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Abstract 

People obtain a university degree in order to improve their future prospects, in particular 

regarding employment opportunities. A degree in finance does not only fulfill a need in society 

at large but also for the individuals and their personal finances.  

We focused on students and alumni at and from Södertörns högskola in order to investigate 

whether the Bachelor of finance degree influenced the respondents’ financial decisions and 

behaviour regarding savings and investment. 

We investigated whether savings and investment increased as a function of increased knowledge 

of financial instruments and markets and an understanding of the risk associated with these. The 

thesis focused mainly on quantitative methods with qualitative elements to elicit a deeper 

understanding of the respondents’ replies. Data collection was completed through surveys and 

interviews. 

The results showed indications of higher level of investments in stocks, bonds and high risk 

markets as well as statistically significant increases in the propensity to borrow money for 

investment. No statistically significant difference was detected in the level of pension savings. 
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Sammanfattning 

Människor utbildar sig för en säkerhet om en bättre framtid med främst ett gott arbete som fokus. 

Den finansiella utbildningen utgör ett stort behov både i samhället i stort, men också för 

individerna och deras privatekonomi. 

I denna undersökning har vi har riktat fokus mot studenter som gick på Södertörns högskola men 

också de som har examinerats från högskolan, så kallade alumni, för att därmed kunna besvara 

vårt syfte; huruvida den ekonomiska högskoleutbildningen påverkar studenternas finansiella  

beteende med avseende på spar och investering. 

Vi undersökte om sparande och investering ökade tillsammans med ökad finansiell kunskap 

gällande förståelse för finansiella instrument, marknader samt kunskap om risk kring dessa. 

Uppsatsen hade huvudsakligen ett kvantitativt tillvägagångssätt med kvalitativa inslag för att få 

djupare förståelse kring respondenternas svar. Insamlandet av data skedde via enkäter och 

intervjuer. 

Resultatet visade indikationer på ökad investering för aktie-, fond- och högrisk marknader och 

visade på statistiskt signifikanta höjningar i benägenheten att låna pengar för att investera i dessa, 

dock syntes ingen förändring i pensionsavsättning.  

Nyckelord; Finansiell kunskap, sparande, utbildning, investering, studenter, finansiellt 

beteende. 
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1. Introduktion 

I det inledande avsnittet presenteras bakgrund till undersökningen följt av en generell diskussion 

kring problemet som undersökts. Avsnittet avslutas med en problemformulering, syfte samt 

undersökningsfrågor som ständigt tas upp genom studien.  

1.1 Bakgrund 

Den disponibla inkomsten hos individer antingen konsumeras, sparas eller investeras. Vad avgör 

egentligen valen mellan dessa handlingar? 

I dagens samhälle blir finansiell medvetenhet allt viktigare för fortlevnaden av såväl individ, 

företag, stat och världen. Den finansiella marknaden är lika mycket en del av den finansiella 

medvetenheten som en del av individers kännedom.  

Att belägga detaljerad kunskap som individer besitter om investeringar och sparande är allmänt 

svårt att analysera. Men att undersöka hur en ekonomisk utbildning påverkar kännedom om den 

finansiella marknaden är inte lika diffust. Sparande och investeringar kontra kunskap och 

okunnighet. 
 

I den framåtskridande graden av finansiering och finansiell medvetenhet blir det allt viktigare att 

öka förståelsen och användningen av metoder och medel för att öka rationalitet och säkerheten i 

ekonomiska beslut hos individer. Detta leder vidare till det bästa sättet att öka dessa, det sätt som 

alltid velat användas men inte alltid applicerats, utbildning (Campbell J.Y. 2006). 

Med utbildning kan förståelsen för finansiella medel öka och göra det bättre för både individer i 

sig (Von Gaudecker H.M. 2015), men också för det hela samhället i stort. Med utbildning kan 

även medvetenheten kring instrumenten för kort- och långsiktigt sparande öka (Almenberg J. & 

Säve-Söderberg J. 2011), samtidigt innefattar utbildningen hur människor och företag fungerar 

då ekonomin i mångt och mycket liknar strukturen i ett företag. 
  
Samhället har under en tid varit nere i en betydande lågkonjunktur sedan finanskraschen 

påbörjades i USA 2007 (DN, 2008) och ekonomin har fortfarande inte återhämtat sig helt. 

