns	däremot	inte	en	liknande	
utveckling.	Socionomerna	på	 termin	et	och	 fyra	har	0,34	respektive	0,37	vänner	 i	 sina	
finansiella	nätverk,	vilket	kan	tyda	på	att	vänskapskretsen	i	de	finansiella	nätverken	inte	
ökar	hos	socionomer.		
	
Styrkan	hos	de	finansiella	nätverken	syftar	till	att	förklara	hur	frekvent	en	respondent	får	
finansiell	information	från	individer.	Resultatet	tyder	på	att	ekonomer	i	genomsnitt	får	
finansiell	information	mer	frekvent	än	socionomer.	Styrkan	hos	de	finansiella	nätverken	
verkar	även	öka	längs	studiens	gång	oberoende	av	vilket	program	som	studeras.	Vid	en	
närmare	granskning	av	styrkan	hos	de	finansiella	nätverken	syns	det	att	studenter	har	
betydligt	mer	frekvent	kontakt	med	individer	i	sitt	personliga	finansiella	nätverk	(2,07)	
än	det	studierelaterade	(0,23).	Ekonomer	har	även	generellt	starkare	finansiella	nätverk	
än	 socionomer.	 Ytterligare	 visar	 resultatet	 även	 att	 socionom-studenter	 har	 svagare	
finansiella	nätverk	generellt	i	jämförelse	med	ekonomstudenter.	
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Program	samt	termin	
Ekonom,	
termin	1	

Socionom,	
termin	4	

Ekonom,	
termin	1	

Socionom,	
termin	4	 Totalt	

Total	storlek	på	finansiellt	
nätverk	 3,72	 1,93	 4,29	 2,54	 3,13	
Storlek	på	studierelaterat	
finansiellt	nätverk	 0,09	 0,02	 0,46	 0	 0,15	
Storlek	på	personligt	
finansiellt	nätverk	 3,62	 1,91	 3,86	 2,54	 2,74	
Antal	vänner	i	det	finansiella	
nätverket	 1,16	 0,34	 1,54	 0,37	 0,88	
Total	styrka	hos	det	
finansiella	nätverket	 2,22	 1,45	 2,69	 2,01	 2,07	
Styrka	hos	det	
studierelaterade	finansiella	
nätverket	 0,28	 0,17	 0,58	 0	 0,23	
Styrka	hos	det	personligt	
finansiella	nätverket	 2,2	 1,45	 2,77	 2,02	 2,09	

TABELL	10.	MEDELVÄRDEN	–	FINANSIELLA	NÄTVERK.	

5.2	Bivariata	analyser	
I	 denna	 studie	 användes	 olika	 korstabeller	 för	 att	 försöka	 hitta	 samband	 mellan	 hur	
studenters	 utbildning	 och	 finansiella	 nätverk	 påverkar	 den	 finansiella	 kompetensen.	
Även	en	bivariat	korrelationsanalys	användes	för	att	undersöka	dessa	samband.	
Korrelationsmatrisen	visar	att	det	finns	ett	svagt	positivt	statistiskt	signifikant	samband	
(0,217)	mellan	Finansiell	kompetens	och	Antal	 terminer	 studerade	på	universitet.	Vilket	
innebär	att	desto	längre	en	student	studerar	på	universitet	desto	högre	är	dess	finansiella	
kompetens	generellt,	 oavsett	 vilket	program	som	studeras.	Korrelationsmatrisen	visar	
även	 ett	 starkt	 positivt	 statistiskt	 signifikant	 samband	 (0,646)	 mellan	 Finansiell	
kompetens	 och	Program.	Detta	 samband	 tyder	på	att	beroende	på	vilket	program	som	
studeras	 skiljer	 sig	 den	 finansiella	 kompetensen.	 Studenter	 som	 erhåller	 finansiell	
utbildning	 (ekonomstudenter)	 har	 i	 hög	 utsträckning	 högre	 finansiell	 kompetens	 än	
studenter	som	inte	erhåller	finansiell	utbildning	(socionomstudenter).		
	
Ytterligare	visar	korrelationsmatrisen	på	ett	antal	samband	kopplade	till	storleken	på	de	
finansiella	nätverken.	Ett	positivt	statistiskt	signifikant	samband	(0,317)	mellan	Storlek	
på	 finansiellt	 nätverk	 och	Program	 uppenbarar	 sig.	 Vilket	 tyder	 på	 att	 när	 en	 student	
studerar	ekonomi	så	ökar	även	deras	finansiella	nätverk.	Det	fanns	även	ett	svagt	positivt	
statistiskt	 signifikant	 samband	 (0,135)	mellan	 Storlek	 på	 finansiellt	 nätverk	 och	Antal	
terminer	studerade	på	universitet.	Eftersom	sambandet	är	så	pass	svagt	betyder	det	dock	
att	studenter	i	hög	utsträckning	inte	får	ett	större	finansiellt	nätverk	längs	utbildningens	
gång.	 Ytterligare	 testar	 korrelationsmatrisen	 sambandet	 mellan	 Storlek	 på	 finansiellt	
nätverk	och	Finansiell	kompetens.	Här	återfinns	ett	positivt	signifikant	samband	(0,359)	
som	 tyder	 på	 att	 vid	 en	 ökad	 storlek	 på	 det	 finansiella	 nätverket	 så	 ökar	 även	 den	
finansiella	kompetensen.	Sambandet	kan	även	förklaras	genom	att	vid	en	ökad	finansiell	
kompetens	ökar	storleken	på	det	finansiella	nätverket.	Det	enda	samband	som	inte	visade	
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på	statistisk	signifikans	i	denna	korrelationanalys	var	Ålder	med	Finansiell	kompetens	och	
Storlek	på	finansiellt	nätverk.	Ingen	vidare	analys	av	variabeln	Ålder	kommer	således	att	
göras.		
	
Antalet	 vänner	 i	 de	 finansiella	 nätverken	 har	 även	 en	 positiv	 statistiskt	 signifikant	
samband	 (0,290)	 med	 finansiell	 kompetens	 (visas	 ej	 i	 korrelationsmatrisen).	 Detta	
resultat	 tyder	 på	 att	 ett	 ökat	 antal	 vänner	 i	 det	 finansiella	 nätverket	 som	 bidrar	med	
finansiell	information	leder	till	en	högre	finansiell	kompetens.	Det	kan	även	tolkas	som	
att	en	hög	finansiell	kompetens	leder	till	ett	ökat	antal	vänner	i	det	finansiella	nätverket.	
	
Pearson´s	Correlation	 		 		

		 Finansiell	kompetens	
Total	storlek	på	
finansiellt	nätverk	

Ålder	 		 		
Correlation	 0,07	 -0,003	

Sig.	(2-tailed)	 0,228	 0,957	
Program	 		 		

Correlation	 0,646	 0,317	
Sig.	(2-tailed)	 0	 0	

Antal	terminer	studerade	på	
universitet	 		 		

Correlation	 0,217	 0,135	
Sig.	(2-tailed)	 0	 0	

Finansiell	kompetens	 		 		
Correlation	 1	 0,359	

Sig.	(2-tailed)	 		 0	
Total	storlek	på	finansiellt	nätverk	 		 		

Correlation	 0,359	 1	
Sig.	(2-tailed)	 0	 		

TABELL	11.	KORRELATIONSMATRIS.	

5.3	Multivariata	analyser	
I	denna	studie	används	fyra	multipla	regressionsanalyser	för	att	undersöka	sambandet	
mellan	 en	 beroende	 variabel	 och	 flera	 oberoende	 variabler	 (Hair	 et	 al,	 2010).	
Regressionsanalyserna	hade	som	syfte	att	undersöka	vilken	påverkan	olika	faktorer	hade	
på	finansiell	kompetens	samt	finansiella	nätverk.	Till	skillnad	från	den	bivariata	analysen	
som	visades	 i	kapitel	6.2	används	 flera	oberoende	variabler,	vilket	skapar	en	tydligare	
bild	över	den	direkta	påverkan	på	de	beroende	variablerna.	

5.3.1	Finansiell	kompetens	
I	den	första	regressionsanalysen	användes	finansiell	kompetens	som	beroende	variabel	
och	 flera	 andra	 faktorer	 som	 oberoende	 variabler.	 Syftet	 med	 att	 placera	 finansiell	
kompetens	 som	 beroende	 variabel	 var	 för	 att	 möjliggöra	 att	 hitta	 samband	 mellan	
finansiell	 kompetens	 och	 andra	 faktorer.	 I	 denna	 regressionsanalys	 inkluderades	 alla	
respondenter	 från	 studien.	 En	 förklaringsgrad	 på	 0,685	 tyder	 på	 att	 68,5	 procent	 av	
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variationen	 i	 finansiell	 kompetens	 kan	 förklaras	 av	 de	 oberoende	 variablerna.	
Regressionsanalysen	 fann	 att	 ålder	 inte	 har	 speciellt	 stor	 påverkan	 på	 finansiell	
kompetens	 (0,068),	 sambandet	 visade	 sig	 heller	 inte	 vara	 statistiskt	 signifikant.	 Det	
visade	 däremot	 att	 valet	 av	 program	 för	 studenterna	 hade	 ett	 samband	 med	 den	
finansiella	 kompetensen.	 Ett	 starkt	 positivt	 statistiskt	 signifikant	 samband	 hittades	
mellan	 finansiell	 utbildning	 och	 finansiell	 kompetens	 (0,591).	 En	 student	 som	 erhöll	
finansiell	utbildning	hade	6,345	poäng	högre	finansiell	kompetens	än	en	student	som	inte	
erhållit	liknande	utbildning.	Fortsatt	visar	regressionsanalysen	att	antalet	terminer	som	
en	student	studerat	på	universitet	har	ett	svagt	positivt	statistiskt	signifikant	samband	
med	finansiell	kompetens	(0,122).	Vilket	betyder	att	desto	längre	en	student	studerat	på	
universitet	kommer	dess	finansiell	kompetens	bli	marginellt	högre.	Mer	konkret	har	den	
finansiella	kompetensen	hos	studenter	generellt	ökat	med	1,321	poäng	från	termin	ett	till	
termin	 fyra.	 Regressionsanalysen	 visar	 slutligen	 även	 att	 det	 finns	 ett	 svagt	 positivt	
signifikant	samband	mellan	total	storlek	på	finansiella	nätverk	och	finansiell	kompetens	
(0,156).	För	varje	ytterligare	individ	en	student	har	i	sitt	finansiella	nätverk	ökar	deras	
finansiella	 kompetens	 med	 0,294	 poäng.	 I	 kapitel	 6.3.2	 kommer	 ytterligare	 samband	
mellan	finansiella	nätverk	och	finansiell	kompetens	att	undersökas.		
	
