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Abstract  

 

The repurchase rate in Sweden has been cut continuously over the last four years and is now on 

a historically low level. Normally in a state with low interest rates, savings would decrease and 

consumption would increase. Low interest rates have not had that impact on consumption and 

savings has increased. The return on savings with low risk bonds is low at the moment and 

media is shifting toward the stock market which has had a big uprise the last couple of years. 

Do individuals have the knowledge to make rational decisions in their private savings, and what 

does their financial behavior look like? Theories claim that more financial literacy results in 

more rational decisions. The aim of this study is to investigate if students with financial 

education are more economic rational than students without financial education. The theories 

of behavior finance have been operationalized into different hypotheses which have been 

constructed into a survey and handed out to students at Örebro University. The results and 

hypotheses have been analyzed with chi-square tests. The results show that financial students 

are more rational in some parts of the behavior finance theories, such as; conservatism, attitudes 

toward information, gamblers fallacy and availability. It is also possible to see a connection 

between financial literacy and saving preferences. Students with financial education are more 

likely to save with a higher risk on the stock market than students without financial education 

who are more likely to save at low risk at the bank. 
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1. Inledning 

Inledningen börjar med en bakgrund som presenterar tidigare forskning samt teorier som 

studiens problemformulering grundar sig i för att ge läsaren insikt och förståelse om ämnet. 

Därefter följer ett avsnitt som beskriver hur sparbeteende ser ut i Sverige. Sedan följer 

problematiseringen där rådande ekonomiska läget beskrivs samt problematiseras med hjälp av 

tidigare studier och teorier om rationalitet, finansiell beteendevetenskap och sparbeteende. 

Problematiseringen leder avslutningsvis ned till studiens problemformulering samt syfte och 

avgränsning.  

 

1.1 Bakgrund 

Den effektiva marknadshypotesen EMH utvecklad av Eugene Fama (1970) fungerade länge 

som utgångspunkt för förståelse av aktiemarknaden. Hypotesen grundar sig på att en akties pris 

avspeglar all tillgänglig information och att framtida rörelser är slumpmässiga. Detta är en 

konsekvens av att alla individer agerar rationellt och försöker maximera förväntad avkastning i 

förhållande till risk, alla placerare har tillgång till samma information och det råder fri 

konkurrens (Gavelin & Sjöberg 2012). Under början av 2000-talet började ekonomer mer 

frekvent ifrågasätta EMH och menade att priserna på aktiemarknaden förändrades även av 

psykologiska element och beteende hos placerarna (Burton 2003). Barber (2011) hävdar att 

individers agerande på finansmarknaden skiljer sig brett från det antagande som ligger bakom 

tidigare modeller som är tänkta att förklara beslutsteorin. I teorin agerar individer 

nyttomaximerade och innehar väldiversifierade portföljer. Vidare grundar sig beslut på 

nyttomaximerande och rationella grundstenar. Dessa slutsatser är likartade med resultaten av 

en studie av Marinescu (2012) som anser att allt för många ekonomiska modeller bygger på 

orealistiska antaganden om att människor och marknader alltid agerar rationellt trots att många 

studier pekar på att individer tycks agera icke-rationellt. Finansiell beteendevetenskap har vuxit 

fram som ett alternativ att förklara empiriska mönster för beslutsteori där den rationella 

beslutsteorin brister (Ritter 2003). Finansiella beteendevetenskapliga modeller antar att 

individer inte agerar helt rationellt på grund utav personliga preferenser eller missuppfattningar 

(Ritter 2003).  

  



2 

 

Kunskapen om finansiella beslut kallas på engelska financial literacy och definieras som 

förståelse och kunskap om finansiella ärenden. Begreppet financial literacy används oftast i 

samband med privata ekonomiska beslut och sammanfattar kunskapen som behövs vid bland 

annat investeringar, sparande, försäkringar, skatteplanering, räntor, finansiell planering, 

konsumentregler samt värdet av pengar (investopedia 2015). Rooij, Luserdi & Alessi (2011a) 

visade genom en studie i Holland att individer med låg financial literacy har en lägre tendens 

att investera i aktier. I en annan studie av Rooij et al. (2011b) presenteras ett positivt samband 

mellan financial literacy och pensionssparande. Almenberg och Säve-Söderbergh (2011) 

undersöker hur den finansiella kunskapen ser ut i Sverige och kom genom sina resultat fram till 

att en stor andel vuxna har låg kunskap om ekonomi. Resultaten indikerar att kunskapsnivån är 

lägre bland unga, äldre, kvinnor och individer med lägre inkomst eller utbildningsnivå. Ett 

antagande baserat på studiernas slutsatser är att det verkar finns ett positivt samband mellan 

finansiell kunskap och finansiellt beteende.  

 

1.1.2 Sparandemönster 

Sparande definieras enligt Thalberg (2015) som den del av inkomsten som inte används för 

konsumtion. Bankinlåning, fonder och försäkringar utgör de tre vanligaste alternativen av 

finansiellt sparande (SCB 2015c), medan det reala sparandet utgörs av investeringar i fysiska 

tillgångar, så som bostadsrätter, fastigheter och konst (Gavelin & Sjöberg 2012). Enligt 

statistiska centralbyrån är sparandet i Sverige rekordhögt för tillfället. Under det fjärde kvartalet 

2014 uppgick hushållens finansiella sparande till 51 miljarder kronor, vilket är det högsta 

sparande sedan SCBs tidserie startade 1996 (SCB 2015b). Endast fjärde kvartalet 2008 efter 

finanskrisens utbrott uppgick sparande till en nästan lika hög nivå. Den andel av disponibel 

inkomst som går till sparande tenderar att följa rådande konjunkturer, vid högkonjunktur 

konsumerar hushållen mera och vid lågkonjunktur ökar sparandet (Ekonomifakta 2015b). Detta 

mönster går att avläsa i diagram 1 där sparandet varit högt efter den finansiella krisen i början 

på 90-talet, IT- krisen i början av 2000-talet samt den senaste finanskrisen 2008. Data från 

konjunkturinstitutet tyder på att den svenska ekonomin är på väg att hämta sig från de senaste 

åren med lågkonjunktur och är på väg in i ett normalläge, trots detta finns det enligt statistiken 

över hushållens sparande inga indikationer på att sparandet minskar (SCB 2015b; 

Ekonomifakta 2015c). 
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Diagram 1. Hushållens egna sparande 

 

 

I diagram 2 presenteras en fördelning över fem utvalda sparandeformer för hushållen i miljoner 

kronor mellan 2010 till 2014. Bostadsrättsandelar är den högsta investeringsformen och har 

ökat jämnt under den observerade tiden. Obligationer har det lägsta värdet och har sakta minskat 

som sparandeform samtidigt som aktieinnehavet har ökat kraftigt. Aktieinnehavet har näst 

högst värde efter bostadsrättandelarna. Bankinlåning har det tredje högsta värdet och har haft 

en jämn stigande takt under observerade år. Fondandelar har fluktuerat jämnt framtill mitten av 

2013 där sparalternativet har ökat i en raskare takt. 

 

Diagram 2. Fördelning av hushållens sparande 

 

Källa: SCB 2015 
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1.2 Problematisering 

Reporäntan har sänkts kontinuerligt sedan 2011 och sänktes i mars 2015 till minus 0,25 procent 

vilket är den lägsta nivån under hela 2000-talet. Sänkningarna av reporäntan har lett till 

historiskt låga in- och utlåningsräntor (Riksbanken 2015). Riksbankens agerande har medfört 

att det är gynnsamt att låna, samtidigt som det har blivit olönsamt att placera pengar på 

sparkonton då räntan är nästintill obefintlig (Andersson 2015). Vidare signalerar ränteläget att 

individer bör öka sin konsumtion eller investera sina pengar (Letser 2015). Dock avviker det 

nationella mönstret vi ser idag från historiska sänkningar där konsumtion och BNP ofta efter 

tidsförskjutning har stigit mer vid en räntesänkning (SCB 2015). Idag ligger inflationen runt 

noll och BNP tillväxten har varit låg. Däremot går börsen starkt och har ökat med 53 procent 

de tre senaste åren (Avanza 2015). 

 

En påtaglig effekt av räntesänkningarna är att de har haft en negativ påverkan på avkastningen 

för banksparande. Sparkonton är en av den vanligaste sparformen och är i princip riskfri, samt 

omfattas av den statliga insättningsgarantin (Beckman et al. 2013). Även obligationsmarknaden 

har drabbats negativt av kontinuerliga sänkningar av obligationsräntorna (Riksbanken 2015). 

Att spara i obligationer ses allmänt som en sparform med en relativt låg risk. Detta genom att 

avkastningen är känd i förväg och risken utgörs primärt av kreditrisken att obligationsutgivaren 

ej kan betala tillbaka (Gavelin & Sjöberg 2012). Trots att det aldrig i modern tid varit billigare 

att låna pengar från banken och att avkastningen på sparalternativ med låg risk har försämrats 

avsevärt, väljer individer att öka sitt sparande istället för att konsumera (Tryggare framtid 

2015). Det rådande ränteläget har fått stort utrymme i media och spartipsen duggar tätt. Flera 

finansexperter har uttalat sig i media om risken för negativa inlåningsräntor på sparkontona 

(Andersson 2015; Hemberg 2015). Riksbankenschefen Stefan Ingves håller också det öppet för 

att bankerna eventuellt skulle kunna tänkas införa negativa inlåningsräntor för privatpersoner 

(Riksbanken 2015). Låg avkastning för sparalternativ med låg risk och spekulationer om 

negativ inlåningsränta har resulterat i att experter rekommenderar privatpersoner att byta 

sparandeform. (Andersson 2015; Hemberg 2015; Letser 2015). Diagram 2 indikerar att andelen 

av aktiesparande har ökat drastiskt de två senaste åren, medan obligationsinnehavet har minskat. 

Bankinlåningen ökar succesivt under samma tidperiod, dock med avtagande fart under 2014. 

(SCB 2015). Sparandet i fonder har också haft en positiv utveckling de senaste åren. Enligt en 

undersökning av Fondbolagens förening 2012 har Sverige ett högt antal fondsparande utifrån 

ett internationellt perspektiv, 77 respektive 75 procent av kvinnor och män i Sverige fondsparar. 



5 

 

Undersökningen visar även en skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till inställning 

till risk, 63 procent av männen och 46 procent av kvinnorna anser sig vara villiga att ta en högre 

risk för att få en högre avkastning. En större andel kvinnor än män anser att låg risk är viktigast 

vid val av sparandeform. Fler män sparar direkt i aktier och är mer aktiva i sitt sparande, medan 

kvinnor ofta placerar sina tillgångar efter rådgivning eller rekommendationer (Fondbolagens 

förening 2012). 

 

Enligt en sifo- undersökning från februari 2015 är åtta av tio svenskar beredda att agera om det 

blir aktuellt med minusränta på kontot. 46 procent uppger att de hade valt ett annat sparkonto 

men med bättre avkastning. Detta står dock i kontrast med uppgifter från Avanza som uppger 

att svenskarna idag har kvar den största andelen av sina kontanter på konton utan ränta 

(Hemberg 2015). Den genomsnittliga inlåningsräntan för de svenska hushållen noterades till 

0,17 i februari 2015 (SCB 2015a). Detta är mer än halvering av inlåningsräntorna det senaste 

året, då motsvarade räntenotering för februari 2014 var 0,52 procent (SCB 2014). 28 procent 

av respondenterna hade valt att flytta pengarna till lågriskfonder, medan 15 procent hade varit 

beredda att byta placeringsform till aktiefonder. I övrigt är noterbart att 14 procent hade valt ett 

alternativ helt utan avkastning och då i form av bankfack eller i madrassen. 12 procent uppger 

att de ej vet hur de skulle agera om det blir aktuellt med negativ ränta på kontot (Hemberg 

2015). 

 

Situationen med låg avkastning på trygga sparalternativ tillsammans med det höga trycket i 

media av finansiella råd och svårigheten att på förhand förutspå framtida avkastning kontra risk 

har gjort privatpersoners beslutprocess mer komplex. Detta leder utsökt vidare till funderingar 

om hur insatta privatpersoner är i ekonomin och det rådande ränteläget. Vad är det som styr hur 

vi fattar våra beslut om hur vi ska spara? Placerar individen sina pengar efter ekonomiskt 

rationella val och med hänsyn till tillgänglig information eller är det andra faktorer som väger 

tyngre vid beslut om olika sparalternativ? Är det ett ekonomiskt rationellt beslut som ligger 

bakom ökningen av aktier och fonder som sparform eller ser vi ett ökat risktagande hos 

privatpersoner?  

 

Moshman (1990) menar att individers rationalitet utvecklas över tid då individen utbildas och 

utvecklas inom det studerade området. Ett exempel kan vara att en ekonom fattar ekonomiska 

beslut efter sitt vetande, medan en läkare fattar andra ekonomiska beslut efter den individens 

förutsättning. I motsatts till detta menar LeBoeuf och Shafir (2002) att experter inom deras 
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verksamhetsområde har lika stor risk för att göra icke-rationella val som amatörer. Anthes 

(2004) påpekar att amerikaner har en låg financial literacy och varnar att ifall detta inte ändras 

snart kommer det snart uppstå finansiella kriser i USA. Denna artikel var skriven 2004 och 

verkar ha varit en bra förutsägelse på den senaste finansiella krisen. 

 

Kezar & Yang (2010) anser att högskolor borde utveckla och förbättra studenters financial 

literacy i början av deras studietid. Detta på grund av att många av studenterna kommer för 

första gången i kontakt med mer avancerade ekonomiska beslut så som ansökan av studielån, 

innebörden av räntor, budgetering samt sparande. Enligt Kazar & Yang (2010) har de flesta 

studenter låg kunskap angående de finansiella beslut de ställs inför. Hur påverkar då finansiell 

kunskap finansiellt beteende? Nano & Cani (2013) har utfört en studie i Albanien där de 

undersöker sambandet mellan financial literacy och finansiellt beteende på högskolestudenter. 

De finner inga samband mellan finansiell utbildning och finansiellt beteende, men ser tendenser 

att studenter med finansiell utbildning uppvisar ett bättre finansiellt beteende än studenter utan 

den finansiella utbildningen. Studiens resultat visar även att studenter som har läst finansiella 

kurser har en högre finansiell literacy än andra studenter, men stödjer även Kazar & Yang 

(2010) om att studenter generellt har en låg financial literacy. Denna studie motsätter sig 

Moshmans (1990) teori att individer med högre financial literacy agerar mer rationellt än 

individer med låg financial literacy. Bayer & Bernheim (2008) har också undersökt sambandet 

mellan finansiell utbildning och finansiellt beteende genom att låta ett flertal anställda på olika 

företag genomgå finansiella kurser. Resultaten indikerade att de anställda som fått ta del av 

finansiella kurser påvisade ett bättre finansiellt beteende än de som inte tog del av kursen. 