Ett sätt att vända på en lågkonjunktur är att öka på konsumtionen, och nyckeln till detta är ökad 

utbildning. Med ökad utbildning ökar möjligheten att ta mer rationella beslut och öka sin 

kapitalinkomst inom besparing (Bernheim B.D. & Garret D.M, 2003), detta kan vidare hjälpa till 

med att vända på lågkonjunkturen samtidigt som det förhindras att den drabbar lika kraftigt nästa 

gång. 

Det märktes av egen upplevelse en stor olikhet inom privatekonomi och sparande bland 

studenter. Vissa visade ett starkt uppskjutarbeteende angående sparande, medan andra tänkte 

tvärtom och satte igång med sparande redan i ung ålder. I dessa fall kan utbildningen spela en 

stor roll och vara orsaken till studenternas beslut och hur pass rationella deras val är, som i sin 

tur kan vara avgörande för vilka förutsättningar de har. 
  
Ett flertal tidigare forskningar visade att finansiella studier leder till ett högre sparande och 

investering, huvudsakligen i det längsta (och kanske viktigaste) sparandet under livstiden, 

pensionen. 

En studie som ägde rum i Sverige visade att många vuxna har en låg finansiell kunskap, främst 

bland de lågutbildade och de med låg inkomst. Författarna såg framförallt en koppling mellan 

riskfördelning och höjd planering av en egen pensionsplan (Almenberg J. & Säve-Söderberg J, 

2011). 
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Studier visade att då företagen ska kunna sköta sina verksamheter bättre startar de ekonomiska 

seminarier för att öka både på sin personella kunskap och medvetenhet kring ekonomi och 

finans. Resultatet av detta visade på ökat sparande eller funderingar till en egen pensionsplan 

(Bayer P.J, Bernheim B.D. & Scholtz J.K. 2008). 

Bernheim B.D. & Garret D.M. (2003) tog sin studie vidare till individnivå utanför 

pensionssparandet och beskrev att utbildning även kan leda till ökad tendens och vilja till annat 

sparande. 

När företag startar ekonomiska utbildningar i verksamheten och håller i seminarier i samma 

ämne visade det sig att pensionssparandet ökar, tillsammans med andra sparanden. 

När ansvaret ökar för individerna att själva ta hand om sin egen ekonomi och ekonomiska 

framtid får samhället samtidigt arbeta för att öka viljan till att spara. 

En av undersökningarna visade att dessa seminarier i form av finansiell utbildning ledde till en 

ökad förståelse, en bekvämlighet i finansiella verktyg och en ökad spar- och investeringsvilja. 
  
Vidare visade studier om hur “finansiell kunskap” oftast var kopplade till i vilken grad individer 

är med i värdepappershandel. 

I Frankrike påvisades att ju mer information som innehas av aktier och/eller högre finansiell 

kunskap (Arrondel L, Debbich M. & Savignac F. 2015), desto högre tendens har individer att 

antingen syssla med värdepappershandel eller om handeln redan är påbörjad, höja denna som 

följd.  

Innan detta hade en liknande studie gjorts hos Nederländska banker som också visade på 

liknande resultat, dock med en speciell inriktning på att högre finansiell kunskap starkt 

påverkade beslutsprocessen och vidare besluten i sig. Samtidigt kom studien också fram till att 

de som hade låg finansiell kunskap hade en låg tendens till att gå in på aktiemarknader och 

värdepappershandel (Rooij M.V, Lusardi A. & Alessie R. 2011). 

Här kan det ses som att många av de med låg finansiell kunskap inte är medverkande i 

värdepappershandel och andra tillväxtmarknader. Att de inte är aktiva medför att de går miste 

om de möjligheter till personlig tillväxt i långtidssparande som det finansiella samhälle ger (då 

börsen historiskt alltid har en högre avkastning än storbankernas sparkonton, på grund av det 

högre avkastningskravet på tillväxtmarknaderna). Vidare försvårar det pensionssparandet och de 

går miste om den personliga kapitaltillväxten. 
 

För att komma utbildningens kärna ännu närmare har studier kring hur finans- och 

ekonomistudenter ändrat sitt ekonomiska beteende under studieperioden tagits med, där de får en 

ökad kunskap om finans och lär sig ett annat sätt att tänka. På det sättet har de ökat sitt sparande 

och sin vilja till att spara längre framöver för en ljusare framtid med högre personlig tillväxt 

(Xiao et al. 2014). Dock finns det risker med att få högre förståelse för de finansiella systemen. 