		 Icke-stand.		 		 Stand.	 		 		
		 koefficienter	 		 koefficienter	 		

Koefficienter	 B	
Stand.	
fel	 Beta	 t	 Sig.	

Konstant	 10,008	 1,525	 		 6,563	 0	
Ålder	 0,103	 0,069	 0,068	 1,49	 0,137	
Program	 6,345	 0,482	 0,591	 13,17	 0	
Antal	terminer	studerade	på	
universitet	 1,321	 0,497	 0,122	 2,658	 0,008	
Total	storlek	på	finansiellt	
nätverk	 0,294	 0,085	 0,156	 3,475	 0,001	

Beroende	variabel:	Finansiell	kompetens	
TABELL	12.	REGRESSIONSANALYS	ETT.	

	
I	 den	 andra	 regressionsanalysen	 användes	 även	 finansiell	 kompetens	 som	 beroende	
variabel.	Analysen	har	som	syfte	att	undersöka	den	specifika	effekten	av	utbildningen	för	
ekonomstudenter,	 således	 hur	 den	 utvecklas	 från	 termin	 ett	 till	 fyra.	 Endast	 de	
respondenter	 som	 var	 ekonomstudenter	 är	 följaktligen	 med	 i	 analysen.	 En	
förklaringsgrad	på	0,323	tyder	på	att	32,3	procent	av	variationen	i	finansiell	kompetens	
kan	förklaras	av	de	oberoende	variablerna.	Resultatet	tyder	på	att	det	finns	ett	positivt	
statistiskt	 signifikant	 samband	 mellan	 finansiell	 utbildning	 och	 finansiell	 kompetens	
(0,241).	 Regressionsanalysen	 visar	 vidare	 att	 den	 finansiella	 kompetensen	 ökar	 med	
1,837	poäng	för	ekonomstudenterna	från	termin	ett	till	fyra.		
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		 Icke-stand.		 		 Stand.	 		 		
		 koefficienter	 		 koefficienter	 		
Koefficienter	 B	 Stand.	fel	 Beta	 t	 Sig.	
Konstant	 15,446	 1,928	 		 8,011	 0	
Ålder	 0,162	 0,092	 0,143	 1,768	 0,079	
Program	 1,837	 0,618	 0,241	 2,972	 0,003	

Beroende	variabel:	Finansiell	kompetens	
TABELL	13.	REGRESSIONSANALYS	TVÅ.	

	
Finansiell	 kompetens	 användes	 även	 som	 beroende	 variabel	 i	 den	 tredje	
regressionsanalysen.	 Analysen	 har	 som	 syfte	 att	 undersöka	 den	 specifika	 effekten	 av	
utbildningen	för	socionomstudenter,	således	hur	den	utvecklas	från	termin	ett	till	 fyra.	
Endast	 de	 respondenter	 som	 var	 socionomstudenter	 är	 med	 i	 analysen.	 En	
förklaringsgrad	på	0,134	tyder	på	att	13,4	procent	av	variationen	i	finansiell	kompetens	
kan	förklaras	av	de	oberoende	variablerna.	Resultatet	visar	dock	att	det	inte	finns	något	
statistiskt	 signifikant	 samband	 mellan	 utbildning	 och	 finansiell	 kompetens	 för	
socionomer.				
	
		 Icke-stand.		 		 Stand.	 		 		
		 koefficienter	 		 koefficienter	 		
Koefficienter	 B	 Stand.	fel	 Beta	 t	 Sig.	
Konstant	 12,463	 2,364	 		 5,272	 0	
Ålder	 0,038	 0,108	 0,032	 0,35	 0,727	
Program	 1,087	 0,819	 0,12	 1,327	 0,187	

Beroende	variabel:	Finansiell	kompetens	
TABELL	14.	REGRESSIONSANALYS	TRE.	

5.3.2	Finansiella	nätverk	
I	 den	 fjärde	 regressionsanalysen	 användes	 total	 storlek	 på	 finansiella	 nätverk	 som	
beroende	 variabel	 och	 samma	 variabler	 som	 i	 den	 första	 regressionsanalysen	 som	
oberoende	variabler.	Storleken	på	finansiella	nätverk	användes	som	beroende	variabel	
för	att	se	hur	variabeln	påverkades	av	de	oberoende	variablerna.	En	förklaringsgrad	på	
0,113	 tyder	 på	 att	 11,3	 procent	 av	 variationen	 i	 storleken	 på	 finansiella	 nätverk	 kan	
förklaras	av	de	oberoende	variablerna.	Regressionsanalysen	 fann	att	ålder	 inte	har	ett	
statistiskt	 signifikant	 samband	med	 total	 storlek	 på	 finansiella	 nätverk.	 Ett	 statistiskt	
signifikant	 samband	 hittades	 däremot	mellan	 program	 och	 total	 storlek	 på	 finansiella	
nätverk	(0,305).	Vilket	tyder	på	att	om	en	student	erhåller	finansiell	utbildning	så	ökar	
dess	 finansiella	 nätverk	 genomsnittligt	 med	 1,739	 individer.	 Utöver	 det	 visade	 även	
regressionsanalysen	 att	 antalet	 terminer	 en	 student	 studerar	 har	 ett	 svagt	 positivt	
statistiskt	 signifikant	 samband	 med	 total	 storlek	 på	 finansiella	 nätverk	 (0,117).	
Ytterligare	visades	det	att	en	student	som	har	studerat	fyra	terminer	har	0,672	individer	
fler	i	sina	finansiella	nätverk	än	student	på	termin	ett.	
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		 Icke-stand.		 		 Stand.	 		 		
		 Koefficienter	 		 koefficienter	 		

Koefficienter	 B	
Stand.	
Fel	 Beta	 t	 Sig.	

Konstant	 1,67	 1,038	 		 1,609	 0,109	
Ålder	 -0,19	 0,047	 -0,023	 -0,398	 0,691	
Program	 1,739	 0,314	 0,305	 5,544	 0	
Antal	terminer	studerade	på	
universitet	 0,672	 0,338	 0,117	 1,989	 0,048	

Beroende	variabel:	Total	storlek	på	finansiellt	nätverk	
TABELL	15.	REGRESSIONSANALYS	FYRA.	
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6.	Analys	
Kapitlet	redogör	för	studiens	analys	av	de	resultat	som	tagits	fram	genom	den	empiriska	
undersökningen.	Den	tidigare	presenterade	teorin	används	för	att	analysera	och	förklara	
vad	som	kan	ha	påverkat	resultatet.	

6.1	Finansiell	kompetens	och	utbildning	
Nedan	 kommer	 den	 tidigare	 resultat	 gällande	 finansiell	 kompetens	 och	 utbildning	 att	
ställas	mot	studiens	resultat.	Den	komponenter	som	granskas	i	detta	avsnitt	är	finansiella	
beteenden,	finansiella	attityder	och	finansiell	kunskap.	

6.1.1	Finansiellt	beteenden	
Atkinson	och	Messy	(2014)	menar	att	hur	en	människa	agerar	i	olika	finansiella	scenarion	
kan	ha	 stor	 påverkan	på	 dess	 framtida	 välmående.	 En	 individ	 behöver	 således	 utöver	
finansiell	kunskap	även	en	förmåga	att	applicera	den.		
	
För	att	en	individ	skulle	anses	ha	ett	tillfredsställande	finansiellt	beteende	i	Atkinson	och	
Messy	(2014)	studie	krävdes	sex	rätta	svar	på	nio	 frågor	(67%).	Deras	studie	 fann	att	
50,78	 procent	 av	 de	 tillfrågade	 respondenterna	 hade	 tillfredsställande	 finansiell	
kompetens.	Till	denna	studie	krävdes	sju	rätta	svar	på	tio	frågor	för	att	en	student	skulle	
anses	 ha	 ett	 tillfredsställande	 finansiellt	 beteende	 (70%).	 	 Totalt	 hade	 62	 procent	 av	
studenterna	ett	tillfredsställande	finansiellt	beteende.	Att	respondenterna	i	denna	studie	
visar	på	ett	mer	tillfredsställande	finansiellt	beteende	än	tidigare	studier	kan	förklaras	
med	att	alla	respondenter	i	denna	studie	fått	utbildning	på	högre	nivå	och	således	borde	
ökat	sin	kapacitet	att	ta	komplicerade	beslut,	i	jämförelse	med	en	generell	population.	
	