Sjöberg och Engelberg (2009) har utfört en studie på studenter om finansiellt beteende och 

attityd till risk och visar att studenter med finansiell kunskap har en positiv relation till 

ekonomiskt risktagande och hasardspelsbeteende. 

 

Gemensamt för ovan nämnda studier är att de presenterar olika teorier om hur sambandet mellan 

finansiell kunskap och finansiellt beteende ser ut. Utgångspunkten för denna studie är delvis en 

replikering av två svenska studier (Johansson & Ames 2014; Ericson & Wallgren 2012) som 

undersöker hur finansiell utbildning påverkar finansiellt beteende genom att jämföra individer 

med finansiell kunskap med en kontrollgrupp. Denna studie bidrar till kontexten finansiell 

utbildning och finansiellt beteende genom en nutidskoppling med val av placeringsalternativ i 

det rådande och avvikande ränteläget.  
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1.3 Syfte 

Studiens syfte är att testa huruvida finansiell utbildning har en signifikant påverkan på 

finansiellt beteende genom att använda sig av fiktiva scenarion som mäter graden av ekonomisk 

rationalitet. Såvida det är möjligt att påvisa att individer med finansiell utbildning uppvisar en 

högre grad av ekonomisk rationalitet än individer utan motsvarande utbildning ämnar studien 

även att testa om det finns några samband mellan ekonomisk rationalitet och val av 

placeringsalternativ i det rådande ekonomiska läget.  

 

1.4 Problemformulering  

Är studenter med finansiell utbildning mer ekonomiskt rationella vid ekonomiska beslut än 

studenter utan motsvarande utbildning? Såvida detta samband kan påvisas, finns det några 

samband mellan ekonomisk rationalitet och placeringsalternativ i det rådande ekonomiska 

läget?  

 

1.4.1 Begreppsdefinition  

Ekonomisk rationalitet är det centrala begreppet i denna studie och definieras utifrån the 

economic man (Frank & Cartwright 2013) som innebär att en individ är kalkylerande, rationell 

och nyttomaximerande. Begreppet rationalitet har fler definitioner och tolkningar än vad denna 

uppsats tillämpar. Rationellt agerande kan exempelvis baseras på sociala och etiska aspekter 

likväl som att maximera den egna nyttan. Definitionen av ekonomisk rationalitet som baseras 

på the economic man är den som avses genom hela studien. Begreppet icke-rationell tillämpas 

som en motpol till rationell och mäts med hjälp av den finansiella beteendevetenskapen. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras relevanta teorier samt väsentliga begrepp för att skapa en 

vetenskaplig grund och förståelse för detta ämnesområde. Den teoretiska referensramen är 

organiserad i tre delar. Den första delen behandlar rationalitet och finansiell 

beteendevetenskap. Den andra delen presenterar utvalda teorier om risk och sparalternativ. 

Del tre är en samlad presentation över studiens 15 hypoteser. Valet av teori är utöver 

kopplingen till problemformuleringen och syftet även baserade på teorier som frekvent 

förekommer i tidigare studier.  

 

2.1. Rationalitet och finansiell beteendevetenskap 

Fama (1970) utvecklade den effektiva marknadshypotesen (EMH). Utgångspunkten är att all 

tillgänglig information återspeglas i priset på marknaden vilket resulterar i att finansiella 

marknader är effektiva. Detta innebär att intressenternas aggregerade analyser blir det korrekta 

värdet av framtida kassaflöden och priset justeras direkt när ny information tillhandahålls. 

Marknadshypotesen kan delas in i tre olika nivåer med hänsyn till tillgängligheten av 

information. Nivåerna är svag, mellanstark och stark. Den svaga nivån av effektivitet förklaras 

endast av historiska priser på aktier. Den mellanstarka nivån inkluderar historiska värden samt 

all offentlig tillgänglig information såsom årsredovisningar, nyheter och beslut om 

utdelning/emission. Den starka nivån av effektivitet speglas av öppenhet vilket inkluderar 

historisk information, offentlig information samt monopolistisk information och 

insiderinformation (ibid).  

 

The economic man har utvecklats till följd av EMH och är en modell nationalekonomer utgår 

ifrån för att möjliggöra analyser. The economic man är en kalkylerande, rationell och 

nyttomaximerande individ som alltid strävar efter effektivitet (Frank & Cartwright 2013). 

Simon (1976) ifrågasätter de tidigare teorierna genom the administrative man, som är en inte 

lika rationell individ som the economic man. Istället för att alltid maximera och effektivisera 

nöjer sig the administrative man med att tillfredsställa och fatta beslut som är tillräckligt bra. 

På grund av dagens komplexitet av information och tidsbegränsningar anser Simon att det är 

omöjligt att ta del av all tillgänglig information. The administrative man nöjer sig med en del 

av informationen som uppfattas vara mest relevant och fattar beslut efter den samt tid och 

kognitiv förmåga (Simon 1976).  
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Den perfekta rationaliteten i the economic man och EMH kritiseras från flera olika håll (Simon 

1976; Tversky & Kahneman 1979). Under slutet av 70-talet utförde Tversky och Kahneman 

(1979) en studie angående människors attityder till risk. Detta utvecklade ett nytt tänk inom 

finansiell ekonomi som brukar benämnas finansiell beteendevetenskap. De uppmärksammade 

en icke-rationell riskattityd hos både privatpersoner och professionella förvaltare, vilket innebär 

olika former av beteenden som strider mot de grundläggande antagande att en placerare endast 

bryr sig om förväntad avkastning och risk (Tversky & Kahneman 1979). Den finansiella 

beteendevetenskapen växte fram som en motpol till the economic man och grundtanken att 

individer agerar fullt rationellt.  

 

Moshman (1990) menar att utbildning och erfarenhet leder till ökad rationalitet inom det 

studerade området. Moshman hävdar att en individ med finansiell utbildning bör vara mer 

erfaren att samla in och analysera nödvändig information för att kunna fatta mer rationella 

beslut än individer utan samma utbildning. Således är detta analogt med att individer med 

finansiell utbildning borde begå färre finansiella beteendevetenskapliga misstag. Dessa 

antaganden leder fram till studiens huvudsakliga problemformulering om studenter med 

finansiell utbildning är mer ekonomiskt rationella vid ekonomiska beslut än studenter utan 

motsvarande utbildning. Nedan visas hur tidigare studier och befintlig teori används för att 

konstruera tretton hypoteser vars syfte är operationalisera graden av rationalitet och att hjälpa 

till och besvara studiens övergripande problemformulering. 

 

Hypotes 1: Individer med finansiell utbildning uppvisar en högre grad av logiskt tänkande än 

individer utan motsvarande utbildning.  

 

Individer har visat sig kunna ta icke-rationella beslut under osäkerhet. Ett exempel på detta är 

skev riskattityd, även kallad the prospect theory. Detta innebär att individer föredrar en säker 

lägre vinst framför en osäker högre vinst, men vid en förlust ändras riskoviljan till det motsatta 

och individen föredrar en osäker högre förlust framför en säker lägre förlust. Detta beteende 

kallas även förlustaversion. Individen väljer i båda alternativen de val med lägst förväntad 

avkastning. Studier har visat att flertalet individer lider mer än dubbelt så mycket av en förlust 

än vad de njuter av en vinst i samma storlek (Tversky & Kahneman 1979).  

 

Hypotes 2: Individer med finansiell utbildning uppvisar en lägre grad av förlustaversion än 

individer utan motsvarande utbildning. 
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Ett annat exempel på icke-rationella beslut är en tendens att överskatta händelser med låg 

sannolikhet. Fler individer väljer att satsa på att erhålla ett högt belopp med låg sannolikhet än 

ett lågt belopp med hög sannolikhet, samtidigt som fler individer hellre betalar ett lågt belopp 

än att med låg sannolikhet betala ett högt belopp. Människors beslut avgörs även efter hur 

beslutsalternativen presenteras. Detta begrepp kallas inramning och är mycket relevant för 

finansiell rådgivning. Individer har även en tendens att använda mentala konton för sin 

förmögenhet och fattar olika beslut utifrån olika “konton”. Till exempel tenderar individer att 

ta större risk med pengar från en lottovinst än pengar från lönekontot. Ett annat exempel på 

mentala konton är att fördela förmögenheten på en långsiktig del med lägre risk och en 

kortsiktig del med högre risk. Detta kan vara positivt ur ett självkontrollsperspektiv, men kan 

leda till icke-rationella beslut vid val av risk för den totala portföljen. Även vid givna 

sannolikheter fattas icke-rationella beslut, detta kallas ambivalensaversion. Individer väljer 

hellre alternativ med givna sannolikheter än osäkra även om dessa är motsägelsefulla (Gavelin 

& Sjöberg 2012; Tversky & Kahneman 1979). 

 

Hypotes 3: Individer med finansiell utbildning tillämpar i mindre utsträckning mentala konton 

än individer utan motsvarande finansiell utbildning.  

 

Kognitiva misstag är en del inom finansiell beteendevetenskap som innebär systematiska 

tendenser att tolka verkligenheten på ett missvisande sätt. Självöverskattning är ett exempel på 

kognitiva misstag vilket innebär att överskatta sin egen förmåga. En placerare som varit 

framgångsrik under en period av växande marknad har en tendens att se sin framgång som ett 

tecken på hög kompetens samtidigt som vid en nedgång se det som otur. Ett annat exempel på 

självöverskattning är kognitiv dissonans vilket innebär att efter att ha tagit ett beslut har 

individen mycket lättare att ta till sig positiv än negativ information angående sitt beslut 

(Gavelin & Sjöberg 2012). 

 

Hypotes 4: Individer med finansiell utbildning överskattar i mindre grad sin förmåga än 

individer utan motsvarande utbildning. 

 

Andra kognitiva misstag är tendenser att vara optimistisk och att använda sig av förenklade 

metoder vid anskaffande av beslutsunderlag. Individer har en tendens att använda olika 

tumregler som till exempel små samspel, att uppskatta en trend utifrån alltför få observationer 

(Tversky & Kahneman 1971) eller spelarens misstag, the gamblers fallacy, att tro att 
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sannolikheterna för ett slumpmässigt utfall förändras efter flera försök (Gavelin & Sjöberg 

2012). 

 

Hypotes 5: Individer med finansiell utbildning inser i högre grad att det krävs ett större urval 

för att kunna dra statistiska slutsatser än individer utan motsvarande utbildning. 

 

Hypotes 6: Individer med finansiell utbildning har lägre tendenser till att begå gamblers fallacy 

än individer utan motsvarande utbildning. 

 

Andra slags tumregler kan vara förankring, vilket innebär att individens bedömning påverkas 

av irrelevant information eller tillgänglighet. Som ett exempel kan det innebära att individer 

tror att ting som media uppmärksammar är vanligare förekommande en andra ting som inte fått 

samma uppmärksamhet (Tversky & Kahneman 1974). Hordbeteende är även ett vanligt 

förekommande kognitivt misstag. En aktie kan ha haft en uppmärksammad värdestigning i 

media och individer som fått god avkastning har fått en oförtjänt hög tilltro. Allmänheten har 

då en tendens att lyssna på dessa människor och investera efter deras idéer, vilket skapar 

hordbeteende och bubblor (Gavelin & Sjöberg 2012). 

 

Hypotes 7: Individer med finansiell utbildning har lägre tendenser till hordbeteende än 

individer utan motsvarande utbildning. 

 

Emotionella effekter som grupptryck, konservatism och ångeraversion är även exempel på 

finansiell beteendevetenskap. Individer har en tendens att härma individer den vill identifiera 

sig med, detta grupptryck kan leda till hordbeteende, vilket innebär att individer efterliknar en 

större grupps beteende. Konservatism innebär att individer kan ha svårt att skilja sig från ting 

som ur ett rationellt synsätt hade varit det mest rationella att göra. Ett affektionsvärde kan ha 

utvecklats över tid vilket kan vara negativt för riskspridning, om man till exempel har placerat 

allt i sin svärmors företag. Med ångeraversion innebär att undvika ett beslut på grund av rädsla 

för att senare ångra sig (ibid). 

 

Hypotes 8: Individer utan finansiell utbildning har högre tendenser av att vara konservativa än 

individer med finansiell utbildning.  
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Hypotes 9: Individer med finansiell utbildning uppvisar i lägre utsträckning ångeraversion vid 

hantering av aktier än individer utan motsvarande utbildning.  

 

Information och störningar som påverkar investeringsbeslut kallas för noise. Det finns 

investerare som grundar sina beslut på denna information, istället för att själva ta reda på 

information eller följa statistik. Dessa investerare kallas för noise traders. Investerare som 

grundar sina beslut på information som de själva tillskansat sig kallas för information traders. 

Media kan med sitt sätt att uttrycka sig påverka börsen och noise traders, där superlativ i 

kombination med en svag börsdag kan skrivas ut som till exempel börsras. Media kan alltså 

förvärra en svag börsperiod genom att manipulera osäkra investerare (Wärneryd 2001). Montier 

(2005) undersöker hur beslut påverkas av information och poängterar illusionen om kunskap. 

Denna innebär att individer ofta tror att bättre beslut utförs med mer tillgänglig kunskap, men 

det har visat sig finnas kognitiva begränsningar för kapaciteten att hantera information. Över 

en viss gräns av information har individer en tendens att fatta samma beslut oavsett mängd av 

information, den fungerar mest i syfte att stärka personens självförtroende än att påverka vår 

noggrannhet. 

 

Hypotes 10: Individer med finansiell utbildning fattar inte beslut på bristfällig information. 

 

Hypotes 11: Individer med finansiell utbildning förstår att mer information inte alltid leder till 

bättre investeringsbeslut. 

 

Hypotes 12: Individer med finansiell utbildning har ett mer kritiskt förhållningssätt till 

finansiell information som ges av media.  