Med förståelse kommer bekvämlighet som gör att rädslan för det okända försvinner. Med 

bekvämlighet följer ett högt självförtroende och en överskattad tro på sin egen förmåga som 

eventuellt kan leda till att för höga risker tas, vad som för övrigt är en fördel med ökad kunskap 

kan få ett bakslag med de ovan nämnda nackdelarna. En psykologisk studie visade en lägre nivå 

av osjälviskhet, omtänksamhet, ökad saklighet samt intresse i spelande (Sjöberg L. & Engelberg 

J. 2009). 

1.2 Problemdiskussion 

Mycket kan utnyttjas från den ekonomiska utbildningen för vidare hantering av den privata 

ekonomin. Ju mer kunskap, desto lättare att ta rationella beslut och känna sig bekväm på den nya 

marknaden. 
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Varje dag tas ekonomiska beslut av olika människor som mer eller mindre inte behöver vara 

alltför svåra då pengar ses som en naturlig del av vardagen. Olika faktorer påverkar olika beslut 

och kan variera mellan individer beroende på hur de förhåller sig till sin ekonomi och ser på 

sparande. Vissa kanske drar jämförelser mellan olika alternativ innan ett köp utförs, medan andra 

kanske har en benägenhet att fortsätta i samma spår och väljer som man tidigare har valt. Att gå 

efter magkänslan har säkert alla gjort någon gång som i sin tur kan leda till att människor får 

svårare att kunna ta rationella beslut. Dock är det inte ovanligt att de flesta oftast strävar efter att 

få mycket värde för pengarna. 

Att ställa frågor för sig själv är en viktig del av beslutsprocessen inför sparande. Exempel på 

sådana frågor kan vara hur mycket som är möjligt att spara samt när och hur ofta pengar ska 

läggas undan. Att ha en strategi och tydlig struktur kan ge fördelar och ha stor betydelse för  

framtida privatekonomin.  

Att även tänka på vad som sparas för kan ge motivation och vara grunden till hela processen då  

ett tydligt mål är uppsatt. 

 

Den effektiva marknadshypotesen säger att marknadspriset skall återspegla nuvarande värdet och 

att all information skall vara tillgänglig för allmänheten, vilket i realiteten inte är fallet. Många 

aktörer har långt ifrån all information i och med att de inte alltid tar rationella beslut och val, 

vilket har till följd att priset inte helt tar till sig ny information på marknaden. 

Med vetenskapliga studier i åtanke antar skribenterna att det finns en stark koppling specifikt 

mellan “finansiell kunskap” och ökat intresse i sparande och investering. Detta styrks av att vissa 

undersökningar visade att det finansiella beteendet ökar betydande varefter nivån på utbildning 

höjs. Ju mer de vet, desto högre tendens har de att öka investeringen. Alla studier visade en 

liknande trend där dessa har en stark korrelation. 

Därmed kan det också anas att ju lägre finansiell kunskap individen har desto lägre nivå på 

sparande har denne, antingen är det lågt eller obefintligt. Detta styrks också av studierna Rooij 

(2011) och Almenberg (2011) som visade hur ofta detta fall förekommer. 

Ett problem som skulle kunna lösas genom att öka den personliga kapitaltillväxten är att det 

skulle kunna vara ett sätt att minska på fattigdomen och röra fler låginkomsttagare bort från den. 

För att klara detta så görs det genom personliga kunskaper i finansiering, att ge dem verktyg för 

att öka sin egen kapitalinkomst och på så sätt minska mängden låginkomsttagare. 

1.2.1 Problemformulering 

Undersökningen vill visa den ekonomiska högskoleutbildningens påverkan på studenternas vilja 

att spara och äga finansiella tillgångar. 

1.3 Undersökningsfrågor 

●    Hur påverkas studenternas finansiella beteende över den tid de studerar? 

●    Har deras bekvämlighet med de finansiella instrumenten ökat under studietiden? 