De	 fyra	olika	 studentgrupperna	 i	 studien	visade	upp	olika	 resultat	gällande	 finansiella	
beteenden.	 Ekonomerna	 hade	 högst	 poäng	 och	 hade	 således	 ett	mer	 tillfredsställande	
finansiellt	 beteende	 än	 socionomer.	 Av	 ekonomerna	 på	 termin	 ett	 och	 fyra	 hade	 72	
respektive	 74	 procent	 ett	 tillfredsställande	 beteende.	 	 Endast	 46	 och	 56	 procent	 av	
socionomerna	på	termin	ett	och	fyra	visade	däremot	upp	ett	tillfredsställande	finansiellt	
beteende.	Detta	resultat	stämmer	inte	överens	med	tidigare	forskning,	som	visat	att	de	
finansiella	 beteendena	 inte	 påverkas	 av	 finansiell	 utbildning	 (Nano	&	Cani,	 2013).	 Att	
ekonomerna	visade	ett	så	pass	bättre	resultat	var	därmed	en	aning	oväntat.	Detta	beror	
på	 att	 de	 finansiella	 beteendena	 inte	 antogs	 vara	 speciellt	 beroende	 av	 finansiell	
utbildning.	 Detta	 eftersom	 ekonomstudenter	 genom	 sin	 utbildning	 främst	 får	 lära	 sig	
bland	 annat	 företagsekonomiska	 och	 juridiska	 aspekter	 av	 ekonomi	 och	 följaktligen	
fokuserar	 lite	 av	 utbildning	 på	 den	privatekonomiska	 aspekten	 av	 ekonomi.	 Trots	 det	
visar	 ekonomstudenterna	 upp	 ett	 betydligt	 högre	 tillfredsställande	 beteende	 än	
socionomerna.	Vilket	måste	betyda	att	ekonomstudenterna	genom	sin	utbildning	 trots	
allt	 får	 större	 insikt	 över	 hur	 en	 individ	mest	 fördelaktigt	 bör	 möta	 en	 problematisk	
finansiell	situation	eller	rent	ut	av	hur	en	privatekonomi	bör	planeras.	Att	dag	efter	dag	
komma	 i	 kontakt	 med	 och	 bekanta	 sig	 med	 olika	 finansiella	 situationer	 och	 begrepp	
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uppenbarar	 sig	 förbättra	 studenters	 förmåga	 att	 ta	 fördelaktiga	 finansiella	 beslut.	 En	
orsak	till	detta	kan	vara	att	studenterna	genom	sin	utbildning	troligtvis	blir	mer	kritiska	
till	olika	källor	och	erbjudanden.	Genom	att	vara	mer	medvetna	över	vad	som	är	rimligt	
undviker	samtidigt	studenterna	att	hamna	i	ofördelaktiga	situationer.		
	
Studenter	som	inte	får	finansiell	utbildning	stöter	troligtvis	inte	på	finansiella	situationer	
i	samma	utsträckning	som	ekonomstudenter	och	borde	därmed	få	det	svårare	förstå	hur	
dessa	olika	situationer	bör	hanteras,	vilket	resultatet	även	visar.	Socionomerna	visar	dock	
upp	 bättre	 finansiella	 beteenden	 än	 den	 generella	 befolkningen	 (Atkinson	 &	 Messy,	
2012).	Vilket	tyder	på	att	utbildning	på	högre	nivå	generellt	höjer	individers	förmåga	att	
ta	 fördelaktiga	 finansiella	beslut.	Detta	kan	 förklaras	genom	att	studenter	generellt	 får	
lära	sig	att	hantera	komplicerade	situationer	och	att	vara	kritiska,	vilket	kan	användas	för	
att	ta	fördelaktiga	finansiella	beslut.	Detta	antagande	stämmer	överens	med	forskning	av	
Cole	et	al.	(2014)	som	visar	utbildning	generellt	förbättrar	det	finansiella	beslutfattandet	
hos	individer.	Vilket	förklaras	med	att	finansiellt	beslutsfattande	är	kopplat	till	kognitiv	
förmåga.	 Individer	 på	 universitet	 kan	 antas	 genom	 sin	 utbildning	 generellt	 ha	 en	 hög	
kognitiv	förmåga	som	gör	att	de	är	kapabla	att	hantera	komplicerad	information	och	ta	
välgrundade	 beslut	 (Cole	 et	 al.,	 2014).	 	 Vilket	 kan	 förtydligas	 genom	 att	 utbildning	
generellt	leder	till	en	förbättrad	kognitiv	förmåga	och	kognitiv	förmåga	uppenbarar	sig	
leda	 till	 positiva	 finansiella	 utfall	 som	 hjälper	 sannolikt	 individer	 genom	 komplexa	
finansiella	beslut	(Hanushek	&	Woessmann,	2008).	
	
Studenter	som	studerat	längre	visar	även	upp	ett	bättre	finansiellt	beteende	än	studenter	
som	studerat	kortare	 tid.	Vilket	kan	 förklaras	med	att	 studenterna	 fått	mer	utbildning	
men	även	att	snittåldern	har	höjts	på	individerna.	Studenterna	på	termin	ett	är	generellt	
yngre	 än	 studenterna	 på	 termin	 fyra	 och	 har	 antagligen	 inte	 hamnat	 i	 lika	 många	
finansiella	 situationer	 som	 de	 äldre	 studenterna.	 Möjligheten	 att	 många	 studenter	
fortfarande	bor	hemma	studietiden	och	således	inte	sköter	en	ekonomi	personligen	kan	
även	påverka	resultatet.		

6.1.2	Finansiella	attityder	
En	annan	komponent	av	finansiell	kompetens	som	Atkinson	och	Messy	(2012)	lyfter	fram	
är	 finansiella	 attityder.	 I	 deras	 forskning	 använder	 de	 tre	 frågor	 för	 att	 undersöka	
finansiella	attityder	hos	 individer.	Till	denna	studie	krävdes	 fyra	poäng	på	sex	stycken	
ställda	 frågor	 (67%)	 för	 att	 en	 individ	 skulle	 anses	 ha	 en	 tillfredsställande	 finansiell	
attityd.		
	
Studien	fann	att	av	studenterna	ansågs	38,75	procent	ha	en	tillfredsställande	finansiell	
attityd.	 Vilket	 i	 jämförelse	 med	 de	 andra	 komponenterna	 av	 finansiell	 kompetens	 är	
relativt	lågt.	Detta	kan	bero	på	att	studenter	överlag	inte	har	speciellt	stor	erfarenhet	av	
sparande	och	konsumtion	i	samband	med	en	budget.	Detta	antagande	stämmer	överens	
med	forskning	som	indikerar	på	att	anledningen	till	att	studenter	inte	har	speciellt	mycket	
kunskap	över	hur	de	ska	förvalta	sina	pengar	kan	vara	att	dessa	individer	är	i	början	av	
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sin	 ekonomiska	 livscykel,	 där	 majoriteten	 av	 deras	 pengar	 spenderas	 istället	 för	 att	
investeras	(Chen	&	Volpe,	1998).	Med	46	procent	på	termin	ett	och	51	procent	på	termin	
fyra	visar	ekonomerna	upp	bättre	finansiella	attityder	än	socionomerna,	där	endast	27	
procent	av	studenterna	på	termin	ett	och	31	procent	på	termin	fyra	har	tillfredsställande	
finansiella	attityder.	Detta	resultat	går	emot	 tidigare	 forskning	som	visat	att	 studenter	
som	 inte	 erhållit	 finansiell	 utbildning	har	mer	 tillfredsställande	 attityder	 än	 studenter	
som	 erhållit	 sådan	 utbildning	 (Nano	 &	 Cani,	 2013).	 Likt	 analysen	 ovan	 på	 finansiella	
beteenden	 kommer	 ekonomernas	 väsentligt	 bättre	 resultat	 en	 aning	 oväntat.	 Innan	
datainsamlingen	 förväntades	 det	 inte	 finnas	 speciellt	 stora	 skillnader	mellan	 de	 olika	
studentgrupperna	gällande	finansiella	attityder.	Den	finansiella	utbildningen	verkar	dock	
ha	en	större	påverkan	än	väntat	på	finansiella	attityder.	Vilket	kan	förklaras	genom	att	
ekonomstudenter	 troligtvis	 har	 ett	 större	 intresse	 gällande	 exempelvis	 placering	 av	
pengar	i	aktier	och	fonder,	medan	socionomerna	inte	finner	detta	lika	intressant	eller	har	
tillräcklig	förståelse	för	att	hantera	placerandet.	Ett	ytterligare	antagande	som	kan	göras	
är	att	de	individer	som	är	finansiellt	insatta	och	har	ett	finansiellt	intresse	söker	sig	till	
ekonomprogram	och	vise	versa	för	individer	som	inte	har	ett	finansiellt	intresse,	vilket	
bidrar	till	skillnader	i	resultat	mellan	studentgrupperna.	Den	finansiella	utbildningen	som	
ekonomstudenterna	 erhåller	 verkar	 därmed	 stimulera	 till	 tillfredsställande	 finansiella	
attityder.	Det	bör	dock	lyftas	fram	att	över	hälften	av	ekonomstudenterna	inte	anses	ha	
tillfredsställande	finansiella	attityder,	vilket	kan	tyda	på	att	den	finansiella	utbildningen	
inte	är	optimalt	utformad.		
	
De	 finansiella	 attityderna	ökar	däremot	 inte	 speciellt	mycket	med	utbildningens	gång.	
Vilket	kan	förstärka	antagandet	att	de	individer	som	söker	sig	till	ekonomiprogram	har	
en	finansiell	förståelse	redan	innan	utbildningen	och	att	utbildningen	i	sig	inte	speciellt	
effektiv	skapar	mer	tillfredsställande	finansiella	attityder.	