 

2.2 Risk och sparandealternativ  

Enligt Gavelin och Sjöberg (2012) har de flesta placerare en viss motvilja att ta risk. Detta 

begrepp kallas riskaversion. Risk definieras som hur säkert det är att förväntad avkastning 

realiseras. För att mäta riskaversion kan individen ta ställning till hur mycket ersättning 

individen skulle kräva för att vilja vara med. Den uppmätta riskaversionen översätts sedan till 

en nyttofunktion som finner en avvägning mellan avkastning och risk. Privatpersoners 

riskattityd kan vara svårt att uppskatta då de varierar över tid och påverkas av händelser på 

marknaden. Sjöberg och Engelberg (2009) menar att studenter med finansiell utbildning har 
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högre riskpreferens än andra studenter. Det har även gjorts flera studier om fair game (Arnold 

2007; Perloff 2014). Fair game innebär att det förväntade värdet är lika stort som kostnaden. 

Till exempel att singla slant med tio kronor som insats för båda parter. Ett annat exempel är att 

satsa en krona och med tio procent sannolikhet vinna tio kronor, väntevärdet är då noll. Dock 

måste man ta i hänsyn till den avtagande marginalnyttan av pengar, där den sista kronan är 

mindre värd än den näst sista. Det betyder att den krona man kan vinna i ett fair game är mindre 

värd än den krona man kan förlora. Detta gör att det finns en ovilja att delta i ett fair game 

(Arnold 2007; Perloff 2014). Individer som är risktagande kan däremot betala för att få en 

möjlighet till ett fair game, vilket innebär att individer trots väntevärde på mindre än noll kan 

acceptera förutsättningarna (Perloff 2014).  

 

Hypotes 13: Individer med finansiell utbildning är mer benägna till ett fair game än individer 

utan motsvarande utbildning.  

 

Det finns flera typer av marknader med olika möjligheter för sparande och ett flertal olika 

sparformer. Den här studien har valt att fokusera på sparkonton, räntepapper, aktier och fonder 

som sparalternativ vid analysen av risk, rationalitet och sparalternativ i rådande ekonomiska 

läge. Bankmarknaden är en marknad för in- och utlåning. Sparkonto är en säker och trygg 

sparform som omfattas av den statliga insättningsgarantin. Penning- och 

obligationsmarknaderna hanterar handeln med standardiserade värdepapper. Dessa 

värdepapper har förutbestämd förfallodag till nominella belopp. Penningmarknaden behandlar 

värdepapper med löptid på maximalt ett år medan obligationsmarknaden behandlar 

värdepapper på mer än ett år (Beckman et al. 2013). Räntepapper ses allmänt som en sparform 

med en relativ låg risk tack vare att avkastningen är på förhand känd och risken utgörs primärt 

av kreditrisken (Gavelin & Sjöberg 2012). På aktiemarknaden investeras kapital i företag där 

en aktie är en andel i ett företag. Risken på aktiemarknaden är högre än bankinlåning och 

räntepapper på grund av risken att insättningen kan minska i värde. Vidare är framtida 

avkastningar okända. Aktiemarknaden kallas ofta för riskkapitalmarknaden och delas in i 

primär- och sekundärmarknaden, där aktiehandeln som vi känner till den sker på 

sekundärmarknaden, från ägare till en annan ägare. Primärmarknaden är där företag ger ut aktier 

till ägare. Utbudet av fonder är stort och det finns ett stort spann när det gäller risk och 

avkastning. Generellt har de fonder som placerar i korta räntebärande värdepapper låg risk och 

desto mer specificerad och högre andel aktier en fond har desto högre risk. Till de säkrare 

fonderna hör räntefonderna som har låg risk, medan aktiefonder har en högre risk. Vid köp av 
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fonder bör det enligt en branschkod av Svenska Fondhandlarföreningen, banker och andra 

värdepappersbolag finnas en tydlig specificerad riksnivå angiven för varje fond (Beckman et 

al. 2013). Enligt fondbolagens förening (2012) har män en högre vilja att ta risk vid placeringar 

än kvinnor, vilket leder till den fjortonde hypotesen: 

 

Hypotes 14: Män är mer riskbenägna vid placeringar än kvinnor. 

 

Sammanfattningsvis går det grovt att kategorisera sparkonton och räntepapper som 

sparalternativ med låg risk, men också med låg avkastning i det rådande ränteläget. Aktier är 

ett alternativ på en sparform med högre avkastning, men till priset av högre risk. Fonder som 

sparform positionerar sig mellan sparkonton samt räntepapper och aktier med avseende på risk 

och avkastning. Statistiken i diagram 2 indikerar att fler privatpersoner investerar i aktier och 

således i sparalternativ med högre risk. I det rådande ekonomiska läget med låga räntor måste 

de som önskar högre avkastning söka sig till sparalternativ med högre risk. Sambandet mellan 

risk och avkastning är i regel linjärt. I dagsläget måste många sparare utsätta sig för högre risk 

om de önskar erhålla avkastning (Fondmarknaden.se 2015). Det är oklart om privatsparares 

riskpreferenser har ändrats som följd av förändringar i avkastningen. Sjöberg och Engelbergs 

(2009) påstående om att studenter med ekonomisk utbildning har en högre riskpreferens än 

andra studenter leder fram till studiens femtonde hypotes, vars syfte är att bidra till att besvara 

studiens andra del av problemformuleringen.  

 

Hypotes 15: Individer med finansiell utbildning tenderar att placera mer riskfyllt än studenter 

utan motsvarande utbildning. 
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2.3 Presentation av studiens hypoteser 

Avsnitt 2.3 presenterar en sammanställning av studiens 15 hypoteser. I samband med varje 

hypotes är dess koppling till enkätfrågorna angivet inom parentes.  

 

Hypotes 1: Individer med finansiell utbildning uppvisar en högre grad av logiskt tänkande än 

individer utan motsvarande utbildning. (Fråga 5). 

 

Hypotes 2: Individer med finansiell utbildning uppvisar en lägre grad av förlustaversion än 

individer utan motsvarande utbildning. (Fråga 6a & b). 

 

Hypotes 3: Individer med finansiell utbildning tillämpar i mindre utsträckning mentala konton 

än individer utan motsvarande utbildning. (Fråga 9a & b). 

 

Hypotes 4: Individer med finansiell utbildning överskattar i mindre grad sin förmåga än 

individer utan motsvarande utbildning. (Fråga 8 & 12). 

 

Hypotes 5: Individer med finansiell utbildning inser i högre grad att det krävs ett större urval 

för att kunna dra statistiska slutsatser än individer utan motsvarande utbildning. (Fråga 10). 

 

Hypotes 6: Individer med finansiell utbildning har lägre tendenser till att begå gamblers fallacy 

än individer utan motsvarande utbildning. (Fråga 11). 

 

Hypotes 7: Individer med finansiell utbildning har lägre tendenser till hordbeteende än 

individer utan motsvarande utbildning. (13, 14a & b). 

 

Hypotes 8: Individer utan finansiell utbildning har högre tendenser av att vara konservativa än 

individer med finansiell utbildning. (Fråga 19). 

 

Hypotes 9: Individer med finansiell utbildning uppvisar i lägre utsträckning ångeraversion vid 

hantering av aktier än individer utan motsvarande utbildning. (Fråga 18). 

 

Hypotes 10: Individer med finansiell utbildning fattar inte beslut på bristfällig information. 

(Fråga 15). 

 

Hypotes 11: Individer med finansiell utbildning förstår att mer information inte alltid leder till 

bättre investeringsbeslut. (Fråga 16). 

 

Hypotes 12: Individer med finansiell utbildning har ett mer kritiskt förhållningssätt till 

finansiell information som ges av media. (Fråga 17). 

 

Hypotes 13: Individer med finansiell utbildning är mer benägna till ett fair game än individer 

utan motsvarande utbildning. (Fråga 7). 

 

Hypotes 14: Män är mer riskbenägna vid placeringar än kvinnor. (Fråga 1 & 20).  

 

Hypotes 15: Individer med finansiell utbildning tenderar att placera mer riskfyllt än individer 

utan motsvarande utbildning. (Fråga 20).   
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3. Metod 

I metodkapitlet presenteras val av ämne samt studieobjekt och teorisökning. Vidare följer en 

diskussion om studiens forskningsansats och metodval. Därefter följer en redogörelse av 

tillvägagångssätt och ställningstagande av urval och datainsamling som bland annat 

inkluderar enkätkonstruktionen och operationalisering. Metodkapitlet avslutas med en 

skildring av databearbetning, analysmetod och en diskussion om studiens kvalitet och 

metodreflektion.  

 

3.1 Val av ämne och studieobjekt  

Valet av studieobjekt växte fram med hjälp av den litteratursökning som genomfördes inom 

ämnet finansiering och finansiell rådgivning. Framförallt var det två tidigare studentuppsatser 

som ledde fram till den här studiens problemformulering, syfte, studieobjekt och val av teori. 

Den första uppsatsen handlar om effekten av finansiell utbildning på finansiellt beteende från 

2014, vilket undersöks med hjälp av en surveyundersökning. Undersökningsobjekten är 

studenter med finansiell utbildning och uppsatsen använder studenter utan motsvarande 

utbildning som kontrollgrupp (Johansson & Ames 2014). Den andra uppsatsen är skriven 2012 

och har ett snarlikt upplägg. Författarna undersöker om det finns skillnader mellan privata 

aktiesparare och fondförvaltare i deras rationalitet vid beslutsfattande (Ericson & Wallgren 

2012). Utgångspunkten i denna studie är en replikering av ovan nämnda uppsatser, samtidigt 

som vi har adderat ett eget element i form av en nutidskoppling med val av placeringsform i det 

rådande och avvikande ränteläge. Enligt en studie av Liyanarachchi (2007) kan 

redovisningsstudenter fördelaktigt nyttjas vid många beslutsgrundande experiment istället för 

yrkesutövande redovisningsekonomer. Substitutbar kunskap samt billigare och snabbare 

åtkomst till respondenter är enligt studien tre fördelar med att använda studenter. Slutsatserna 

från Liyanarachchi (2007) bidrar med att motivera valet av studieobjekt för den här studien 

genom att resultaten borde vara applicerbara på studenter med finansiell utbildning kontra 

yrkesutövare inom finanssektorn. 

 

3.2 Forskningsansats och metodval  

Det finns sedan tidigare ett flertal studier och teorier om framförallt finansiell 

beteendevetenskap och rationalitet, men det finns även en hel del skrivet om kunskapen om 
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finansiella beslut (Gavelin & Sjöberg 2012; Brad Barber 2011; Marinescu 2012; Ritter 2003; 

Rooij, Luserdi & Alessi 2011a; Almenberg & Säve-Söderbergh 2001) Denna studie har använt 

befintlig teori för att bygga en teoretisk referensram och utifrån denna konstruerat hypoteser 

som har testats i empirin för att antigen kunna verifieras eller förkastas. Studiens 

forskningsansats är således deduktiv, vilket också är den vanligaste uppfattningen om hur 

relationen mellan teori och empiri inom samhällsvetenskaperna föreligger (Bryman & Bell 

2005).  

 

Utifrån studiens problemformulering och syfte har en kvantitativ metod och 

surveyundersökning valts. Forskningsstrategin betonar kvantifiering när det handlar om 

insamling samt analys av data och bygger på ett deduktivt synsätt där hypotesprövning har stor 

vikt (Bryman & Bell 2005). Generaliseringar, statistiska metoder för analys, teoriprövning, 

söka förklaringar, kausalitet och samband är sex vanliga kännetecken för kvantitativ forskning 

som är applicerbara på vår studie och bidrar till att motivera valet av forskningsansats 

(Christensen et al. 2010; Bryman & Bell 2005). En kvantitativ metod kopplas ofta samman med 

en naturvetenskaplig utgångspunkt och har en stark förankring i ett objektivistiskt paradigm. 

Vilket är ett av fyra paradigm vars syfte är att bidra med förståelse för de kunskapsteoretiska 

och ontologiska grunderna inom företagsekonomisk forskning (Bryman & Bell 2005). En 

tvärsnittsdesign i form av en surveyunderökning lämpar sig väl då syftet är att generera en 

uppsättning kvantitativa data med två eller fler variabler som sedan analyseras för att se om det 

är möjligt att fastslå något slags mönster och olika samband (Bryman & Bell 2005). Med 

härledning av den beskrivningen anser vi att en surveyundersökning är adekvat för att kunna 

besvara studiens syfte.  

 

3.3 Teorisökning  

Informationskällor som ligger till grund och utgångspunkt för studien är främst tidigare studier 

inom finansiell beteendevetenskap, rationalitet och kunskap om finansiella beslut. De tidigare 

studierna har bidragit med fördjupad kunskap inom ämnena och tips på fler referenser att söka 

vidare på. De huvudsakliga databaserna som använts för litteratursökningen är ABI/inform, 

EconLit och DiVA, vilka samtliga tillhandahålls av Örebro universitet. Primära sökord var 

behavioral finance, economic man, rationalitet, risk och financial literacy. Utöver tidigare 

studier har böcker om finansiering och finansiell rådgivning nyttjats som kunskapskälla till 

problemformuleringens andra del om placeringsalternativ vid rådande ränteläge.  
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3.4 Urval  

Studiens urval utgörs av studenter på Örebro universitet. Urvalet består av två olika grupper. 

Den första gruppen består av studenter som lägst har läst en eller flera kurser finansiering, 

portföljteori eller finansiell rådgivning. Denna grupp utgör en delpopulation av studenter med 

finansiell utbildning. Den andra gruppen är en kontrollgrupp som består av studenter som inte 

har läst någon av ovan nämna kurser. Urvalet i den här studien utgörs av ett icke- 

sannolikhetsurval på grund av alla i populationen inte har samma möjlighet att komma med i 

urvalet. Mer preciserat tillämpar studien ett bekvämlighetsurval genom att nyttja de 

respondenter som finns lätt tillgängliga för undersökningen. En fördel med ett 

bekvämlighetsurval är att genom Örebro universitet få en snabbare och enklare åtkomst till 

kvalificerade respondenter, vilket är önskvärt med tanke på tidsramen för studien. Vidare är 

bekvämlighetsurval mycket vanliga och har en mer legitim roll inom de ekonomiska 

ämnesområden, än inom övrig forskning. En annars uppenbar nackdel med bekvämlighetsurval 

är att generaliserbarheten minskar (Bryman & Bell 2005). I vårt fall anser vi dock att studien 

kan uppnå generaliserbarhet trots bekvämlighetsurvalet. Detta tack vare att urvalet genom sin 

utbildning är representativt för populationen studenter med finansiell utbildning. Vidare ser vi 

också möjligheter att studiens resultat kan ge en indikation om differenser mellan andra grupper 

i samhället som besitter finansiell kunskap kontra de som ej innehar samma kunskap.  