●   Kommer det framtida sparandet samt investering att öka efter avslutad utbildning med en 

ökad förståelse och kunskap för de finansiella instrumenten? 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka huruvida den ekonomiska högskoleutbildningen påverkar det 

finansiella beteendet. 
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1.5 Avgränsningar 

Undersökningens avgränsning och därmed fokus var studenter från Södertörns högskola samt 

alumni som examinerats från denna högskola. 

1.6 Disposition 

Efter en introduktion med förklaring till bakgrund och problem presenteras vidare den teoretiska 

delen och metodavsnittet.  

Detta följs av en beskrivning av vald metod och tillvägagångssätt för hur vi samlade in all data vi 

har behövt för att sedan avsluta metoden med en analys och en kritisk granskning av den 

insamlade datan och undersökningens trovärdighet. 
  
Efter förklaring av metod delen har vi redogjort för vilket resultat vi har kommit fram till utifrån 

våra enkäter samt intervjuer. Redogörelsen har inte endast baserats på insamlad data utan också 

på våra övergripande undersökningsfrågor som vi hoppades få svar på under studiens gång. 
 

Vid det här stadiet är i stort sett halva arbetet slutfört med de viktiga delarna utförda för att kunna 

framföra en analys och diskussion där vi resonerar kring vad vi har kommit fram till med 

koppling till problemformuleringen. Arbetet slutförs med en slutsats. 
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2. Teoretisk referensram 

Nedan redogörs val av teori som anses relevanta för undersökningen. Teorin baseras på den 

effektiva marknadshypotesen följt av behavioural finance och en rad vetenskapliga artiklar med 

forskning och fakta som grund genom hela studien.  

Som ett avslut på teorikapitlet dras kopplingar mellan de olika artiklarna och undersökningen. 

2.1 Finansiella teorier och deras koppling med utbildning och ökad 
rationalitet 

I början på 1970 talet spred sig den effektiva marknadshypotesen (EMH) och accepterades 

allmänt av de akademiska finansiella ekonomerna efter att Eugene Fama publicerat “Effective 

Capital Markets” 1970. Därefter har det blivit brett kritiserat “anomalier” som senare har blivit 

antingen erkända, delvis erkända (Fama, 1991; Burton, 2003) eller huvudsakligen avfärdade och 

motbevisade (Burton  G.M. 2003). 

I kritiken och motbevisningarna fanns den konstanta anomalien om den rationella människan och 

dess psykologiska inställning till marknaderna och händelser, huruvida irrationellt handlande stör 

den effektiva marknaden.  

I “Behavioural Finance” (BF) (Bodie Z, Kane A & Marcus A.J. 2013;266) diskuteras att det 

irrationella handlandet grundas delvis i felaktig eller bristande information från dåliga rutiner och 

partiskhet mot ett visst ogrundat inlärt beteende, exempelvis att göra högrisk investeringar utan 

att veta något om dessa. Detta benämns i litteratur som “Behavioural Biases” (Bodie Z, Kane A 

& Marcus A.J. 2013;268-269).  

Då handlandet utgår från dålig information är en lösning på det problemet utbildning för att fylla 

informationsluckorna (Ackert L.F. & Deaves R. 2010;322-326) och således kunna drivas mot ett 

mer rationellt tänkande och vidare framtida handlande. Tidigare vetenskapliga forskningar har 

visat indikationer på hur rationaliteten på finansiella marknader ökat tillsammans med ökad 

finansiell kunskap, som kommer från utbildning i olika former (Bernheim 2003; Arrondel 2015). 

Följaktligen kan ekonomisk utbildning leda till ökad finansiell kunskap som vidare minskar 

mängden irrationella val, minskar de omdiskuterade anomalierna i både EMH modellen och BF 

teorin. Då möjliggörs ytterligare effektivisering av de finansiella marknaderna. 
 

När kunskapen ökar följer även en ökning i bekvämligheten för instrumenten och intresset för 

tillväxt som leder till högre deltagande på finansiella marknader (Ackert 2010; Sjöberg 2009). 

Dock har skribenterna även sett att djup ekonomisk utbildning också kan leda till en övertro på 

sin egen investeringsförmåga och går från investering till “gambling” under en tidig period 

(Sjöberg L. & Engelberg J. 2009) som senare med erfarenhet övergår till ett rimligt risktagande 

(Ackert L.F. & Deaves R. 2010 s. 324).  