6.1.3	Finansiell	kunskap	
Atkinson	 och	 Messy	 (2012)	 menar	 att	 en	 finansiell	 kompetent	 individ	 behöver	 ha	
grundläggande	kunskap	över	finansiella	koncept	och	förmågan	att	applicera	matematiska	
färdigheter	 i	 finansiella	 situationer.	 Deras	 studie	 använde	 sig	 av	 åtta	 frågor	 för	 att	
undersöka	 den	 finansiella	 kunskapen,	 där	 sex	 rätt	 ansågs	 betyda	 att	 en	 individ	 hade	
tillfredsställande	finansiell	kunskap	(75%).	Av	respondenterna	till	studien	ansågs	51,42	
procent	ha	en	tillfredsställande	finansiell	kunskap	(Atkinson	&	Messy,	2012).	
	
För	 att	 en	 individ	 skulle	 anses	 ha	 tillfredsställande	 finansiell	 kunskap	 i	 denna	 studie	
krävdes	minst	tio	rätta	svar	på	totalt	fjorton	ställda	frågor	(71,4%).	Av	studenterna	fick	
44	procent	 tio	 rätt	 eller	mer.	Detta	 resultat	 tyder	på	 att	 studenter	har	 lägre	 finansiell	
kunskap	än	andra	individer	i	samhället.	Men	denna	jämförelse	kan	bli	missvisande	då	fler	
svåra	 och	 krävande	 frågor	 har	 använts	 i	 denna	 studie	 i	 jämförelse	 med	 den	 som	
utfärdades	av	OECD	(Atkinson	&	Messy,	2012).		
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Av	 ekonomerna	 på	 termin	 ett	 och	 fyra	 hade	 67	 respektive	 90	 en	 tillfredsställande	
finansiell	 kunskap.	 För	 socionomerna	 på	 motsvarande	 terminer	 hade	 endast	 fyra	
respektive	femton	procent	en	tillfredsställande	kunskap.	Att	ekonomstudenterna	skulle	
få	 ett	 högre	 resultat	 än	 socionomstudenterna	 var	 inte	 speciellt	 oväntat	 och	 stämmer	
överens	med	tidigare	studier	(Nano	&	Cani,	2013).	Att	skillnaden	däremot	var	så	stor	var	
överraskande.	Finansiell	utbildning	uppenbarar	sig	vara	ytterst	avgörande	för	nivån	på	
den	finansiella	kunskapen.	Genom	ekonomistudenternas	utbildning	verkar	de	få	en	stark	
räknefärdighet	 samt	 övergripande	 kunskap	 kring	 finansiella	 begrepp	 och	 koncept.	
Socionomerna	som	inte	erhållit	finansiell	utbildning	hade	det	däremot	betydligt	svårare	
att	svara	på	dessa	frågor,	vilket	är	förståeligt	då	frågor	gällande	exempelvis	inflation	och	
ränta	kan	vara	svåra	att	greppa	utan	tidigare	erfarenhet	av	ämnet.		
	
Hur	länge	en	student	studerat	på	universitet	visade	sig	även	vara	av	vikt.	Resultatet	för	
både	ekonomer	och	socionomer	var	högre	 för	studenterna	på	 termin	 fyra	 i	 jämförelse	
med	termin	ett.	Att	socionomerna	trots	bristen	på	finansiell	utbildning	får	bättre	resultat	
längs	utbildningens	gång	kan	likt	ovanstående	komponenter	möjligtvis	förklaras	genom	
att	studenterna	generellt	kommer	i	kontakt	med	fler	 finansiella	begrepp	i	sitt	privatliv	
desto	äldre	de	blir.		

6.1.4	Finansiell	kompetens	
De	tre	ovanstående	komponenterna	bildar	tillsammans	finansiell	kompetens	(Atkinson	&	
Messy,	 2012).	 Poängen	 från	 de	 olika	 komponenterna	 slogs	 samman	 och	 en	 möjlig	
totalpoäng	 vid	 endast	 rätt	 svar	 angivna	 blev	 29,	 för	 att	 en	 individ	 skulle	 anses	 vara	
finansiell	kompetent	krävdes	21	poäng	(72,4%).		
	
Att	ekonomerna	visar	sig	ha	en	betydligt	högre	finansiell	kompetens	är	inte	förvånande	
efter	granskning	av	de	separata	komponenterna.	Att	52	procent	av	ekonomerna	på	termin	
ett	är	finansiellt	kompetenta	tyder	på	att	mycket	förkunskaper	finns	innan	utbildningens	
start.	Individerna	som	söker	sig	till	ekonomprogram	verkar,	som	redan	nämnts,	veta	hur	
de	 ska	hantera	olika	 finansiella	 situationer	och	 framförallt	ha	en	övergripande	koll	på	
finansiella	begrepp	och	koncept.	Det	sistnämnda	kan	troligtvis	förklaras	med	att	många	
av	 dessa	 ekonomstudenter	 läst	 ekonomikurser	 under	 exempelvis	 gymnasiet	 och	 har	
således	 fått	 undervisning	 inom	 ämnet.	 Den	 finansiella	 utbildning	 som	 erbjuds	 för	
ekonomistudenter	 på	 universitet	 verkar	 även	 vara	 relativt	 effektiv.	 Detta	 då	 hela	 83	
procent	av	ekonomistudenterna	på	termin	fyra	anses	vara	finansiellt	kompetenta.	Vilket	
även	stämmer	överens	med	forskningen	av	Cole	&	et	al.	(2014)	som	visar	att	innehållet	i	
finansiella	utbildningar	ger	konsumenter	mer	grund	att	stå	på	inför	finansiella	beslut.		
	
En	ökning	med	31	procentenheter	från	termin	ett	till	termin	fyra	för	ekonomerna	visar	
sig	 vara	 en	 betydligt	 högre	 ökning	 än	 för	 socionomerna.	 En	 ökning	 med	 åtta	
procentenheter	 visade	 sig	 finnas	 mellan	 socionomer	 på	 termin	 ett	 och	 fyra.	 En	 liten	
ökning	skedde	följaktligen	men	denna	ökning	är	betydligt	lägre	än	ekonomernas.	Vilket	
kan	 förklaras	 med	 den	 logiska	 förklaringen	 att	 socionomerna	 inte	 fått	 finansiell	
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utbildning	 och	 således	 haft	 svårt	 att	 utveckla	 sin	 finansiella	 kompetens	 längs	
utbildningens	gång.	Denna	 förklaring	stämmer	överens	med	Atkinson	&	Messy	 (2012)	
som	menar	att	ojämlikheter	i	möjlighet	till	utbildning	kan	hindar	människor	från	att	vara	
mer	finansiellt	kompetenta.	Den	låga	finansiella	kompetensen	hos	socionomer	på	termin	
ett	 tyder	 samt	 på	 en	 begränsad	 förkunskap.	 De	 flesta	 socionomerna	 fick	 sitt	
genomsnittliga	resultat	gällande	finansiell	kompetens	sänkt	på	grund	av	delen	i	enkäten	
som	undersökte	den	finansiella	kunskapen.	Den	delen	av	enkäten	ansågs	även	vara	den	
mest	 krävande	 och	 ett	 resultat	 likt	 det	 som	 uppenbarade	 sig	 var	 inte	 förvånande.	
Resultatet	 har	 likheter	 med	 forskning	 som	 visar	 studenter	 generellt	 har	 bristande	
kunskaper	 gällande	 privatekonomiska	 aspekter	 och	 finansiering,	 vilket	 socionomerna	
tydligt	uppvisar	(Chen	&	Volpe,	1998).	

6.2	Finansiella	kompetens	och	finansiella	nätverk	
Utöver	utbildnings	samband	med	finansiell	kompetens	har	även	denna	studie	sökt	efter	
samband	med	 finansiella	 nätverk.	 Studenterna	 i	 denna	 studie	 hade	 i	 genomsnitt	 3,13	
individer	i	sina	finansiella	nätverk.	Ett	resultat	som	är	lägre	än	det	Chung	och	Park	(2014)	
kom	fram	till	i	deras	studie,	de	fann	att	en	student	i	genomsnitt	hade	4–5	individer	i	sina	
finansiella	 nätverk.	 Resultatet	 visade	 även	 att	 storleken	 på	 finansiella	 nätverk	 är	
beroende	av	vilket	program	som	studeras	på	universitet.	Ekonomstudenterna	visade	upp	
större	finansiella	nätverk,	vilket	anses	vara	logiskt	då	de	genom	sin	utbildning	omger	sig	
av	människor	som	besitter	finansiell	information.	Storleken	på	finansiella	nätverk	visade	
sig	även	ha	en	positiv	korrelation	(0,322)	med	ekonomutbildning.	Att	studera	ekonomi	
på	 universitet	 kan	 således	 konstateras	 öka	 storleken	 på	 finansiella	 nätverk.	 Detta	 då	
ekonomstudenter	 får	möjlighet	 till	 frekvent	kontakt	med	 lärare	och	professorer	under	
skoltid	samt	omges	de	av	andra	likasinnade	studenter	som	de	kan	diskutera	finansiellt	
relaterade	 ämnen	 med.	 Utöver	 den	 kontakt	 med	 individer	 som	 besitter	 finansiell	
information	kan	även	ekonomstudenter	antas	ha	fler	personer	utanför	skolmiljön	som	de	
får	finansiell	information	ifrån.	Ekonomer	på	termin	ett	visade	sig	i	genomsnitt	ha	3,72	
stycken	individer	i	sina	finansiella	nätverk	i	jämförelse	med	1,93	stycken	för	socionomer	
på	samma	termin.	Denna	information	kan	delvis	användas	för	att	stärka	teorin	gällande	
att	ekonomer	har	ett	större	finansiellt	nätverk	redan	innan	utbildningen	påbörjats.	Då	det	
är	troligt	att	dessa	ekonomstudenter	kan	ha	kvar	exempelvis	vänner	från	ekonomikurser	
på	gymnasiet.	
	