 

3.5 Datainsamling  

Datainsamlingen har skett med hjälp av en surveyundersökning i form av enkäter. Således 

bygger den här studien på primärdata som utgörs av data som samlats in för den specifika 

undersökningen (Bryman & Bell 2005). Enkäterna gavs ut via mail och publicerades i ett 

studentforum för studenter på Örebro universitet via Facebook. Detta för att inbringa så många 

svar som möjligt med hänsyn till den korta tidshorisonten. Påminnelser skickades ut till de 

respondenterna som mottog enkäten via mail, för att höja svarsfrekvensen (Bryman & Bell).  

 

Valet av enkät som verktyg för datainsamling beror främst på möjligheten att snabbare inhämta 

och administrera en större mängd data än exempelvis vid intervjuer, vilket är starkt kopplat till 

studiens syfte. Ytterligare fördel är att enkäter inte medför någon intervjuareffekt, vilket är ett 



19 

 

viktigt kriterium med tanke på den naturvetenskapliga ansatsen och objektivitet. Nackdelar med 

enkäter som är värt att ta hänsyn till vid utvärdering av resultatet är framförallt att enkäter 

begränsar möjligheten att hjälpa respondenter med tolkning av frågorna eller ställa fördjupande 

frågor. En konsekvens kan således bli att respondenterna misstolkar frågorna och att studien 

går miste om värdefull information. Ytterligare nackdel är att det kan vara svårt att få med alla 

frågor som vore optimalt för studien. Många frågor kan öka risken för att respondenterna 

tröttnar och antigen hoppar över frågor eller uppger felaktiga svar (Bryman & Bell 2005). 

 

En pilotstudie genomfördes med fem deltagare för att testa enkätfrågornas formulering, 

struktur, tydlighet och relevans. Gruppen bestod både av individer som läst finansiering och de 

som inte har läst finansiering. Syftet med denna fördelning var att undersöka om frågorna 

förstods av bägge grupperna oavsett akademisk finansieringskunskap. Pilotstudien generade ett 

flertal bra tips, så som omformulering, borttagning av frågor och skapade en diskussion om 

vissa frågors relevans.  

 

Datainsamlingen via mail och studentforumet resulterade i 207 svar under en veckas period. 

Responsen via studentforumet var mycket god, och mailen användes främst för att inbringa fler 

studenter med finansiell utbildning. Mailen skickades ut till studenter som läst kurserna 

finansiering samt portföljteori och finansiell rådgivning i praktiken under åren 2014 och 2015. 

För att höja svarsfrekvensen valde vi att i samband med vår information om enkäten att skänka 

sex kronor per svarande till katastrofen i Nepal. Valet att skänka till Nepal berodde på att det 

var en aktuell katastrof som vid tidpunkten för utdelningen av enkäten borde ha 

uppmärksammats och berört flertalet av respondenterna.  

 

3.6 Utformning av enkät – operationalisering  

Enkäten består totalt av 20 frågor var av 17 har slutna svarsalternativ och tre har öppna 

svarsalternativ. Motivering till valet av merparten slutna frågor grundar sig främst på att 

jämförbarheten i svaren, kodning och statistisk analys ökar, vilket överensstämmer med 

studiens vetenskapliga ansats. En nackdel med slutna frågor kan vara att respondenterna 

upplever att inget av svarsalternativen passar in, vilket kan medföra irritation och sänker 

resultatens validitet. Syftet med de öppna frågorna är att djupare försöka fånga respondenternas 

kunskapsnivå genom att inte styra tankegången med svarsalternativ. En konsekvens av valet 

kan dock bli svårigheter med bearbetning och analys av data (Bryman & Bell 2005). Ett aktivt 
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val vid enkätbeskrivningen var att inte nämna begreppet rationalitet för att undvika att ge 

ledande information. Nedan följer en redogörelse för hur frågorna är konstruerade och deras 

teoretiska koppling.  

 

Tabell 1. Enkätutformning  

Teorier Tidigare forskning Enkätfråga Mätskala 

Rationalitet Moshman (1990) 5 Kvotskala  

Hordbeteende Enligt Gavelin och 

Sjöberg (2012) 

13, 14 Nominalskala 

Förlust, riskaversion & 

fair game 

Tversky & Kahneman 

(1979)  Arnold (2007) 

Perloff (2014) 

6, 7 Nominalskala, 

Kvotskala 

Mentala konton Gavelin & Sjöberg (2012) 9 Nominalskala 

Ångeraversion Gavelin & Sjöberg (2012) 18 Nominalskala 

Tillgänglighet Tversky & Kahneman 

(1974) 

17 Ordinalskala 

Små samspel & gamblers 

fallacy 

Tversky & Kahneman 

(1971) 

Gavelin & Sjöberg (2012) 

10, 11 Ordinalskala, 

Nominalskala 

Självöverskattning Gavelin & Sjöberg (2012) 4, 8, 12 Ordinalskala, 

Nominalskala 

Informationshantering & 

Noise 

Wärneryd (2001) Montier 

(2005) 

15, 16. 17 Nominalskala, 

Ordinalskala 

Konservatism Gavelin & Sjöberg (2012) 19 Nominalskala 

Sparandeteori Gavelin & Sjöberg (2012) 

Beckman et al. (2013) 

20 Nominalskala 
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3.6.1 Bakgrund, fråga 1, 2, 3 

I fråga 1 undersöks respondentens kön för att se om det som enligt fondförvaltningens förening 

finns samband mellan kön och ställningstagande till risk (Fondbolagens förening 2012). På 

grund utav den ojämna fördelningen av män och kvinnor i de två grupperna används kön också 

som en kontrollvariabel för att undersöka om differenser i resultatet mellan grupperna kan 

förklaras av kön.. Fråga 2 undersöker om respondenten har genomfört någon finansieringskurs 

på Örebro universitet för att vi sedan skall kunna jämföra de som har tagit kursen mot de som 

inte har. Fråga 3 undersöker om respondenten har erfarenhet av att handla med värdepapper, 

detta för att få en översikt om hur mycket erfarenhet respondenterna har. Enligt Moshman 

(1990) bör de med utbildning och erfarenhet ha flest rationella svar. 

 

3.6.2 Rationalitet, fråga 5 

Fråga 5 undersöker logiskt tänkande hos respondenten. Det finns endast ett rationellt svar då 

alla ska välja 1/4 av genomsnittet, detta är noll. The economic man (Frank & Cartwright 2013) 

är alltid rationell och förutsätter att alla andra individer på marknaden också är rationella så det 

enda rationella svaret är noll. Enligt Moshman (1990) borde respondenter med mest utbildning 

eller erfarenhet svara mest rationellt på denna fråga.  

 

3.6.3 Hordbeteende, fråga 13, 14a, 14b 

Dessa frågor används för att undersöka om det förekommer tendenser till hordbeteende. Fråga 

13 undersöker om respondenten kommer att välja restaurangen som har störst sannolikhet av 

att vara den bättre eller kommer att följa flocken och gå till restaurang B. Fråga 14a och 14b 

undersöker om respondenten påverkas av hur andra aktörer agerar på marknaden. Frågorna har 

även till avsikt att undersöka om det finns skillnader vid köp och sälj. Enligt Gavelin och 

Sjöberg (2012) har individer en tendens att följa andras beteende. 

 

3.6.4 Förlust och riskaversion, fråga 6a, 6b, 7 

Tversky & Kahneman (1979) har utvecklat prospect theory som ligger till grund för fråga 6a, 

6b och 7. Teorin bakom förlust och riskaversion indikerar att individen lider mer än dubbelt så 

mycket av en förlust än vad den njuter av en vinst och därav är benägen att ta mer risk vid en 

förlust. I fråga 6 undersöks inställning till risk genom att fråga respondenterna om de är villiga 

att ta risk efter en förlust och efter en vinst. Enligt teorin så kommer fler respondenter vara 

villiga att ta risk efter förlusten än efter vinsten. Fråga 7 undersöker vilken relation 

respondenten har till risk genom att fråga vad personen skulle vara villig att satsa för att 
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eventuellt vinna 100kr. Enligt teorin om fair game (Arnold 2007; Perloff 2014) har en vinst om 

100 kr avtagande marginalnytta vilket indikerar att ett fair game inte är ett rationellt val. 

 

3.6.5 Mentala konton, fråga 9a, 9b 

Fråga 9a och b är knuten till teorin om mentala konton (Gavelin & Sjöberg 2012) och 

undersöker hur respondenten hanterar två olika situationer vid ett biobesök. Det rationella i 

denna fråga är att göra lika i båda uppgifterna. Enligt teorin om mentala konton kan vissa 

respondenter se pengarna för den borttappade biobiljetten i uppgift 9a som redan spenderade 

pengar och inte köpa en ny biljett. Däremot i fråga 9b har respondenten inte placerat pengarna 

i något mentalt konto än och köper då en biljett.  

 

3.6.6 Ångeraversion, fråga 18 

Gavelin & Sjöberg (2012) beskriver ångeraversion som att ha svårt att ta beslut för risken att i 

efterhand ångra sig. Fråga 18 är utformad efter denna teori där respondenten sätts inför 

situationen att behöva sälja en aktie för att köpa en ny. Frågan är då om respondenten vill sälja 

aktien som har gått bra eller den som har gått dåligt. Enligt teorin har individer svårt för att 

acceptera förlust och har en tendens att hålla för länge på placeringar som går dåligt samt 

realisera vinster för tidigt. I detta fall skulle respondenten då sälja den som har gått bra och 

behålla den som gått dåligt (Gavelin & Sjöberg 2012). 

 

3.6.7 Tillgänglighet, fråga 17 

Fråga 17 har sin grund i teorin om tillgänglighet (Tversky & Kahneman 1974) där vi undersöker 

om respondenten blir påverkad av vad media fokuserar på vid val av placeringsalternativ. Enligt 

teorin så blir individer påverkade av media och väljer ofta ett företag som har fått stor 

uppmärksamhet före ett företag som det inte skrivits så mycket om.  

 

3.6.8 Små samspel & gamblers fallacy, fråga 10, 11 

Fråga 10 undersöker rationalitet hos respondenten genom att se om respondenten inser att det 

krävs ett större urval för att kunna dra statistiska slutsatser. Frågan bygger på teorin om små 

samspel (Tversky & Kahneman 1971) som menar att det finns en tendens att tro att små urval 

kan reflektera verkligheten. Fråga 11 är utformad efter teorin om gamblers fallacy (Gavelin & 

Sjöberg 2012) som handlar om att när resultatet vid ett slumpmässigt utfall blivit samma flera 

gånger tror respondenten att det är större chans att det vid nästa försök blir det andra utfallet 

fast sannolikheterna inte har ändrats.  
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3.6.9 Självöverskattning, fråga 4, 8, 12 

Teorin om självöverskattning (Gavelin & Sjöberg 2012) handlar om att individer har en 

förmåga att överskatta sina kunskaper och kvalifikationer. Fråga 4, 8 och 12 är utformade efter 

denna teori och har syftet att undersöka om respondenten överskattar sin förmåga. Om 

respondenten visar låg rationalitet på testet men har fyllt i hög kompetens på handel med 

värdepapper och bilkörning samt anser sig själv vara smartare än sin omgivning, finns det 

anledning att tro att respondenten kan ha en hög självöverskattning. 

 

3.6.10 Informationshantering & noise, fråga 15, 16, 17 

Syftet med dessa frågor är att få en bild av hur respondenterna förhåller sig till information. 

Fråga 15 undersöker hur respondenten förhåller sig till positiv information. En individ kan bli 

lockad att hoppa på ett framgångståg efter att fått höra positiv information. Men bör inse att det 

krävs mer information för att ta ett rationellt beslut. Fråga 16 undersöker ifall respondenterna 

anser mer information är bättre än mindre. Enligt Montier (2005) är inte detta alltid fallet. Fråga 

17 undersöker hur respondenten förhåller sig till information från media. Wärneryd (2001) 

menar att olika slags störningar på marknaden, som till exempel överdriven uppmärksamhet i 

media kan påverka osäkra investerare att ta felaktiga beslut.   

 

3.6.11 Konservatism, fråga 19 

Fråga 19 grundar sig i teorin om konservatism. Enligt Gavelin & Sjöberg (2012) har individer 

en tendens att hålla kvar i ting som har ett speciellt värde för dem. Syftet med denna fråga är 

att undersöka om respondenterna föredrar en högre avkastning framför emotionella värden.  

 

3.7 Databearbetning och analysmetod  

Databearbetning och kodning genomfördes direkt i statistikprogrammet SPSS, som också 

användes som verktyg för att analysera insamlad data. Frågorna är kodade så att 

svarsalternativen antar siffror för att kunna analyseras. Logiken är enkel och följer principen att 

varje frågas svarsalternativ ersätts med en siffra i stigande ordning med start på ett. Fyra av 

enkätfrågorna har en avvikande kodning. Fråga 1 som avser kön är kodad enligt att man ersätts 

av två och kvinna ersätts av ett. Fråga 5 och 7 är inte kodade då svarsalternativet redan utgörs 

av siffror. Inte heller fråga 20b är kodad på grund av att den har ett öppet svarsfält. 

Kodningsmallen finns att se i bilaga 1 som även presenterar enkätfrågorna. Om studenterna har 



24 

 

läst någon finansiell kurs kommer att vara den förklarande variabeln och variablerna om 

finansiellt beteende kommer att vara responsvariablerna. Responsvariablerna påverkas av den 

förklarande variabeln.   

  

För att kunna besvara problemformuleringen har hypoteser utformats. Hypoteserna har testats 

genom att analysera resultatet från enkäten med hjälp av chi-två test. Chi-två test är ett sätt att 

testa om det förekommer statistiskt signifikanta skillnader mellan olika variabler. Ett observerat 

värde jämförs med ett förväntat värde. Är chi-två värdet högre än det kritiska värdet så kan 

nollhypotesen om att det inte skulle föreligga några skillnader mellan variablerna förkastas. Det 

kritiska värdet hittas i en tabell genom antal frihetsgrader och vald signifikansnivå. 

Frihetsgrader beräknas genom att multiplicera antal kolumner minus ett, med antal rader minus 

ett i kontingenstabellen (Lövås 2004). Chi-två test har valts som analysmodell på grund av att 

det är ett test som lämpar sig bra till kategorisk data som inte är normalfördelad, vilket är vad 

som främst har används i denna undersökning. För att kunna använda chi-två test bör två 

antaganden vara uppfyllda. Det första är att varje enhet som analyseras endast får vara 

representerat på en plats i kontingenstabellen. Det andra antagandet är att varje frekvens i 

tabellen bör vara över fem enheter (Field 2009). För att hålla en hög trovärdighet i denna 

undersökning har en signifikansnivå om fem procent använts. En nackdel med chi-två test är 

att vid ett förkastande av noll-hypotesen kan slutsatsen dras att det finns ett statistiskt samband 

mellan variablerna, men det går inte att säga något om orsakssambandet. Det finns alltid en risk 

att utelämnade variabler kan vara orsaken till observerade samband. Detta problem kallas för 

Simpsons paradox (Lövås 2004).  