Det	 studierelaterade	 finansiella	 nätverket	 visade	 sig	 generellt	 vara	 lågt	 för	 studenter	
överlag.	 Socionomerna	 visade	 sig	 i	 princip	 ha	 ett	 obefintligt	 studierelaterat	 finansiellt	
nätverk.	Vilket	 inte	kan	anses	vara	 speciellt	 förvånande	då	de	 inte	naturligt	under	 sin	
utbildning	 kommer	 i	 kontakt	 med	 lärare	 och	 professorer	 som	 undervisar	 i	 ekonomi.	
Något	 som	var	mer	häpnadsväckande	var	att	 ekonomerna	visade	upp	ett	oerhört	 litet	
studierelaterat	 finansiellt	 nätverk	 även	 dem.	 Ekonomstudenterna	 hade	 endast	 0,09	
respektive	0,46	stycken	individer	i	sitt	studierelaterade	finansiella	nätverk	på	termin	ett	
och	fyra.	Vilket	innebär	att	trots	att	en	student	fått	finansiell	utbildning	i	fyra	terminer	har	
bara	varannan	student	en	individ	i	sitt	studierelaterade	finansiella	nätverk,	trots	att	de	
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flesta	 studenter	 dagligen	 kommer	 i	 kontakt	 med	 lärare	 och	 andra	 anställda	 av	
universitetet.	Detta	resultat	kan	tyda	på	att	den	klassiska	och	formella	undervisningen	
som	 sker	 via	 föreläsningar	 skapar	 ett	 distanserat	 förhållande	 mellan	 elev	 och	 lärare.	
Istället	 skulle	 det	 kanske	 vara	 fördelaktigt	 att	 använda	 någon	 form	 av	 praktisk	
undervisning	i	mindre	grupper	för	att	skapa	en	djupare	relation	elev	och	lärare.		
	
Studenter	har	 istället	 ett	betydligt	 större	personligt	 finansiellt	nätverk,	 som	 innefattar	
bland	annat	familj	och	vänner,	vilket	överensstämmer	med	forskningen	av	Chung	&	Park	
(2014).	 Socionomerna	 verkar	 i	 större	 utsträckning	 vända	 sig	 till	 individer	 inom	 sitt	
personligt	 finansiella	 nätverk	 för	 att	 diskutera	 finansiell	 information.	 Trots	 att	
studenterna	inte	har	ekonomisk	inriktning	på	sin	utbildning	har	de	troligtvis	familj	och	
vänner	de	vänder	sig	till	för	att	införskaffa	förståelse	som	de	möjligtvis	saknar.	Oavsett	
utbildning	eller	personliga	intressen	återstår	faktumet	att	majoriteten	av	alla	individer	
behöver	sköta	en	ekonomi	och	således	behöver	diskutera	finansiella	 frågor	med	andra	
individer.	Ekonomstudenter	visade	däremot	på	ett	större	personligt	finansiellt	nätverk,	
med	 3,62	 stycken	 individer	 på	 termin	 ett	 och	 3,86	 stycken	 individer	 på	 termin	 fyra.	
Resultatet	 indikerar	på	att	ekonomstudenterna	har	ett	relativt	stort	 finansiellt	nätverk	
innan	utbildningens	start	och	att	detta	nätverk	inte	utvecklas	nämnvärt	under	studiens	
gång.	 Studenternas	 privata	 umgängeskrets	 verkar	 således	 inte	 förändras	 speciellt	
drastiskt.	 En	 tänkbar	 teori	 om	 utbildning	 är	 att	 studenter	 träffar	 på	 individer	 med	
liknande	intressen	som	de	skapar	vänskapsband	med	och	därigenom	diskuterar	finansiell	
information,	 men	 teorin	 verkar	 inte	 överensstämma	 med	 studiens	 resultat.	
Ekonomstudenter	 får	 generellt	 från	 termin	 ett	 till	 fyra	 endast	0,38	 stycken	ytterligare	
vänner	 i	 sitt	 finansiella	 nätverk,	 vilket	 innebär	 att	 inte	 ens	 varannan	 student	 får	 en	
ytterligare	 vän	 i	 sitt	 finansiella	 nätverk	 på	 fyra	 terminer	 inom	 sin	 utbildning.	
Socionomerna	 i	 sin	 tur	 har	 i	 princip	 inga	 vänner	 i	 sina	 finansiella	 nätverk	 vilket	 kan	
förklaras	 med	 att	 individer	 utan	 ett	 ekonomiskt	 intresse	 inte	 diskuterar	 finansiell	
information	i	speciellt	hög	utsträckning.	De	studenter	som	har	många	vänner	inom	sitt	
finansiella	nätverk	har	däremot	 större	 chans	att	ha	högre	 finansiell	 kompetens	då	det	
finns	en	positiv	korrelation	mellan	dessa	variabler	(0,290).		
	
Studiens	resultat	tyder	även	på	att	utöver	att	de	personligt	finansiella	nätverken	är	större	
än	 de	 studierelaterade	 finansiella	 nätverken	 för	 studenter	 så	 sker	 även	mest	 frekvent	
kontakt	inom	det	personligt	finansiella	nätverket.	Vilket	innebär	att	studenterna	vänder	
sig	oftast	till	individer	inom	det	personligt	finansiella	nätverket	för	att	införskaffa	sig	och	
diskutera	 finansiell	 information.	 Detta	 resultat	 kan	 kopplas	 samman	med	 Ellison	 och	
Fundenbergs	(1995)	forskning	som	menar	att	individer	finner	det	mer	tillfredsställande	
att	 diskutera	 finansiella	 frågor	med	vänner	 och	 kollegor	 än	 att	 söka	 efter	 information	
själva.	Att	studenter	är	mer	villiga	och	anser	det	mer	simpelt	att	vända	sig	till	familj	och	
vänner	 för	 finansiell	 information	 anses	 rimligt.	 Studiens	 resultat	 går	 däremot	 annan	
forskning	som	funnit	att	studenter	har	en	mer	frekvent	kontakt	med	sitt	studierelaterade	
finansiella	nätverk	(Chung	&	Park,	2014).	
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6.3	Hypoteser	
Nedan	kommer	de	fyra	regressionsanalyser	som	presenterades	i	det	empiriska	resultatet	
användas	för	att	antingen	bekräfta	eller	förkasta	studiens	uppställda	hypoteser.		

6.3.1	Hypotes	1	
Den	 första	 hypotesen	 hade	 som	 syfte	 att	 testa	 om	 universitetsutbildning	 ökar	 den	
finansiella	kompetensen	hos	studenter.	Tidigare	studier	inom	ämnet	har	inte	funnit	några	
tydliga	 samband	 mellan	 finansiell	 kompetens	 och	 utbildning	 (Cull	 &	 Whitton,	 2011;	
Campbell,	 2006;	 Kozina	 &	 Ponikvar,	 2008;	 Nano	 &	 Cani,	 2013).	 Hypotesen	 löd	 som	
följande:	Utbildning	har	ett	positivt	samband	med	finansiell	kompetens.	
	
Studien	 finner	 att	 det	 finns	 ett	 svagt	 positivt	 statistiskt	 signifikant	 samband	 mellan	
utbildning	 och	 finansiell	 kompetens	 (0,140).	 Mer	 konkret	 har	 den	 finansiella	
kompetensen	hos	studenter	generellt	ökat	med	1,519	poäng	från	termin	ett	 till	 termin	
fyra.	 Tidigare	 studier	 har	 likt	 resultatet	 från	 denna	 studie	 inte	 funnit	 något	 större	
samband	 mellan	 finansiell	 kompetens	 och	 hur	 länge	 en	 student	 studerat.	 Högre	
utbildning	verkar	således	inte	räcka	för	en	märkbart	ökad	finansiell	kompetens	hos	en	
student.	De	1,519	poängen	är	 i	 sammanhanget	 inte	speciellt	mycket,	då	den	maximala	
poängen	för	finansiell	kompetens	i	denna	studie	var	29.	Det	bör	även	tas	i	beaktning	att	
hälften	av	respondenterna	i	denna	undersökning	är	ekonomstudenter	och	denna	grupp	
studenter	visade	upp	en	tydligt	förbättrad	finansiell	kompetens	längs	utbildningens	gång.	
Om	 fler	 studentgrupper	 skulle	 tagits	 med	 i	 studien	 skulle	 antagligen	 detta	 samband	
mellan	 finansiell	 kompetens	och	utbildning	 (0,140)	vara	 lägre,	då	ekonomstudenterna	
kan	 antas	 ha	 den	 tydligaste	 förbättringen	 inom	 finansiell	 kompetens	 då	 de	 erbjuds	
finansiell	utbildning.		
	
Ett	 tydligare	 samband	mellan	utbildning	och	 finansiell	 kompetens	hade	 förväntats.	Då	
studier	kommit	fram	till	att	utbildning	och	en	ökad	kognitiv	förmåga	i	sin	tur	ökar	den	
finansiella	kompetensen	 (Cole	 et	 al.,	 2014;	Hanushek	&	Woessmann,	2008).	 Studenter	
oavsett	inriktning	får	genom	sin	utbildning	lära	sig	att	ta	komplicerade	beslut	och	kritiskt	
granska	information,	vilket	borde	leda	till	att	de	kan	hantera	finansiell	information	på	ett	
mer	effektivt	sätt	längs	utbildningens	gång.		
	