 

Analyserna har använts för att undersöka om chi-två testet kunde visa skillnader på finansiellt 

beteende mellan studenter som har läst någon finansiell kurs och studenter som inte har läst 

någon finansiell kurs. Fråga 6a och b samt fråga 9a och b har analyserats genom att skapa nya 

variabler där skillnaderna mellan hur respondenten svarade i fråga a i förhållande till b 

presenterats. Dessa variabler har i sin tur även testats genom chi-två test. Fråga 8 och 12 har 

även analyserats tillsammans genom att jämföra hur många som svarade att det var både över 

genomsnitt i bilkörning samt smartare än genomsnittet. Ett chi-två test har även utförts i denna 

undersökning för att undersöka om det skiljer sig i självöverskattning mellan de två grupperna. 

 

Fråga 5 har analyserats genom att skapa en ny variabel där svarsalternativet noll är rätt och alla 

andra svar räknas som fel. Ett chi-två test har sedan utförts för att undersöka om det finns 
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statistiska skillnader i antal rätt mellan de två grupperna. För att analysera fråga 7 har ny 

variabel skapats där svarsalternativen har delats in i under 100, 100 och över 100. Ett chi-två 

test har sedan utförts för att undersöka signifikanta skillnader i riskpreferens mellan 

studenterna. 

 

Avslutningsvis kommer den övergripande delen av problemformuleringen kunna besvaras med 

hjälp av hypotesprövningarna. Utifrån om det förekommer skillnader i rationalitet mellan 

studenter som har läst någon finansiell kurs eller inte, kommer en analys med hjälp av chi-två 

test utföras, för att undersöka om det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan rationalitet 

och placeringspreferens i dagens ekonomiska läge.   

 

3.8 Studiens kvalitet  

Reliabilitet, validitet och replikerbarhet hör till de tre vanligaste kriterierna inom 

företagsekonomisk forskning. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och om resultaten från en 

undersökning blir desamma om den genomförs en ytterligare gång. Begreppet är normalt 

intressant vid kvantitativ forskning och kan sammankopplas med frågan om ett mått är stabilt 

(Bryman & Bell 2005). Åtgärder för att stärka reliabiliteten i den här studien har varit att 

konstruera och operationalisera enkätfrågorna utifrån tidigare forskning och teori för att skapa 

stabila mått. Detta möjliggör också att undersökningen bör ge ett liknande resultat om den 

skulle återupprepas. Validitet rör frågan om de slutsatser som dragits från en undersökning 

hänger samman eller inte och om ett valt mått verkligen mäter det som det är avsett att mäta 

(Bryman & Bell 2005). Konkreta åtgärder som vidtagits för att stärka validiteten var att ställa 

enkla och precisa enkätfrågor för båda studentgrupperna. De två huvudsakliga målen var att 

frågorna skulle vara möjliga att förstå utan att ha läst ekonomi samt lämna så lite utrymme som 

möjligt för misstolkningar. Vidare har en pilotgrupp används för att testa och utvärdera 

enkätfrågorna innan de skickades ut till urvalet. Replikerbarhet syftar till att en studies alla delar 

skall vara transparanta för möjliggöra att den kan replikeras av en annan forskare (Bryman & 

Bell 2005). Kriteriet för replikerbarhet har främst uppfyllts genom den här studiens noggranna 

beskrivning av dess tillvägagångssätt och vilka beslut som tagit under arbetsgångs.  
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3.9 Metodreflektion 

I metodreflektionen diskuteras framförallt enkätens innehåll och utformning. Med facit i hand 

hade vissa av enkätfrågorna kunnat formuleras och konstruerats aningen skarpare för att 

underlätta tolkningen för respondenterna. Trots nedanstående självkritiska diskussion anser vi 

att alla enkätfrågorna utom fråga 4 som tagits bort från analysen är valida och användbara.  

 

En övergripande reflektion och kritik mot undersökningen är att hur respondenterna har svarat 

kan tänkas avvika mot hur de agerat i verkligheten. Det är möjligt att studenter som läst 

finansiering känner till frågornas karaktär från sin utbildning och därav svarar utifrån vad de 

lärt sig är de korrekta svaren och inte hur de faktiskt hade agerat på riktigt. Vidare inser vi att 

valet av enkätrubriken finansiellt beteende kan ha påverkat urvalet. Då deltagandet var frivilligt 

kan rubriken ha lockat en högre andel respondenter som är intresserade av finansiering oavsett 

om de läst finansieringsskurser eller ej. Vise versa kan rubriken ha bidragit till att de som inte 

har läst finansiering eller är intresserade av ämnet har valt att avstå delta i undersökningen. 

 

Formuleringen av fråga 2 i enkäten som kontrollerade om respondenterna hade läst någon 

finansieringskurs på Örebro universitet kan ha orsakat missvisande resultat gällande kunskapen 

om finansiering. Detta genom att vissa studenter kan ha läst finansiering på ett annat lärosäte 

eller har ett genuint intresse för handel med värdepapper och på så vis anskaffat sig kunskap 

samt erfarenhet inom området på annat vis. Båda scenarierna kan ha medfört att dessa 

eventuella respondenter kommit att tillhöra kontrollgruppen, vilket i sådana fall resulterat i ett 

mer likt finansiellt beteende i båda grupperna.  

 

Syftet med frågorna 4, 8 och 12 var att de tillsammans skulle bidrar till att mäta 

självöverskattning. Dock insåg vi vid analysen att ändamålet med fråga 4 inte blev som planerat, 

vilket också ödelade för det tänka analyskonceptet. Fråga 4 undersökte respondenternas egna 

uppfattningar om sina kunskaper om handel med värdepapper. Teorin bakom de tre frågorna 

var att se om det fanns några mönster att vissa respondenter svarade över medel i alla tre 

frågorna, vilket då kunde tyda på övermod. Men vid djupare funderingar kring fråga 4 anser vi 

att det kanske inte är så konstigt om studenterna som har finansiell utbildning anser sig vara 

över genomsnittet, det beror på med vem de jämför sig med. Misstaget med frågan ledde till att 
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den inte har ingått i analysen av självöverskattning, vilket också fick konsekvensen att de två 

andra frågorna inte gick att analysera som det var tänkt.  

 

Fråga 5 om tävlingen med 1000 deltagare som skulle välja ett tal mellan 0- 100 fick vi en 

återkoppling om att det var lite oklart om alla tävlande fick samma information, vilket var fallet. 

Således inser vi att fler hade kunnat göra samma misstolkning, vilket i sådana fall påverkar 

resultatet av frågan. Vidare uppkom bortfall då några respondenter hade svarat utanför det 

angivna intervallet 0-100 och därmed var svaren nödvändiga att ta bort. Antalet bortfall på 

denna fråga var sju av totalt 207. Ytterligare besvarade några av respondenterna frågan med 

decimaltal, dessa har avrundats till heltal för att möjliggöra analysen. 

 

Formuleringen av fråga 16 som undersöker om mer information alltid leder till bättre 

investeringsbeslut vid handel med värdepapper blev möjligtvis aningen diffus. Enligt teorin har 

många individer svårt att tillgodose sig och analysera information när den överstiger en viss 

mängd. Således borde det korrekta svaret enligt teorin vara att inte instämma i påståendet, men 

om respondenterna tolkar det som att informationen är relevant anser vi att det inte är ”fel” att 

svara instämmer helt eller delvis. Denna insikt medförde att analysen av frågan blev aningen 

klurig. Även fråga 17 om värdering av finansiell information som ges ut i media lämnade ett 

stort utrymme att tolka för respondenterna. Då finansiell information kan vara allt från saftiga 

rubriker i någon av de stora kvällstidningarna till ekonominyheterna via exempelvis Aktuellt, 

borde typen av mediainformation specificerats.  

 

Fråga 18 som undersöker om respondenterna hade valt att sälja en aktie som sjunkit eller stigit 

i värde är kopplat till teorin om ångeraversion. Det korrekta enligt teorin är att sälja aktien som 

gått dåligt för att minimera förlusten. Däremot har ett verkligt scenario fler aspekter att ta 

hänsyn till så som sparhorisont, kontotyp och beskattning som avgör om det ekonomisk 

rationella är att sälja aktien som gått bra eller dåligt. Validiteten i frågan hade stärkt genom att 

vi specificerat att respondenterna skulle bortse från exempelvis kontotyp och skatt.  

 

Avslutningsvis inser vi att analysen av chi-två testerna hade kunnat förenklas genom att välja 

en svarsskala och samma antal svarsalternativ i de enkätfrågorna som var kopplade till samma 

teori. Det hade möjliggjort att koda och sammanställa svaren från flera frågor till en hypotes, 

vilket hade lett till färre hypoteser och därmed underlättat sammanställningen av våra slutsatser.    
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4. Empiri 

I empirikapitlet presenteras resultaten från enkätfrågorna uppdelat mellan studenter med 

finansiell utbildning och studenter utan motsvarande utbildning.  

 

4.1 Enkätresultat 

Totalt svarade 207 respondenter på enkäten, varav 60 procent kvinnor och 40 procent män. 

Andelen studenter som läst någon finansieringskurs på lägst c-nivå på Örebro universitet var 

55 stycken, vilket utgör 27 procent av totala antalet respondenter. Således var det 152 studenter 

som deltog i enkäten som inte hade läst finansiering, vilket utgjordes av en procentsats på 73 

procent.  

 

Fråga 3. Har du handlat med värdepapper? 

 Ja 

 Nej 

 

Diagram 3. Resultat enkätfråga 3 

 

 

Diagram 3 visar att 78 procent av studenterna med finansiell utbildning och 29 procent av 

studenterna utan motsvarande utbildning har handlat med värdepapper. 

  

78%

22%

Ja

Nej

29%

71%

Ja

Nej

Finansieringsstudenter  Icke-finansieringsstudenter 



29 

 

Fråga 4. Hur goda anser du dina kunskaper vara inom handel med värdepapper? 

 Under medel  

 Medel 

 Över medel 

 

Diagram 4. Resultat enkätfråga 4 

 

 

Diagram 4 visar att 33 procent av studenterna med finansiell utbildning anser att sina kunskaper 

är över medel, vilket är markant högre än studenterna utan finansiell utbildning vars 

motsvarande siffra var sex procent. I övrigt svarade studenterna med finansiell utbildning att 

44 procent ansåg sina kunskaper vara medel och 23 procent under medel. Bland studenterna 

utan finansiell utbildning ansåg 22 procent att sina kunskaper var medel och 72 procent under 

medel. 

 

Fråga 5. Välj ett tal mellan 0-100 som är 1/4 del av genomsnittet av de andra deltagarnas 

medeltal.  

Det korrekta svaret på frågan är noll. Svarsmedianen för studenterna med finansiell utbildning 

var 12, varav fyra studenter hade uppgett rätt svar. Bland studenterna utan motsvarande 

utbildning var medianen 16, varav en student hade svarat korrekt. 
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Diagram 5a. Resultat enkätfråga 5 

 

 

Diagram 5a visar en grafisk sammanställning över hur studenterna med finansiell utbildning 

svarade på fråga 5. Frekvensdiagrammet är uttryckt i procent för att kunna jämföras med 

studenterna utan motsvarande utbildning, vars svar presenteras i diagram 5b. Majoriteten av 

studenterna med finansiell utbildning uppgav ett tal mellan noll och 25, där 25 representerade 

det mest förekommande värdet.  

 

Diagram 5b. Resultat enkätfråga 5 
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Diagram 5b presenterar svaren från studenterna utan finansiell utbildning gällande fråga 5. Det 

mest frekvent förekommande talet var 25, vilket således är samma typvärde som för studenterna 

med finansiell utbildning. Däremot visar svaren från studenterna utan finansiell utbildning en 

större spridning i svaren än studenterna med finansiell utbildning.  

 

Fråga 6a. Du har vunnit 2000 kr och ställs inför ett val. 

 Med 50 % sannolikhet vinna ytterligare 1000 kr & med 50 % sannolikhet förlora 1000 

kr 

 Behålla dina 2000 kr 

 

Diagram 6a. Resultat enkätfråga 6a 

 

 

Diagram 6a avslöjar att svarsfördelningen i frågan är relativ lik för bägge grupperna. 

Studenterna med finansiell utbildning besvarade fråga 6a enligt följande: 75 procent skulle 

behålla vinsten på 2000 och 25 procent hade chansat på att vinna ytterligare 1000 kronor, men 

riskerat att förlora 1000 konor med samma sannolikhet. Studenterna utan finansiell utbildning 

svarade att 78 procent skulle behålla de 2000 kronorna de vunnit, medan 22 procent hade 

riskerat 1000 kronor för att vinna ytterligare 1000 kronor.  

 

Fråga 6b. Du har precis förlorat 2000 kr och ställs inför ett val. 

 Med 50 % sannolikhet vinna tillbaka 1000 kr och med 50 % sannolikhet att förlora 

ytterligare 1000 kr 

 Stanna på förlusten 2000 kr 
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Diagram 6b. Resultat enkätfråga 6b 

 

 

Diagram 6b visar att svarsfördelningen gällande fråga 6b var även här snarlik för bägge 

grupperna. 69 procent av studenterna med finansiell utbildning uppgav att de skulle stanna på 

förlusten och 31 procent skulle försöka vinna tillbaka 1000 kronor. Motsvarande siffror för 

studenterna utan finansiell utbildning var 70 respektive 30 procent. 

 

Fråga 7. Tänk att du blir erbjuden att singla slant. Om du förlorar blir du skyldig 

motparten 100 kronor. Hur mycket skulle motparten minst behöva satsa för att du ska gå 

med på singlingen? Svara i antal kronor 

 

Svarsintervallet för studenterna med finansiell utbildning sträcker sig från 1-500 kronor och 

medianen var 101 kronor. För studenter utan motsvarande utbildning låg svarsintervallet mellan 

0-5000 kronor och medianen var 100 kronor. Studenterna med finansiell utbildning har mest 

svarsfrekvens på värdet 100 (33 %), följt av 101 (22 %) och 200 (20 %). För studenterna utan 

finansiell utbildning var 100 (46 %) den största svarsfrekvensen följt av 200 (17 %) och 500 

(14 %). 
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Fråga 8. Hur anser du dig vara som bilförare jämfört med genomsnittet? 

 Under genomsnitt  

 Genomsnitt 

 Över genomsnitt 

 Kör inte bil 

 

Diagram 7. Resultat enkätfråga 8 

 

 

I diagram 7 går det att utläsa att båda grupperna har svarat relativt lika i fråga 8. Studenterna 

med finansiell utbildning besvarade frågan enligt följande: 51 procent kör som genomsnittet, 

33 procent att de är över genomsnittet och sju procent att de är under genomsnittet. Nio procent 

av studenterna med finansiell utbildning kör inte bil. Motsvarade siffra för studenterna utan 

finansiell utbildning var elva procent. Bland studenterna utan finansiell utbildning svarade 52 

procent att de kör som genomsnittet, 34 procent anser sig köra bättre än genomsnittet och tre 

procent under genomsnittet. 

 

Fråga 9a. Föreställ dig att du skall gå och se en film på bio som du betalat 200 kronor för 

att se. När du kommer till biografen märker du att biljetten är borta. Skulle du köpa en 

ny biljett? 

 Ja 

 Nej 
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Diagram 8a. Resultat enkätfråga 9a 

 

 

Diagram 8a visar att studenterna med finansiell utbildning har en högre svarsandel som angav 

att de i fråga 9a skulle köpa en ny biljett än studenterna utan finansiell utbildning. Bland 

studenterna med finansiell utbildning svarade 64 procent att de skulle köpa en ny biljett, medan 

36 procent inte skulle köpa en ny biljett. Motsvarande siffror för studenterna utan finansiell 

utbildning var 53 procent respektive 47 procent. 

 

Fråga 9b. Föreställ dig att du skall gå och se en film på bio. När du kommer till biografen 

märker du att du tappat 200 kronor som du skulle använt för att betala biljetten. Skulle 

du ändå köpa en biljett? 

 Ja  

 Nej 

 

Diagram 8b. Resultat enkätfråga 9b 
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I diagram 8b går det att utläsa att de bägge grupperna agerar likadant i fråga 9b, vilket skiljer 

sig från fallet i fråga 9a. I detta scenario svarade båda grupperna att 78 procent skulle köpa en 

biljett och 22 procent välja att inte köpa en biljett då de tappat pengarna istället för biljetten. 

 

Fråga 10. En student har ett genomsnittsbetyg under första året på gymnasiet på 18p, 

genomsnittet för gymnasieelever i allmänhet är på 15,5 p på en skala mellan 10-20. Hur 

tror du att elevens betyg ser ut efter hans första år på högskolan, förutsatt att han pluggar 

vidare? 

 Under genomsnitt 

 Över genomsnitt 

 Ingen preferens 

 

Diagram 9. Resultat enkätfråga 10 

 

 

Studenterna med finansiell utbildning uppgav följande svar på fråga 10: 49 procent svarade att 

de inte hade någon preferens, 33 procent svarade att eleven skulle prestera över genomsnittet 

och 18 procent att eleven skulle prestera under genomsnittet. Studenterna utan motsvarande 

utbildning uppgav följande svar: 47 procent svarade att de inte hade någon preferens, 41 procent 

svarade att eleven skulle prestera över genomsnitt och 12 procent att eleven skulle prestera 

under genomsnittet. 

 

Fråga 11. Ett mynt singlas fyra gånger. Samtliga gånger har det landat på krona. Om du 

var tvungen att satsa 4000 kronor, vad skulle du välja? 

 Krona 

 Klave  

 Ingen preferens 
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Diagram 10. Resultat enkätfråga 11 

 

 

Diagram 10 visar att 71 procent av studenterna med finansiell utbildning svarade: ingen 

preferens, vilket är att jämföra med den betydligt lägre procentsatsen 29 för studenterna utan 

motsvarande utbildning. Sju procent av studenterna med finansiell utbildning svarade krona 

och 22 procent svarade klave. Motsvande siffror för studenterna utan finansiell utbildning var 

14 procent respektive 57 procent.  

 

Fråga 12. Anser du dig vara smartare än genomsnittet i din närhet? 

 Ja 

 Nej 

 Ingen preferens 

 

Diagram 11. Resultat enkätfråga 12 
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Studenterna med finansiell utbildning svarade i frågan att 46 procent ansåg sig vara smartare 

än genomsnittet, 27 procent att de inte hade någon preferens och 27 procent att de inte var 

smartare än genomsnittet. Studenterna utan motsvarande utbildning svarade att 48 procent 

ansåg sig vara smartare än genomsnittet, 39 procent att de inte var smartare än genomsnittet 

och 13 procent hade ingen preferens. 

 

Fråga 13. Du och din vän skall gå och äta middag. Du har som uppgift att välja 

restaurang, du har läst i en restaurangguide om att restaurang A är bättre än restaurang 

B. När ni kommer fram till restaurangerna som ligger bredvid varandra ser ni att det 

nästan är fullsatt i restaurang B men väldigt få gäster i restaurang A. Vilken restaurang 

väljer du? 

 Restaurang A 

 Restaurang B 

 

Diagram 12. Resultat enkätfråga 13 

 

 

Diagram 12 visar att 67 procent av studenterna med finansiell utbildning hade valt restaurang 

A och 33 procent hade valt restaurang B. 71 procent av studenterna utan motsvarande utbildning 

hade valt restaurang A och 29 procent hade valt restaurang B. 
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Fråga 14a. Du är osäker på om du skall köpa aktie A på grund av bristande information. 

Plötsligt börjar dina kollegor och konkurrenter köpa aktie A. Hur påverkar det din syn 

på aktien? 

 Positivt 

 Negativt 

 Ingen preferens 

 

Diagram 13a. Resultat enkätfråga 14a 

 

 

Diagram 13a visar att 45 procent skulle påverkas positivt, 42 procent skulle inte ha någon 

preferens och 13 procent skulle påverkas negativt av studenterna med finansiell utbildning. 

Motsvande siffror för studenterna utan finansiell utbildning var att 51 procent skulle påverkas 

positivt, tio procent negativt och 39 procent skulle inte ha någon preferens. 

 

Fråga 14b. Aktie B är en aktie som du har köpt, men du är osäker på om du skall behålla 

den. Plötsligt börjar dina kollegor och konkurrenter sälja aktie B. Hur påverkar det din 

syn på aktien? 

 Positivt 

 Negativt 

 Ingen preferens 
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Diagram 13b. Resultat enkätfråga 14b 

 

 

Diagram 13b visar att bägge grupperna svarade relativt lika även i b-frågan. 56 procent av 

studenterna med finansiell utbildning svarade att de skulle påverkas negativt, 15 procent 

positivt och 29 procent uppgav ingen preferens. Studenterna utan finansiell utbildning svarade 

att 60 procent skulle påverkas negativt, åtta procent positivt och 29 procent uppgav ingen 

preferens. 

 

Fråga 15. Aktien för Företaget AB har stigit 60 % under två års tid och det ser ljust ut 

för företaget i framtiden. Hur värderar du informationen? 

 Aktien är köpvärd på grund av dess historiska värdestigning 

 Otillräcklig information för köpbeslut  

 Aktien verkar inte vara köpvärd 

 

Diagram 14. Resultat enkätfråga 15 
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I diagram 14 går det att utläsa att 85 procent av studenterna med finansiell utbildning anser att 

informationen är otillräcklig, vilket är en avsevärt högre andel än för studenterna utan 

motsvarande utbildning. 57 procent av studenterna utan finansiell utbildning anser att 

informationen är otillräcklig, medan 37 procent svarat köpvärd och sex procent inte köpvärd. I 

övrigt svarade elva procent av studenterna med finansiell utbildning att den är köpvärd och fyra 

procent att den inte verkar köpvärd.  

 

Fråga 16. Vad anser du om påståendet: I handel med värdepapper leder mer information 

alltid till bättre investeringsbeslut? 

 Instämmer inte alls  

 Instämmer delvis 

 Instämmer helt 

 

Diagram 15. Resultat enkätfråga 16 

 

 

I diagram 15 besvarade studenterna med finansiell utbildning fråga 16 enligt följande: 53 

procent instämmer delvis att mer information alltid leder till bättre investeringsbeslut. 40 

procent anser att det stämmer helt och sju procent instämmer inte alls. Motsvarande siffror för 

studenterna utan finansiell utbildning var: 70 procent instämmer delvis, 25 procent instämmer 

helt och fem procent instämmer inte alls. 

 

Fråga 17. Hur värderar du finansiell information som ges ut i media? 
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Diagram 16. Resultat enkätfråga 17 

 

 

Studenterna med finansiell utbildning uppgav i fråga 17 att 54 procent värderar finansiell 

information som ges ut i media i låg grad, 26 procent i hög grad och 20 procent påverkas inte 

alls. I diagram 16 är det möjligt att utläsa att 45 procent av studenterna utan finansiell utbildning 

inte alls värderar finansiell information i media, vilket är betydligt högre än motsvarade siffra 

för studenterna med finansiell utbildning. Vidare svarade studenterna utan finansiell utbildning 

att 39 procent påverkas i låg grad och 16 procent påverkas i hög grad.  

 

Fråga 18. Du har upptäckt en lovande investeringsmöjlighet. För att kunna investera 

måste du sälja antingen aktie A eller aktie B. Aktie A har stigit 20 % under året. Aktie B 

har sjunkit med 20 % under året. Vilken aktie säljer du? 

 Aktie A 

 Aktie B 

 

Diagram 17. Resultat enkätfråga 18 
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I diagram 17 är det möjligt att utläsa att studenterna med finansiell utbildning i högre 

utsträckning hade valt att sälja aktien som sjunkit i värde jämfört med studenterna utan 

motsvarande utbildning. Studenterna med finansiell utbildning besvarade fråga 8 enligt 

följande: 62 procent skulle sälja aktie B som sjunkit i värde och 38 procent skulle sälja aktie A 

som var den aktie som hade stigit i värde. Studenterna utan motsvarande utbildning svarade 

enligt följande: 51 procent skulle sälja aktie A och 49 procent aktie B.  

 

Fråga 19. Du behöver lite pengar. Du har två aktier i din portfölj som du haft i flera år. 

Den ena aktien är i ett företag som styrs av din farbror där kursen har legat stadigt i 

många år. Den andra aktien är ett investeringsbolag som gett god avkastning och 

kursökning över årens lopp. Vilken säljer du?   

 Familjeaktien 

 Investeringsaktien  

 

Diagram 18. Resultat enkätfråga 19 

 

 

I diagram 18 är det möjligt att utläsa att 62 procent av studenterna med finansiell utbildning 

hade sålt familjeaktien och 38 procent skulle sälja investeringsaktien. Svarsfördelningen för 

studenterna utan motsvarade utbildning är spegelvänd där 38 procent skulle sälja familjeaktien 

och 62 procent skulle sälja investeringsaktien. 
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Fråga 20a. Föreställ dig att du fått ett arv på 100 000 kronor. Dessa pengar ska du placera 

för att om 5 år investera i en lägenhet. Hur skulle du placera pengarna med hänsyn till 

dagens ekonomiska läge?  

 Aktier 

 Fonder 

 Räntepapper 

 Sparkonto/Räntekonto 

 Övrigt 

 

Diagram 19. Resultat enkätfråga 20a 

 

 

Diagram 19 presenterar svaren från fråga 20a där sparkonto och aktier utgör de två mest 

avvikande svarsalternativen mellan de två grupperna. Studenterna med finansiell utbildning 

besvarade fråga 20a enligt följande: 40 procent skulle placera i fonder, 28 procent i aktier, 16 

procent i övrigt, nio procent i sparkonto och sju procent i räntepapper. Motsvande siffror för 

studenterna utan finansiell utbildning var: 47 procent skulle i placera i fonder, 28 procent i 

sparkonto, 15 procent i aktier och tio procent i övrigt. 

 

Under övrigt i fråga 20a var de mest förekommande svaren bland studenterna med finansiell 

utbildning aktier och fonder, certifikat med hävstång, hedgefonder, räntebärande instrument, 

indexfonder med optioner, obligationer och en mixad portfölj av råvaror, aktier samt 

räntebärande instrument. För studenterna utan motsvarande utbildning var de mest 

förekommande förslagen på övriga placeringar en blandning mellan aktier och fonder, fonder 

och räntepapper, samt olika spridningar för att minska risk. Det var även ett flertal som 

kommenterade att de inte visste hur de skulle placera. En student svarade madrassen och en 

annan att den skulle placera i en räntefri bank. 
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Fråga 20b. Motivera kortfattat beslutet på förgående fråga. 

 

Här presenteras en sammanställning av svaren från den öppna frågan om motivering till varför 

det specifika sparalternativet valts. 

 

Studenterna med finansiell utbildning: 

 Aktier: Aktier har gett högst avkastning samt dagens ekonomiska läge med minusränta. 

Säkert och möjligt till utveckling. Aktier med låg volatilitet och hög utdelning för att 

inte påverkas av kursfall, spar och ränta ger väldigt låg avkastning. Hög valmöjlighet 

vid riskpreferens, låga avgifter. 

 

  Fonder: Generellt lägre risk än aktier och god utveckling. Mindre risk än aktier, bättre 

avkastning än sparkonto. På grund av begränsad aktiekunskap. 

 

  Räntepapper: Väldiversifierad portfölj med räntepapper som riskjusterare. Säker 

sparform som ger bättre avkastning än sparkonto. Investeringsperioden är för kort för 

att kunna ta risk.  

 

 Sparkonto: För att det är säkrast.  

 

 Övrigt: Hedge/High yield- Inte bekvämt att ligga på aktiemarknaden när den befinner 

sig på all time high. Hedge är alltid bra. 

 

Studenterna utan finansiell utbildning: 

 Aktier: Långsiktiga investeringar är mer lönsamma. Möjlighet till högre avkastning till 

en högre risk. Om man vill vinna måste man satsa. Negativ ränta på bank. På grund av 

möjligheterna. Styrräntan sänks ytterligare vilket leder till börsuppgång. Över 5 år gör 

det inget att börsen gör en dip idag. Historiskt sett bäst avkastning. På grund av 

volatiliteten.  

 

 Fonder: Säkrare än aktier, högre avkastning än sparkonto. Har fonder sen tidigare, ”stick 

to what you know”. Känns tryggt, rätt, bra avkastning till lägre risk än aktier. Dela upp 

i olika fonder, vissa med mer risk än andra. Brist på kunskap för att kunna handla med 

aktier.  
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 Sparkonto: För att det är säkrast, tryggt och enkelt. Ingen kunskap för att kunna handla 

med de andra sparformerna. Minst risk, inte intresserad av vad som ger bäst avkastning.  