Den	första	hypotesen	kommer	med	grund	i	ovanstående	argumentation	att	bekräftas.	Den	
finns	ett	svagt	positivt	samband	mellan	finansiell	kompetens	och	utbildning	som	tyder	på	
att	utbildning	generellt	ökar	den	finansiella	kompetensen	hos	studenter.		

6.3.2	Hypotes	2	
Den	andra	hypotesen	hade	som	syfte	att	testa	om	finansiell	utbildning	ökar	den	finansiella	
kompetensen	 hos	 studenter.	 Hypotesen	 löd	 som	 följande:	Finansiell	 utbildning	 har	 ett	
positivt	samband	med	finansiell	kompetens.	
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Studien	finner	i	den	första	regressionsanalysen	att	det	finns	ett	starkt	positivt	statistiskt	
signifikant	 samband	 mellan	 ekonomstudenter	 och	 finansiell	 kompetens	 (0,591).	 En	
student	 som	 går	 ekonomiprogram	 har	 6,345	 poäng	 högre	 finansiell	 kompetens	 än	
socionomer.	I	sammanhanget	är	6,345	poäng	en	relativt	stor	skillnad	då	den	maximala	
poängen	var	29	poäng.	Att	studien	skulle	komma	fram	till	detta	samband	är	inte	speciellt	
överraskande.	Den	övergripande	utbildning	som	individer	inom	dessa	program	får	borde	
rimligtvis	öka	den	finansiella	kompetensen,	vilket	studien	som	sagt	även	visat.	
	
Tidigare	forskning	har	delvis	varit	oense	över	den	finansiella	utbildningens	påverkan	på	
finansiell	kompetens	och	akademiska	analyser	har	funnit	det	svårt	att	hitta	mätbara	bevis	
när	 det	 kommer	 till	 finansiell	 utbildnings	 relation	 till	 finansiell	 kompetens	 (Cole	 &	
Shastry,	2008;	Willis,	2009,	Nano	&	Cani,	2013).	I	jämförelse	med	Kozina	och	Ponikvars	
forskning	(2008)	finner	studien	att	ekonomstudenter	är	bättre	på	att	hantera	finansiella	
begrepp	och	koncept	i	jämförelse	med	andra	studentgrupper.	Kozina	och	Ponikvar	(2008)	
fann	 däremot	 att	 ekonomstudenter	 var	 sämre	 gällande	 privatekonomiska	 frågor	 och	
aspekter	 angående	 finansiella	 investeringar.	Det	 resultatet	 stämmer	 inte	 överens	med	
denna	studies	resultat,	som	visar	att	ekonomstudenterna	är	överlägsna	gällande	alla	olika	
aspekter	av	finansiell	kompetens,	även	privatekonomiska	aspekter.	Studien	går	även	mot	
tidigare	forskning	som	indikerar	på	att	ekonomstudenter	inte	presterar	bättre	än	andra	
studenter	gällande	finansiella	frågor	och	som	visar	att	det	inte	finns	något	större	samband	
mellan	finansiell	utbildning	och	finansiell	kompetens	(Cull	&	Whitton,	2011).	
	
Utöver	att	studenter	inom	ekonomprogram	har	visat	sig	ha	bättre	finansiell	kompetens	
än	socionomer	studerades	även	den	direkta	effekten	av	finansiell	utbildning	i	den	andra	
regressionsanalysen.	 Resultatet	 visade	 att	 den	 finansiella	 kompetensen	 ökar	 hos	
ekonomstudenter	längs	utbildningens	gång.	Vilket	går	emot	den	forskning	som	tyder	på	
att	finansiell	kompetens	inte	har	något	samband	med	antal	år	studerade	på	universitet	
(Cull	&	Whitton,	2011).	Denna	forskning	visar	sig	däremot	överensstämma	med	studiens	
resultat	 om	 endast	 socionomernas	 resultat	 studeras,	 då	 inget	 statistiskt	 signifikant	
samband	 mellan	 finansiell	 kompetens	 och	 dess	 utbildning	 kunde	 hittas	 (se	
regressionsanalys	 tre).	 Socionomernas	 resultat	 sjönk	 betydligt	 på	 grund	 av	 den	 sista	
delen	i	enkäten,	som	undersökte	den	finansiella	kunskapen.	Studenter	som	inte	erhållit	
finansiell	 kompetens	 har	 förståeligt	 nog	 svårare	 att	 få	 ett	 bra	 resultat	 på	 denna	 del	 i	
jämförelse	med	studenter	som	fått	finansiell	utbildning.	Att	endast	sju	respektive	femton	
procent	 av	 socionomstudenterna	 på	 termin	 ett	 och	 fyra	 ansågs	 ha	 tillfredsställande	
finansiell	 kompetens	 var	 däremot	 ett	 överraskande	 lågt	 resultat.	 Detta	 då	 de	 flesta	
människor,	oavsett	utbildning,	behöver	hantera	en	privatekonomi	och	således	behöver	ha	
sunda	finansiella	attityder	och	beteenden	samt	en	övergripande	förståelse	för	finansiella	
begrepp.		
	
Att	ekonomstudenter	visar	på	en	så	pass	bättre	 finansiell	kompetens	 i	 jämförelse	med	
andra	 studenter	 tyder	på	 att	 finansiell	 utbildning	har	 en	direkt	påverkan	på	 finansiell	
kompetens.	 Att	 den	 finansiella	 kompetensen	 hos	 ekonomstudenter	 även	 ökar	 längs	
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utbildningens	gång	tyder	även	på	detta	samband.	Utbildning	har	således	endast	effekt	för	
ekonomer	och	det	finns	ingen	generell	effekt	av	utbildning	hos	alla	studenter	i	studien.	
Således	kommer	den	andra	hypotesen	för	denna	studie	även	den	att	bekräftas,	det	finns	
ett	samband	mellan	finansiell	utbildning	och	finansiell	kompetens.		

6.3.3	Hypotes	3	
Den	 tredje	 hypotesen	 hade	 som	 syfte	 att	 undersöka	 det	 eventuella	 sambandet	mellan	
storleken	 på	 finansiella	 nätverk	 och	 finansiell	 kompetens	 hos	 studenter.	 Tidigare	
forskning	har	till	stor	utsträckning	enbart	fokuserat	på	den	direkta	effekten	av	utbildning	
på	finansiell	kompetens,	men	missat	den	möjliga	indirekta	effekten	av	finansiella	nätverk.		
	
Studien	 finner	 att	 storleken	 på	 finansiella	 nätverk	 har	 ett	 svagt	 positivt	 statistiskt	
signifikant	 samband	 med	 finansiell	 kompetens	 hos	 studenter	 (0,156).	 En	 students	
finansiella	 kompetens	 ökar	 med	 0,294	 poäng	 per	 ytterligare	 individ	 i	 det	 finansiella	
nätverket.	Det	uppenbarar	sig	således	finnas	ett	samband,	men	i	sammanhanget	är	0,294	
poäng	inte	speciellt	stora	siffror.	Dessa	resultat	går	i	linje	med	tidigare	forskning	av	Chung	
&	Park	 (2014)	 som	 även	 de	 kommer	 fram	 till	 att	 storleken	 på	 en	 students	 finansiella	
nätverk	inte	har	någon	större	betydelse	för	individens	finansiella	kompetens.		
	
Denna	studie	har	däremot	funnit	att	studenter	generellt	har	3,13	stycken	individer	i	sina	
finansiella	 nätverk.	 Utifrån	 denna	 fakta	 kan	 det	 konstateras	 att	 studenter	 har	 flera	
individer	som	de	diskuterar	finansiell	information	med	och	att	bristen	på	individer	i	de	
finansiella	nätverken	möjligtvis	inte	är	anledningen	till	det	lilla	sambandet	med	finansiell	
kompetens.	 En	 intressant	 infallsvinkel	 till	 denna	 analys	 är	 att	 fundera	 kring	 vilka	
individer	som	innefattas	i	studenternas	finansiella	nätverk.	Tidigare	forskning	har	visat	
att	individer	införskaffar	sig	information	genom	att	observera	andra	individers	beteende	
och	 är	 således	 benägna	 att	 agera	 likadant	 som	 individer	 som	 antas	 vara	 mer	
välinformerade	 (Banerjee,	 1992;	 Bikhchandani,	Hirshleifer	&	Welch,	 1992).	 Resultatet	
från	denna	studie	kan	tolkas	som	att	studenter	inte	vänder	sig	till	 individer	som	anses	
vara	mer	finansiellt	välinformerade	utan	istället	vänder	de	sig	till	likasinnade	individer,	
med	 liknande	 kompetens	 som	 sig	 själva	 (Bernheim,	 1994).	 Denna	 argumentation	 kan	
förklaras	med	tidigare	forskning	som	menar	att	individer	inte	vill	stick	ut	från	mängden	
och	agera	avvikande	(Bernheim,	1994;	Banerjee	&	Baesley,	1990).		
	