 

 Övrigt: Sprida risker, blanda fonder och aktier. Madrassen – När fastighetsbubblan 

spricker så räcker 100 000 långt. Räntefribank - tron på evig tillväxt i ett ekosystem där 

energi varken kan skapas eller förgöras är komisk. 

 

 En intressant observation var en student som skulle investerat i fonder då aktier var för 

riskabelt, räntepapper och räntekonto var exkluderat från studentens vilja då detta 

motstrids av studentens religion 
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5. Analys 

I analysen presenteras resultaten av chi-två testen som är organiserade utifrån hypotesernas 

nummerordning. Vidare förs en diskussion vid varje hypotes hur resultaten förhåller sig till 

tidigare studier och teori. Kapitlet avslutas med en sammanfattande tabell över resultaten av 

chi-två testen. 

 

Hypotes 1: Individer med finansiell utbildning uppvisar en högre grad av logiskt tänkande än 

individer utan motsvarande utbildning. (Fråga 5).  

 

Hypotes 1 uppfyllde inte kriterierna för lägsta tillåtna svarsfrekvens per kategori för att kunna 

genomföra ett chi-två test. Således går det inte att dra några statistiska slutsatser från svaren i 

fråga 5 som var ett test på logiskt tänkande. Däremot går det med hjälp av de deskriptiva 

resultaten att urskilja en svag tendens att fler studenter med finansiell utbildning svarade mer 

rätt på frågan än studenter utan motsvarande utbildning. 7,3 procent av studenterna med 

finansiell utbildning uppgav rätt svar, medan endast 1,4 procent av studenterna utan 

motsvarande utbildning uppgav rätt svar. Svagheten i resultaten medför att det inte går att dra 

samma slutsats som Moshmans (1990) påstående om att utbildning och erfarenhet leder till 

ökad rationalitet inom området. 

 

Hypotes 2: Individer med finansiell utbildning uppvisar en lägre grad av förlustaversion än 

individer utan motsvarande utbildning. (Fråga 6a & b). 

 

Resultatet av chi-två testet var inte signifikant och således går det inte att förkasta nollhypotesen 

om oberoende. Enligt Tversky & Kahneman (1979) lider individer mer än dubbelt så mycket 

av en förlust än vad de njuter av en vinst och är därav mer benägna att ta risk vid en förlust. 

Väntevärde är detsamma i båda scenarierna, således är det rationella att svarsfördelningen inte 

borde skilja sig mellan 6a och 6b. De deskriptiva resultaten indikerade dock att bägge grupperna 

uppvisade tendenser av att lida mer av en förlust än njuta av en vinst, vilket överensstämmer 

med tidigare teori och forskning.  

 

Hypotes 3: Individer med finansiell utbildning tillämpar i mindre utsträckning mentala konton 

än individer utan motsvarande utbildning. (Fråga 9a & b). 
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Resultatet av chi-två testet var inte signifikant och det går därmed inte att förkasta nollhypotesen 

om oberoende. De deskriptiva resultaten indikerar dock att båda grupperna agerar enligt teorin 

om mentala konton. Det rationella är att respondenterna borde agera likadant oavsett om det är 

pengarna eller biobiljetten som har försvunnit. Detta är dock inte fallet i scenariot med den 

borttappade biljetten där 64 procent av studenterna med finansiell utbildning väljer att köpa en 

ny biljett, medan 78 procent väljer att köpa en biljett i fall de tappat pengar. Motsvarande siffror 

för studenterna utan motsvarande utbildning är 53 procent respektive 78 procent. Således verkar 

det rimligt att dra slutsatsen att studenterna med finansiell utbildning är mindre benägna att 

använda sig av mentala konton än studenter utan motsvarande utbildning, vilket 

överensstämmer med resultatet av Moshmans (1990) studie om samband mellan utbildning och 

rationalitet.  

 

Hypotes 4: Individer med finansiell utbildning överskattar i mindre grad sin förmåga än 

individer utan motsvarande utbildning. (Fråga 8 & 12). 

 

Hypotesen är förankrad i tre frågor i enkäten som är kopplade till självöverskattning. Fråga 4 

om hur goda respondenten anser sina kunskaper vara inom handel av värdepapper, ingår ej i 

analysen på grund utav felformulering. Fråga 8 om respondenten anser sig vara bättre än 

genomsnittet på bilkörning samt fråga 12 om respondenten anser sig vara smartare än 

genomsnittet har kodats och analyserats med hjälp av ett chi-två test. Enligt analysen går det ej 

att förkasta nollhypotesen. Därmed är det inte möjligt att i statistisk mening bevisa att det 

föreligger samband mellan övermod och om studenten har läst finansiering eller inte. 

Hypotesprövningen kan inte styrka Moshmans (1990) slutsats att en individ som utbildat sig 

inom ett område borde agera mer rationellt inom detta område. Däremot indikerar chi-två testet 

att resultatet överensstämmer med resultatet av studien av Nano & Cani (2013) som inte kunde 

bevisa att det fanns samband mellan finansiell utbildning och finansiellt beteende. Enligt de 

deskriptiva resultateten har 20 procent av studenterna med finansiell utbildning svarat att de 

anser sig vara bättre än genomsnittet på bilkörning och smartare än sin omgivning, respektive 

siffra för studenterna utan motsvarande utbildning är 19 procent. En subjektiv slutsats kan 

tänkas vara att det föreligger ett visst övermod hos dessa respondenter. Övrig iakttagelse är 

andelen män som svarat att de anser sig vara bättre på bilkörning och smartare än sin omgivning 

var 32 procent jämför med kvinnornas procentandel på elva procent. Det deskriptiva resultatet 

indikerar att män uppvisar en högre grad av övermod än kvinnor. 
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Hypotes 5: Individer med finansiell utbildning inser i högre grad att det krävs ett större urval 

för att kunna dra statistiska slutsatser än individer utan motsvarande utbildning. (Fråga 10). 

 

Resultatet av chi-två testet var inte signifikant och därmed går det ej att förkasta nollhypotesen. 

Teorin om samspel säger att individer tenderar att dra slutsatser och grunda beslut på allt för få 

observationer (Tversky & Kahneman 1971). De deskriptiva resultaten visar att strax under 50 

procent av respondenterna i båda studentgrupperna valde det ekonomiskt rationella valet att de 

ej hade någon preferens, vilket är analogt med att de inte drog någon slutsats av för få 

observationer om elevens betygsunderlag. Av studenterna utan finansiell utbildning valde 41 

procent det svarsalternativ som indikerar på tillämpning av små samspel Motsvarade siffra för 

studenterna med finansiell utbildning var 33 procent, vilket var en något lägre procentandel. 

Detta mönster är dock för svagt för att kunna styrka tidigare studier om att utbildning och 

erfarenhet leder till en högre grad av rationalitet i det studerade området (Moshman 1990). 

 

Hypotes 6: Individer med finansiell utbildning har lägre tendenser till att begå gamblers fallacy 

än individer utan motsvarande utbildning. (Fråga 11).   

 

Fråga 11 handlar om ett mynt som singlas fyra gånger varvid den hamnat på krona samtliga 

gånger. Gavelin & Sjöberg (2012) beskriver ett felaktigt beteende där respondenten tror att det 

är större chans att utfallet blir krona då det blivit klave flera gånger i rad. I krona och klave bör 

sannolikheten för båda utfallen vara 50 procent, alltså bör respondenterna välja att inte preferera 

något alternativ. Nollhypotesen om oberoende kan förkastas. Studenter med finansiell 

utbildning inser i större grad att de inte bör preferera något alternativ då sannolikheten för en 

ytterligare observation fortfarande är 50 procent.   

 

Hypotes 7: Individer med finansiell utbildning har lägre tendenser till hordbeteende än 

individer utan motsvarande utbildning. (Fråga 13, 14a & 14b).   

 

Chi-två testen till fråga 13, 14a & 14b visar att vi inte kan förkasta vår nollhypotes. Någon 

skillnad går heller inte att visa deskriptivt med respektive diagram. De två grupperna påverkas 

i samma utsträckning av hordbeteende. Vad man kan säga är att grupperna verkar påverkas mer 

negativt (fråga 14b) av att kollegor och konkurrenter börjar sälja aktien än positivt (fråga 14a) 

om samma individer börjar köpa aktien. Detta innebär att individer är mer kritiska till en positiv 

trend än en negativ trend.  Enligt Moshman (1990) bör studenterna med finansiell utbildning 
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vara mer ekonomiskt rationella än andra individer. Gavelin & Sjöberg (2012) påpekar att 

individer har en tendens att följa andras beteende. En anledning till utfallet kan vara hur de olika 

grupperna tolkade frågan, detta diskuteras i metodreflektionen.   

 

Hypotes 8: Individer utan finansiell utbildning har högre tendenser av att vara konservativa än 

individer med finansiell utbildning. (Fråga 19).  

 

Enligt Gavelin & Sjöberg (2012) så har individer en tendens att hålla kvar vid saker som har ett 

speciellt värde. Chi-två testet visar att nollhypotesen kan förkastas och ett samband mellan att 

vara student med finansiell utbildning och att vara mindre konservativ verkar finnas. Detta kan 

även beaktas visuellt i den deskriptiva resultatstatistiken där studenterna svarat tillsynes olika. 

62 procent av studenterna med finansiell utbildning skulle sälja familjeaktien och 38 procent 

investeringsaktien, medan av studenterna utan finansiell utbildning skulle 62 procent sälja 

investeringsaktien och 38 procent familjeaktien.  Detta bekräftar Moshmans (1990) teori om att 

rationalitet ökar med utbildning.  

 

Hypotes 9: Individer med finansiell utbildning uppvisar i lägre utsträckning ångeraversion vid 

hantering av aktier än individer utan motsvarande utbildning. (Fråga 18).  

 

Enligt Gavelin & Sjöberg (2012) har individer svårt att ta beslut för att de har en rädsla för att 

i efterhand ångra sig, samt att avyttra investeringar som gått dåligt. Nollhypotesen om 

oberoende kan inte förkastas. Dock så kan det deskriptiva resultatet visa att studenterna med 

finansiell utbildning har svarat att de i högre utsträckning än studenterna utan finansiell 

utbildning valt att sälja den aktie som sjunkit i värde. Resultatet kan inte bevisa att studenterna 

med finansiell utbildning agerar mer rationellt utifrån ångeraversion än studenterna utan 

finansiell utbildning.  

 

Hypotes 10: Individer med finansiell utbildning fattar inte beslut på bristfällig information. 

(Fråga 15).  

 

En individ kan bli lockad av att hoppa på ett framgångståg efter att fått höra positiv information, 

men bör inse att det krävs mer information för att ta ett rationellt beslut. Hypotes 10 hör samman 

med enkätfråga 15 som handlar om en aktie som stigit i värde med 60 procent över två års tid.  

Enligt chi-två testet kan vi förkasta nollhypotesen. Detta innebär att studenterna med finansiell 
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utbildning inte tar beslut på bristfällig information i lika stor grad som studenterna utan 

finansiell utbildning.  

 

Hypotes 11: Individer med finansiell utbildning förstår att mer information inte alltid leder till 

bättre investeringsbeslut. (Fråga 16).  

 

Om vi skulle se på denna fråga med signifikansgraden tio procent kan vi förkasta nollhypotesen 

med kritiskt värde 4,61. Studenterna utan finansiell utbildning valde i denna fråga det ”rätta” 

alternativet enligt Montier (2005) om att mer information inte alltid är bättre. Detta motsäger 

vår hypotes om att individer med finansiell utbildning förstår att mer information inte alltid 

leder till bättre investeringsbeslut. I detta fall kan tolkningen av frågan vara anledningen till 

utfallet. 

 

Hypotes 12: Individer med finansiell utbildning har mer kritiskt förhållningssätt till finansiell 

information som ges av media. (Fråga 17).  

 

Enligt chi-två testet kan vi förkasta nollhypotesen om oberoende. Det finns alltså ett samband 

mellan hur man ser på finansiell information i media och om man är en student med finansiell 

utbildning eller inte.  Det kan helt enkelt vara så att de studenter utan finansiell utbildning är 

likgiltiga till finansiell information som ges ut av media och helt enkelt inte bryr sig medan 

studenterna med finansiell utbildning uppmärksammar och tar till sig av den informationen 

media utger. Det kan finnas vissa skillnader i hur frågan tolkas och om vad som menas med 

media. Wärneryd (2001) menar att störningar (t.ex. media) på marknaden kan påverka osäkra 

investerare att ta felaktiga beslut. 

 

Hypotes 13: Individer med finansiell utbildning är mer benägna till ett fair game än individer 

utan motsvarande utbildning. (Fråga 7). 

 

Fråga 7 undersökte respondentens riskpreferens genom att ställa respondenten mot en 

hypotetisk slantsingling. Respondenten ombes att uppge hur mycket denne är villig att satsa för 

att eventuellt vinna 100 kronor. Det gick inte att statistiskt förkasta nollhypotesen om oberoende 

mellan studenterna med och utan finansiell utbildning genom chi-två test. Enligt teorin om 

förlustaversion är nyttofunktionen över vinst och förlust asymmetrisk Tversky & Kahneman 

1979). Detta innebär att i ett fair game så förlorar individen mer nytta av att förlora än vad 
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denne får av att vinna och är därav inte ett rationellt val (Arnold 2007; Perloff 2014). I det 

deskriptiva resultatet var medianen för studenterna med finansiell utbildning 101 och medianen 

för studenterna utan finansiell utbildning var 100. Detta indikerar att studenterna med finansiell 

utbildning kan vara mer rationella än studenterna utan finansiell utbildning, men det går inte att 

statistiskt bevisa i denna hypotes. 

 

Hypotes 14: Män är mer riskbenägna vid placeringar än kvinnor (Fråga 1 & 20).  

 

I hypotes 14 undersöks hur förhållandet ser ut mellan kön och risk. Genom chi-två test kan 

nollhypotesen om att det inte skulle finnas skillnader förkastas. I fondbolagens förening (2012) 

finns statistik på att män skulle vara mer riskbenägna än kvinnor vid placering av värdepapper, 

samt att män hellre placerar direkt i aktier än vad kvinnor gör. I tabell 2 går att avläsa att en 

tredjedel av kvinnorna väljer att placera sina pengar i sparkonto med den vanligaste 

motiveringen att det är säkrast eller att de inte är insatta. Hälften av kvinnorna väljer att placera 

sina pengar i fonder med vanligaste motiveringen om att det är ett tryggt sparalternativ med 

bättre avkastning än sparkonton. Nästan en tredjedel av männen väljer att placera pengarna i 

aktier med vanligaste motiveringar om att det ger högst avkastning, samt att för att vinna måste 

man våga. Den största delen av männen har likt med kvinnorna valt att placera pengarna i fonder 

med motivering att de inte är insatta i aktiemarknaden och att fonder är ett säkrare alternativ. 