Tidigare	forskning	har	även	visat	att	en	individs	beteende	motiveras	av	sociala	faktorer	i	
dess	omgivning,	så	som	prestige,	aktning	och	popularitet	(Bernheim,	1994).	Vilket	kanske	
innebär	 att	 studenter	 inte	 vänder	 sig	 till	 andra	 individer	 som	 anses	 vara	 mer	
välinformerade	än	de	själva	för	att	de	inte	vill	riskera	att	framstå	mindre	kunniga,	som	i	
sin	tur	kan	påverka	deras	popularitet.	Med	detta	resonemang	i	åtanke	innebär	det	i	sin	
tur	 att	 studenters	 finansiella	 kompetens	 får	 svårare	 att	 öka	 genom	 de	 finansiella	
nätverken,	då	nätverket	består	av	andra	individer	med	likande	kompetens.		
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Hypotes	 tre	 bekräftas	 trots	 ovanstående	 resonemang	 då	 ett	 svagt	 positivt	 samband	
funnits	 mellan	 storlek	 på	 finansiella	 nätverk	 och	 finansiell	 kompetens.	 Likt	 tidigare	
resonemang	verkar	däremot	inte	studenter	i	större	utsträckning	vända	sig	till	individer	i	
sitt	 finansiella	nätverk	 för	att	 införskaffa	 finansiell	 information,	vilket	går	emot	en	del	
tidigare	forskning	(Ellison	&	Fundenberg,	1995;	Brown	et	al.,	2008).	
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7.	Slutsats	
Utifrån	tidigare	empiriskt	resultat	och	analys	kommer	i	detta	kapitel	studiens	slutsatser	
att	presenteras	för	att	besvara	dess	forskningsfråga:	Vilken	påverkan	har	utbildning	och	
finansiella	nätverk	på	finansiell	kompetens?	
	
Antalet	 terminer	 en	 student	 studerat	 på	 universitet	 har	 visat	 sig	 ha	 ett	 väldigt	 svagt	
positivt	 samband	 med	 finansiell	 kompetens.	 Detta	 innebär	 att	 studenters	 finansiella	
kompetens	generellt	inte	förbättras	nämnvärt	längs	utbildningens	gång.		
	
Den	 finansiella	 kompetensen	 har	 däremot	 visat	 sig	 ha	 ett	 starkt	 positivt	 samband	 till	
finansiell	utbildning.	Ekonomstudenterna	har	generellt	en	högre	finansiell	kompetens	än	
andra	studenter.	Vid	en	vidare	undersökning	av	de	olika	studentgruppernas	utveckling	
av	 den	 finansiella	 kompetensen,	möjliggjordes	 en	 granskning	 över	 hur	 den	 finansiella	
kompetensen	 förändras	 längs	 utbildningens	 gång	 för	 de	 olika	 studentgrupperna.	 Ett	
positivt	 signifikant	 samband	mellan	 ekonomernas	 finansiella	 utbildning	 och	 finansiell	
kompetens	hittades,	 följaktligen	ökar	den	 finansiella	kompetensen	 längs	utbildningens	
gång	 för	 ekonomer.	 För	 socionomerna	 däremot	 hittades	 inget	 liknande	 statistiskt	
signifikant	samband.	Vilket	tyder	på	att	utbildning	generellt	inte	har	något	samband	med	
finansiell	kompetens,	utan	att	utbildning	bara	har	effekt	på	den	finansiella	kompetensen	
för	ekonomer.		
	
Ytterligare	verkar	finansiella	nätverk	ha	en	begränsad	påverkan	på	finansiell	kompetens.	
Ett	 väldigt	 svagt	 samband	 har	 dock	 funnits	 mellan	 storlek	 på	 finansiella	 nätverk	 och	
finansiell	kompetens,	men	det	påverkar	inte	den	finansiella	kompetensen	i	någon	större	
utsträckning.	 Individer	verkar	 följaktligen	 inte	 i	 någon	 större	uträckning	vända	 sig	 till	
människor	 i	 sin	 omgivning	 för	 att	 diskutera	 finansiell	 information.	 Detta	 då	
respondenterna	 under	 enkätbesvarandet	 fick	 möjlighet	 att	 lyfta	 fram	 maximalt	 tio	
individer	i	sitt	finansiella	nätverk,	men	genomsnittligt	angavs	bara	3,13	individer.		
	
Slutsatsen	 för	 denna	 studie	 blir	 följaktligen	 att	 den	 direkta	 påverkan	 från	 finansiell	
utbildning	är	det	som	påverkar	den	finansiella	kompetensen	 i	störst	utsträckning.	Den	
generella	 utbildningens	 påverkan	 och	 påverkan	 från	 finansiella	 nätverk	 framstår	 som	
relativt	liten.		
	
De	uppställda	hypoteserna	bekräftas	dock	alla	tre,	men	mest	tyngd	i	den	andra	hypotesen	
som	visar	att	finansiell	utbildning	är	en	viktig	aspekt	för	att	öka	finansiell	kompetens	hos	
studenter.	
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8.	Diskussion	
I	detta	kapitel	kommer	den	specifika	 studien	knytas	 samman	med	 tidigare	 forskning	 i	
ämnet.	Därefter	ges	förslag	till	fortsatt	forskning	inom	ämnet	som	ter	sig	intressanta	att	
studera	vidare.		

8.1	Forskningsanknytning		
Tidigare	forskning	inom	området	har	lagt	stort	fokus	på	att	undersöka	sambandet	mellan	
utbildning	 och	 finansiell	 kompetens.	 Av	 den	 anledningen	 har	 teori	 om	 utbildning	
återfunnits	 och	 studerats	 i	 olika	 former	 genom	 studien.	 Det	 främsta	 vetenskapliga	
bidraget	denna	studie	bidrar	med	är	dock	sambandet	mellan	 finansiell	kompetens	och	
finansiella	nätverk,	som	i	tidigare	forskning	inte	fått	mycket	uppmärksamhet.	
	
Studien	bygger	vidare	på	tidigare	studier	utförda	framförallt	under	det	sena	2000-talet	
men	även	på	tidigare	utförda	studier.	Till	skillnad	från	dessa	har	denna	studie	fokuserat	
enbart	 på	 universitetsstudenter	 och	 olika	 studentgrupper.	 Väldigt	 få	 tidigare	
undersökningar	likt	denna	har	genomförts	på	denna	målgrupp.	Undersökningen	har	hög	
relevans	 då	 studier	 visar	 på	 ökade	 krav	 på	 konsumenter	 att	 ha	 en	 hög	 finansiell	
kompetens	för	att	hantera	ökade	finansiella	krav.		

8.2	Förslag	till	fortsatt	forskning	
För	att	styrka	denna	uppsats	vore	det	av	intresse	att	genomföra	samma	undersökning	på	
nästkommande	första-	och	fjärdeterminsstudenter,	för	att	kunna	jämföra	den	finansiella	
kompetensen	vid	en	annan	tidpunkt.	En	upprepande	studie	likt	denna	skulle	kunna	hjälpa	
till	att	skapa	starkare	slutsatser	kring	sambanden	till	finansiell	kompetens.	Vidare	skulle	
det	 även	 vara	 av	 intresse	 att	 genomföra	 en	 longitudinell	 studie	 som	 undersöker	 hur	
samma	grupp	studenters	finansiella	kompetens	utvecklas	från	termin	ett	till	fyra.		
	
Vid	möjlighet	 till	 en	större	studie	skulle	det	även	vara	 intressant	att	 studera	 fler	olika	
studentgrupper	och	dess	finansiella	kompetens.	Genom	detta	skulle	en	starkare	koppling	
kunna	göras	till	effekten	av	utbildning	och	nätverk	på	finansiell	kompetens.
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Bilagor	

Bilaga	1.	Enkäten	

	
Finansiell	kompetens	

Studien	är	utformad	för	att	undersöka	den	finansiella	kompetensen	hos	studenter.	
Finansiell	kompetens	definieras	som	en	kombination	av	medvetenhet,	kunskap,	
skicklighet,	attityd	och	beteende	som	krävs	för	att	göra	sunda	ekonomiska	beslut	och	i	
slutändan	uppnå	individuellt	ekonomiskt	välbefinnande.	
	
Enkäten	är	uppdelad	i	4	olika	delar.	Del	1	fokuserar	på	finansiellt	beteenden,	del	2	på	
finansiella	attityder,	del	3	på	finansiell	kunskap	och	del	4	på	finansiella	nätverk.		
	
Svaren	från	enkäten	kommer	att	hållas	helt	konfidentiellt,	så	vänligen	svara	så	ärligt	
som	möjligt.			
	
Ålder:	________	
	
Program	alternativt	kurs	som	studeras	på	universitet:	__________________	
	
Antal	terminer	studerade	på	universitet:	________	
	
	
Del	1	-	Finansiellt	beteende	

Denna	uppsättning	frågor	kommer	hjälpa	oss	att	förstå	hur	studenter	planerar	sin	
ekonomi.		
	
1.	Jag	överväger	noga	om	jag	har	råd	med	något	innan	jag	köper	det		

	 (Aldrig)	1			-			2			-			3			-			4			-			5	(Alltid)		

	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
	
2.	Jag	betalar	mina	räkningar	i	tid		

	 (Aldrig)	1			-			2			-			3			-			4			-			5	(Alltid)		

	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
	
3.	Jag	sätter	långsiktiga	ekonomiska	mål	som	jag	strävar	mot	att	uppnå		

	 (Aldrig)	1			-			2			-			3			-			4			-			5	(Alltid)		

	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
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4.	Jag	har	antingen	personligt	eller	gemensamt	ansvar	för	den	dagliga	förvaltningen	av	

pengar	i	mitt	hushåll		

	 a)	Sant	

	 b)	Falskt	

	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	

5.	Jag	bor	i	ett	hushåll	som	har	en	budget		

	 a)	Sant	

	 b)	Falskt	

	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
	
6.	Under	de	senaste	12	månaderna	har	jag	sparat	pengar	på	något	av	följande	sätt:	

• Sparat	pengar	hemma	eller	i	min	plånbok	
• Sparat	pengar	på	ett	bankkonto	
• Gett	pengar	till	min	familj	för	att	spara	åt	mig	
• Placerat	pengar	i	aktier	eller	liknande	
• Eller	på	något	annat	sätt	sparat	pengar	(remitteringar,	köpt	boskap,	köpt	guld,	

köpt	fast	egendom)	
	 a)	Sant	

	 b)	Falskt	

	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
	

7.	Jag	har	inom	de	senaste	2	åren	försökt	samla	in	information	om	olika	finansiella	
produkter	och	tjänster	innan	ett	beslutstagande		
	 a)	Sant	

	 b)	Falskt	

	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
	
8.	Jag	har	inom	de	senaste	2	åren	granskat	olika	alternativ	av	finansiella	produkter	och	
tjänster	samt	använt	mig	av	oberoende	information	eller	råd	för	att	ta	ett	välgrundat	
finansiellt	beslut	
	 a)	Sant	

	 b)	Falskt	

	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
	
9.	Jag	har	under	de	senaste	12	månaderna	använt	krediter	för	att	få	min	ekonomi	att	gå	
ihop	
	 a)	Sant	

	 b)	Falskt	

	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
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10.	Om	du	stod	inför	en	stor	kostnad	idag,	som	motsvarade	din	egen	månadsinkomst,	
skulle	du	kunna	betala	den	utan	att	låna	pengar	eller	be	familj	eller	vänner	att	hjälpa	till?		
	 a)	Sant	

	 b)	Falskt	

	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
	
	
Del	2	-	Finansiella	attityder	

Denna	del	av	enkäten	kommer	att	undersöka	studenters	attityder	till	olika	finansiella	
scenarion	och	frågor.		
	