Genom denna undersökning kan vi fastslå att det i enlighet med teorin finns skillnader i 

placeringspreferens mellan könen och att denna skillnad med störst sannolikhet beror på 

inställning till risk. 

 

Tabell 2. Riskpreferens 

Föreställ dig att du fått ett arv på 100 000 kronor. Dessa pengar ska du placera för 

att om 5 år investera i en lägenhet. Hur skulle du placera pengarna med hänsyn till 

dagens ekonomiska läge? 

  Aktier Fonder Räntepapper Sparkonto/Räntekonto Övrigt 

Kvinna 

Man 

12 % 49 % 0 % 33 % 6 % 

28 % 40 % 5 % 6 % 21 % 
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Hypotes 15: Individer med finansiell utbildning tenderar att placera mer riskfyllt än andra 

studenter. (Fråga 20). 

 

Hypotes 15 undersöker sambandet mellan om studenten har läst någon finansieringskurs och 

placeringspreferens. Med hjälp av chi-två testet kan nollhypotesen om att det inte skulle finnas 

skillnader förkastas. Enligt Sjöberg och Engelberg (2009) har studenter med finansiell 

utbildning en högre riskpreferens än andra studenter. Genom att observera det deskriptiva 

resultatet går det att utläsa att en dubbelt så stor del av studenterna med finansiell utbildning 

hellre placerar i aktier än studenterna utan finansiell utbildning. En tre gånger så stor del av 

studenterna utan finansiell utbildning väljer helst att placera i sparkonton jämfört med 

studenterna med finansiell utbildning. Detta överensstämmer med teorin då aktier är klassat 

som det alternativ med högst risk och sparkonton är klassat som det alternativ med lägst risk. 

Detta resultat kan se ut på detta sätt då det är mer sannolikt att studenter med finansiell 

utbildning har ett större intresse av börsmarknaden än studenter utan finansiell utbildning och 

därav är mer insatta i hur den ekonomiska marknaden ser ut i dagsläget. En annan påverkande 

faktor kan vara att i gruppen studenter med finansiell utbildning var det nästan dubbelt så 

mycket män som svarade på enkäten och i gruppen studenter utan finansiell utbildning var det 

nästan dubbelt så mycket kvinnor som medverkade. Efter resultaten i hypotes 14 där män 

påvisats vara mer risktagande än kvinnor kan detta haft en påverkande faktor till resultatet i 

denna hypotes. Nya chi-två test utfördes för att kunna testa ifall kön hade ett samband med 

risktagande beroende om de hade läst finansiell utbildning eller inte. Resultatet indikerade att 

det bland kvinnor fanns en signifikant skillnad i riskbeteende beroende på om de hade läst 

finansiering eller inte. Denna skillnad gick inte att hitta bland män. 
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Tabell 3. Resultat chi-två test 

Hypotes Fråga Chi-två värde Kritiskt värde Frihetsgrader P- värde 

Hypotes 1 5 n/a    

Hypotes 2 6a & b 0,14 5,99 2 0,94 

Hypotes 3 9a & b 3,27 5,99 2 0,22 

Hypotes 4 8 & 12 3,41 5,99 2 0,81 

Hypotes 5 10 2,03 5,99 2 0,38 

Hypotes 6 11 29,76 5,99 2 0,00*** 

Hypotes 7 13, 14a & b 0,32 5,99 2 0,89 

Hypotes 8 19 9,16 3,84 1 0,00*** 

Hypotes 9 18 2,52 3,84 1 0,12 

Hypotes 10 15 15,02 5,99 2 0,00*** 

Hypotes 11 16 5,21 5,99 2 0,07* 

Hypotes 12 17 10,54 5,99 2 0,01*** 

Hypotes 13 7 2,19 5,99 2 0,35 

Hypotes 14 1 & 20 40,12 9,49 4 0,00*** 

Hypotes 15 20 22,36 9,49 4 0,00*** 

Not: ***,**,* indikerar signifikansnivå med 1 %, 5 % och 10 % . 
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6. Slutsatser 

I kapitlet besvaras studiens problemformulering samt återkopplar till studiens syfte. Kapitlet 

avslutas med en diskussion om studiens bidrag.  

 

Studiens övergripande syfte och problemformulering var att testa huruvida finansiell utbildning 

har en signifikant påverkan på finansiellt beteende och är studenter med finansiell utbildning 

mer ekonomiskt rationella vid ekonomiska beslut än studenter utan motsvarande utbildning. 

Resultaten bevisar att teorierna avseende gamblers fallacy, konservatism, tillgänglighet, 

informationshantering och noice statistiskt verifierar att studenter med finansiell utbildning 

uppvisar en högre grad av ekonomisk rationalitet än studenter utan motsvarande utbildning. 

Ytterligare indikerar studiens resultat att teorierna gällande små samspel, ångeraversion, fair 

game, logiskt och rationellt tänkande stöder studiens syfte och problemformulering. Däremot 

var det inte möjligt att påvisa några skillnader mellan grupperna i fallen med förlustaversion, 

mentala konton, självöverskattning och hordbeteende. Noterbart är dock att båda grupperna 

agerade enligt teorierna om förlustaversion och mentala konton, här har finansiell utbildning 

tillsynes ingen märkbar effekt på ekonomisk rationalitet. Sammanfattningsvis anser vi att 

studien ger belägg för att studenter tack vare sin finansiella utbildning i högre grad agerar mer 

rationellt vid ekonomiska beslut än studenter utan motsvarande utbildning.  

 

I och med resultaten var även studiens andra del av syftet och problemformuleringen aktuell att 

undersöka om det finns samband mellan ekonomisk rationalitet och placeringsalternativ i det 

rådande ekonomiska läget. Utifrån det övergripande syftet och problemformuleringen har 

studenterna med finansiell utbildning som en homogen grupp klassificerats som den 

ekonomiskt rationella gruppen. Studiens resultat verifierar att det finns ett samband mellan hur 

studenter med finansiell utbildning placerar jämfört med studenter utan finansiell utbildning. 

Enligt teorin om sparande ses aktier och sparkonton som två ytterligheter med avseende på 

placeringsrisk av de sparformerna som valts för den här studien, där aktier innehar den högsta 

risken och sparkonton är det säkraste alternativet. Resultatet visar att dubbelt så många 

studenter med finansiell utbildning placerar i aktier jämfört med studenter utan motsvarande 

utbildning, medan andelen studenter utan finansiell utbildning har en nästintill tre gånger så 

stor andel som valt sparkonton jämfört med studenterna med finansiell utbildning.  
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6.1 Implikationer  

Resultaten från studien ger stöd för att finansiell utbildning leder till ökad ekonomisk 

rationalitet. Samtidigt som det ännu en gång är värt att nämna att vi idag har ett brett spektrum 

av vad som anses vara ett rationellt agerande utöver egen vinning och nyttomaximering. 

Däremot kvarstår faktumet att studenter tack vare sin finansiella utbildning uppvisade högre 

kunskap om sitt personliga sparande. Avslutningsvis ger detta en återkoppling till att vi idag 

befinner oss i en komplex beslutssituation gällande det ekonomiska läget. Den Svenska 

ekonomin befinner sig ett diffust mellanläge med historiskt låga räntor, vilket tillsammans med 

ett överflöd av finansiella råd och framtidsspekulationer försvårar hur individer ska hantera sin 

privatekonomi. Privatekonomin är betydande för de allra flesta oavsett finansiell utbildning 

eller inte, således anser vi att en implikation av denna studie är att på gymnasienivå ge alla 

individer en solid privatekonomisk grund att stå på.  
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Bilaga 1: Enkät samt kodningsmall 

Finansiellt beteende 

Hej! Vi är tre studenter på Örebro universitet som skriver vår C-uppsats inom finansiering. 

Svaren ni lämnar är helt anonyma. Denna enkät undersöker olika parametrar av finansiellt 

beteende och ligger till grund för vår analys. Vi vill därför att ni skall vara så seriösa och ärliga 

som möjligt!  

Enkäten tar cirka fem minuter att besvara, vissa frågor är lite mer kluriga än andra. 

Tack på förhand, 

Sofia, Greta och Emil 

 

*Obligatorisk 

Fråga 1 * 

Hur skulle du identifiera dig? 

o Man    2 

o Kvinna    1 

Fråga 2 * 

Har du läst någon finansieringskurs på Örebro universitet? 

o Ja    1 

o Nej    2 

Fråga 3 * 

Har du handlat med värdepapper? 

o Ja    1 

o Nej    2 

Fråga 4 * 

Hur goda anser du dina kunskaper vara är inom handel med värdepapper? 

o Under medel   1 

o Medel    2 

o Över medel   3 
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Fråga 5 * 

Tänk dig in i situationen att du är med i en tävling med 1000 andra deltagare. Tävlingen 

går ut på att välja ett tal mellan 0-100. Vinnaren av tävlingen blir den individ som väljer 

talet som är 1/4 av samtliga deltagares medeltal. Vilket tal väljer du? 

 
 

Fråga 6a * 

Du har vunnit 2000 kr och ställs inför ett val. 

o Med 50 % sannolikhet vinna ytterligare 1000 kr och med 50 % sannolikhet 

förlora 1000 kr   1 

o Behålla dina 2000 kr  2 

Fråga 6b * 

Du har precis förlorat 2000 kr och ställs inför ett val. 

o Med 50 % sannolikhet vinna tillbaka 1000 kr och med 50 % sannolikhet att 

förlora ytterligare 1000 kr  1 

o Stanna på förlusten 2000kr  2 

Fråga 7 * 

Tänk att du blir erbjuden att singla slant. Om du förlorar blir du skyldig motparten 100 

kronor. Hur mycket skulle motparten minst behöva satsa för att du ska gå med på 

singlingen? Svara i antal kronor 

 
 

Fråga 8 * 

Hur anser du dig vara som bilförare jämfört med genomsnittet? 

o Under genomsnittet   1 

o Genomsnitt   2 

o Över genomsnitt   3 

o Kör inte bil   4 

Fråga 9a * 

Föreställ dig att du skall gå och se en film på bio som du betalat 200 kronor för att se. 

När du kommer till biografen märker du att biljetten är borta. Skulle du köpa en ny 

biljett? 

o Ja    1 

o Nej    2 
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Fråga 9b * 

Föreställ dig att du skall gå och se en film på bio. När du kommer till biografen märker 

du att du tappat 200 kronor som du skulle använt för att betala biljetten. Skulle du ändå 

köpa en biljett? 

o Ja    1 

o Nej    2 

Fråga 10 * 

En student har ett genomsnittsbetyg under första året på gymnasiet på 18p, genomsnittet 

för gymnasieelever i allmänhet är på 15,5 på en skala mellan 10-20. Hur stor tror du att 

elevens betyg ser ut efter hans första år på högskolan, förutsatt att han pluggar vidare? 

o Under genomsnitt   1 

o Över genomsnitt   2 

o Ingen preferens   3 

Fråga 11 * 

Ett mynt singlas fyra gånger. Samtliga gånger har det landat på krona. Om du var 

tvungen att satsa 4000 kronor, vad skulle du välja? 

o Krona    1 

o Klave    2 

o Ingen preferens   3 

Fråga 12 * 

Anser du dig vara smartare än genomsnittet i din närhet? 

o Ja    1 

o Nej    2 

o Ingen preferens   3 

Fråga 13 * 

Du och din vän skall gå och äta middag. Du har som uppgift att välja restaurang, du har 

läst i en restaurangguide om att restaurang A är bättre än restaurang B. När ni kommer 

fram till restaurangerna som ligger bredvid varandra ser ni att det nästan är fullsatt i 

restaurang B men väldigt få gäster i restaurang A. Vilken restaurang väljer du? 

o Restaurang A   1 

o Restaurang B   2 
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Fråga 14a * 

Du är osäker på om du skall köpa aktie A på grund av bristande information. Plötsligt 

börjar dina kollegor och konkurrenter köpa aktie A. Hur påverkar det din syn på aktien? 

o Positivt    1 

o Negativt   2 

o Ingen preferens   3 

Fråga 14b * 

Aktie B är en aktie som du har köpt, men du är osäker på om du skall behålla den. 

Plötsligt börjar dina kollegor och konkurrenter sälja aktie B. Hur påverkar det din syn 

på aktien? 

o Positivt    1 

o Negativt   2 

o Ingen preferens   3 

Fråga 15 * 

Aktien för Företaget AB har stigit 60 % under två års tid och det ser ljust ut för företaget 

i framtiden. Hur värderar du informationen? 

o Aktien är köpvärd på grund av dess historiska värdestigning  1 

o Otillräcklig information för köpbeslut   2 

o Aktien verkar inte vara köpvärd    3 

Fråga 16 * 

Vad anser du om påståendet: I handel med värdepapper leder mer information alltid till 

bättre investeringsbeslut? 

o Instämmer inte alls   1 

o Instämmer delvis   2 

o Instämmer helt   3 

Fråga 17 * 

Hur värderar du finansiell information som ges ut i media? 

o I låg grad   1 

o I hög grad   2 

o Inte alls   3 
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Fråga 18 * 

Du har upptäckt en lovande investeringsmöjlighet. För att kunna investera måste du 

sälja antingen aktie A eller aktie B. Aktie A har stigit 20 % under året. Aktie B har 

sjunkit med 20 % under året. Vilken aktie säljer du? 

o Aktie A   1 

o Aktie B   2 

Fråga 19 * 

Du behöver lite pengar. Du har två aktier i din portfölj som du haft i flera år. Den ena 

aktien är i ett företag som styrs av din farbror där kursen har legat stadigt i många år. 

Den andra aktien är ett investeringsbolag som gett god avkastning och kursökning över 

årens lopp. Vilken säljer du? 

o Familjeaktien   1 

o Investeringsaktien   2 

Fråga 20a * 

Föreställ dig att du fått ett arv på 100 000 kronor. Dessa pengar ska du placera för att 

om 5 år investera i en lägenhet. Hur skulle du placera pengarna med hänsyn till dagens 

ekonomiska läge? 

o Aktier    1 

o Fonder    2 

o Räntepapper   3 

o Sparkonto/räntekonto  4  

o Övrigt:   5 

Fråga 20b  

Motivera kortfattat beslutet på förgående fråga 

 
 

 