1.	Jag	tycker	att	det	är	mer	tillfredsställande	att	spendera	pengar	än	att	spara	det	på	lång	
sikt		
	 (Instämmer	fullständigt)	1			-			2			-			3			-			4			-			5	(Instämmer	inte	alls)		

	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
	
2.	Jag	tenderar	att	leva	för	i	dag	och	låta	morgondagen	ta	hand	om	sig	själv		 	

(Instämmer	fullständigt)	1			-			2			-			3			-			4			-			5	(Instämmer	inte	alls)	

	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
	
3.	Pengar	är	till	för	att	spenderas		

	 (Instämmer	fullständigt)	1			-			2			-			3			-			4			-			5	(Instämmer	inte	alls)		

	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
	
4.	Jag	är	beredd	att	riskera	en	del	av	mina	pengar	när	jag	gör	en	investering		

	 (Instämmer	fullständigt)	1			-			2			-			3			-			4			-			5	(Instämmer	inte	alls)		

	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
	
5.	Min	ekonomiska	situation	begränsar	min	förmåga	att	göra	de	saker	som	är	viktiga	för	
mig		
	 (Instämmer	fullständigt)	1			-			2			-			3			-			4			-			5	(Instämmer	inte	alls)		

	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
	
6.	Jag	brukar	oroa	mig	för	att	betala	mina	normala	levnadskostnader		

	 (Instämmer	fullständigt)	1			-			2			-			3			-			4			-			5	(Instämmer	inte	alls)		

	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
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7.	Hur	skulle	du	betygsätta	din	egna	övergripande	kunskap	om	finansiella	frågor	i	
jämförelse	med	andra	universitetsstudenter?	
	 a)	Väldigt	hög	
	 b)	Ganska	hög	
	 c)	Genomsnittlig	
	 d)	Ganska	låg	
	 e)	Väldigt	låg	
	
	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
	
	
	

Del	3	-	Finansiell	kunskap	

Den	nästa	delen	av	enkäten	kan	liknas	med	en	frågesport.	Den	är	till	för	att	undersöka	
din	finansiella	kunskap.	Frågorna	är	inte	utformade	för	att	lura	dig	som	respondent,	så	
om	du	tror	att	du	har	rätt	svar,	har	du	förmodligen	det.		
	
1.	Om	sannolikheten	för	att	få	en	sjukdom	är	10%,	hur	många	av	1000	personer	kan	
förväntas	få	sjukdomen?	
	
	 ___________________	
	 	
	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
	
2.	En	bilhandlare	erbjuder	en	begagnad	bil	för	60	000	kronor.	Det	är	två	tredjedelar	av	
vad	den	kostade	som	ny.	Hur	mycket	kostade	bilen	som	ny?	
	
	 ___________________	
	
	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
	
	
3.	Föreställ	dig	att	fem	bröder	får	en	gåva	på	1000	kronor.	Om	bröderna	måste	dela	
pengarna	lika,	hur	mycket	får	de	var	och	en?	
	
	 ___________________	
	
	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
	
4.	Fortsättning	på	fråga	3.	Tänk	dig	nu	att	bröderna	måste	vänta	ett	år	för	att	få	sin	del	
av	X.	Om	ett	års	tid	kommer	de	att	kunna	köpa:		
	 a)	Mer	
	 b)	Samma	mängd,	eller	
	 c)	Mindre	än	de	skulle	kunna	köpa	idag	
	
	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
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5.	Du	lånar	X	kronor	till	en	vän	en	kväll	och	han	ger	dig	X	kronor	tillbaka	nästa	dag.	Hur	
mycket	ränta	har	han	betalat	på	lånet?	
	
	 ___________________	
	
	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
	
6.	Anta	att	du	lägger	100	kronor	i	ett	sparkonto	med	en	garanterad	ränta	på	2%	per	år.	
Du	gör	inte	några	ytterligare	betalningar	till	detta	konto	och	du	tar	inte	ut	några	pengar.	
Hur	mycket	skulle	vara	på	kontot	vid	slutet	av	det	första	året,	när	räntebetalningen	
görs?	
	
	 ___________________	
	
	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
	
7.	Fortsättning	på	fråga	6.	Hur	mycket	skulle	det	vara	på	kontot	i	slutet	av	fem	år?	Skulle	
det	vara:	
	 a)	Mer	än	110	kronor	
	 b)	Exakt	110	kronor	
	 c)	Mindre	än	110	kronor	
	 d)	Det	är	omöjligt	att	säga	från	den	information	som	ges	
	
	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
	
8.	Anta	att	räntan	på	ditt	sparkonto	är	1	procent	och	inflationen	är	2	procent.	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?	
	
	 ___________________	
	 	
	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
	
9.	En	investering	med	hög	avkastning	har	sannolikt	hög	risk	
	 a)	Sant		
	 b)	Falskt	
	
	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
	
10.	Att	köpa	aktier	i	ett	enstaka	företag	är	vanligtvis	säkrare	än	att	köpa	andelar	i	en	
aktiefond	
	 a)	Sant		
	 b)	Falskt	
	
	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
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11.	Hög	inflation	innebär	att	levnadskostnaderna	ökar	snabbt	
	 a)	Sant		
	 b)	Falskt	
	
	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
	
12.	Vad	är	en	nyemission?	

a) En	nyemission	innebär	att	ett	bolag	säljer	av	tillgångar	för	att	öka	
likviditeten	

b) En	nyemission	innebär	att	ett	bolag	ger	ut	aktier	för	att	öka	
aktiekapitalet	

c) En	nyemission	innebär	att	ett	bolag	förhandlar	om	räntan	på	lån	för	att	
minska	kostnader.	

d) En	nyemission	innebär	att	ett	bolag	ger	ut	teckningsoptioner	för	att	
stimulera	personer	i	ledningen	eller	anställda	

	
	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
	
13.	Vart	redovisas	ett	bolags	samtliga	intäkter	och	kostnader	under	ett	räkenskapsår?	

a) Förvaltningsberättelsen	
b) Revisionsberättelsen	
c) Balansräkningen	
d) Resultaträkningen	

	
	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
	
14.	_________	är	ett	finansiellt	nyckeltal	som	anger	hur	stor	andel	av	ett	bolags	tillgångar	
som	är	finansierade	med	eget	kapital	

a) Räntabilitet	
b) Skuldsättningsgrad	
c) Soliditet	
d) Rörelsemarginal		

	
	 ☐	Vet	ej		☐	Vill	ej	svara	
	
	
Del	4	-	Finansiella	nätverk	

På	denna	sista	del	av	enkäten	ombeds	du	skriva	ner	initialerna	på	upp	till	10	människor	
som	du	anser	är	de	viktigaste	resurserna	för	din	införskaffning	av	finansiell	information.	
Dessa	människor	kan	exempelvis	vara	en	partner,	syskon,	föräldrar,	släkt,	vänner,	
arbetskamrater	och	professorer.	Vilken	relation	du	har	till	dessa	människor	ombeds	du	
även	skriva	ner	bredvid	initialerna	nedan.	
	
	
	
	
	



vii	 	

	 					Initialer	 	 	Relation	 	 Frekvens	
1. ________	 	 	________	 	 ________	
2. ________	 	 	________	 	 ________	
3. ________	 			 	________	 	 ________	
4. ________	 		 	________	 	 ________	
5. ________	 	 	________	 	 ________	
6. ________	 		 	________	 	 ________	
7. ________	 		 	________	 	 ________	
8. ________	 	 	________	 	 ________	
9. ________	 			 	________	 	 ________	
10. ________	 			 	________	 	 ________	

	 	
	
För	varje	människa	som	du	skrivit	ner	ovan	ombeds	du	nu	slutligen	att	skriva	ner	hur	
frekvent	du	pratat	med	denne	för	att	införskaffa	finansiell	information	de	senaste	5	åren.	
Skriv	ner	siffran	0-5	bredvid	i	raderna	längst	åt	höger	ovan.	
	
0	=	Aldrig,	1	=	En	gång	om	året	eller	mindre,	2	=	Flera	gånger	om	året,	3	=	En	gång	i	
månaden,	4	=	Två-tre	gånger	i	månaden,	5	=	En	gång	i	veckan	eller	mer.		
	 	 	 	 	
	
Tack	för	din	medverkan	