2.2 Tidigare studier och effekten av finansiell utbildning 

Artiklarna för tidigare studier visade samtliga på olika generella till specifika områden att 

finansiell kunskap har en tydlig och positiv koppling till förbättrade finansiella beslut och ökade 

investeringar och besparingar, både för framtida pension och hushållens egen kapitaltillväxt. 

Det visades en stor önskan till ökning av finansiell kunskap bland befolkningen då fler och 

viktigare ekonomiska beslut togs av privatpersoner (Almenberg J. & Säve-Söderberg J. 2011). 

Med det menas till exempel premiepensionen (PPM) och det individuella pensionssparandet 

(IPS) som båda kräver en större medverkan av privatpersoner då förmågan att ta rationella 

finansiella beslut är nödvändiga där deras framtida pensionskapital är beroende av denna. 
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Utan ökning av eget initiativ för privata pensionsplaner är risken hög för att kommande 

pensionärer kommer ha otillräckliga pensionsutbetalningar efter avslutat arbetsliv (Almenberg J. 

& Säve-Söderberg J. 2011). 

Värt att notera är att de grupper med lägst kunskap var de unga lågutbildade (Almenberg 2011; 

Bernheim 2003), vilket kan lösas med bättre utbildning. Liksom skribenternas undersökning var 

den delvis riktad i att se hur effekten blir på utbildningen av just den målgruppen, då majoriteten 

av studenterna på höskolan är unga. Detta samtidigt som utbildningen potentiellt för dem in i ett 

högre löneläge än det som unga tidigare befann sig i (Bayer P.J, Bernheim B.D. & Scholtz J.K. 

2008) och kan således leda till både bättre förutsättningar att ta finansiella beslut och ha en högre 

disponibel inkomst att investera på tillväxtmarknader. 
 

Det gemensamma inslaget i majoriteten av tidigare studier är genomgående den starka 

kopplingen mellan utbildning och finansiell kunskap som leder till förbättrad personlig ekonomi 

och/eller högre medverkan i sin pensionsplanering. Det leder även till ytterligare förbättrat 

kapitalinnehav och ökar den personliga stabiliteten (Bernheim 2003; Almenberg 2011).  
 

Alla diskuterade artiklar kom närmare det ämne skribenterna undersöker, från hur allmänheten 

reagerar på utbildning i olika former för att sedan närma sig hur en ekonomisk 

högskoleutbildning påverkar studenter och deras nuvarande eller framtida investerings- och 

sparbeteende. 
   
Vidare har det observerats att ekonomisk utbildning har både en direkt och en indirekt effekt på 

ökad finansiell kunskap. Den direkta effekten kom från företagssponsrade seminarier (Clark et 

al. 2006) och högskoleföreläsningar (Xiao et al. 2014) med läsmaterial för dessa som ger den 

omedelbara ökade empiriska kunskapen.  

Indirekta effekten fanns i bakgrunden genom diskussioner med kollegor/studiekamrater med en 

djupare förståelse och en ökad effekt på självförtroendet med möjligheten till användandet av 

förståelsen i sin privatekonomi (Xiao et al. 2014). Ytterligare en indirekt effekt är att de som tog 

del av utbildningen även tog med kunskapen till hemmet och ökade anhörigas förmåga att ta 

rationella beslut, fastän dessa inte hade en direkt kontakt med utbildningen (Bernheim B.D. & 

Garret D.M. 2003). 

Det har även visats en del direkta indikationer på en positiv koppling mellan ökad finansiell 

kunskap och aktivitet på värdepappersmarknader (Rooij M.V, Lusardi A. & Alessie R. 2011). 

Det påvisades främst att det var ökningen i kunskap som ledde till ökat innehav, dock var det 

även en minoritet som visade att innehavet ledde till ökat intresse och kunskap, genom “learn-

by-doing”(Arrondel L, Debbich M. & Savignac F. 2015). 
 

Skribenterna har i studien använt det teoretiska förarbetet för att kunna dra relevanta kopplingar 

till det tidigare materialet och bidra till den existerande kunskapen kring utbildningen. Att visa 

om eller huruvida finansiellt beteende förändras under tiden för en ekonomisk  

högskoleutbildning och vilka direkta och indirekta effekter som kan tolkas från detta. 

Tidigare studier visade också ett ökat risktagande med ökad kompetens (Sjöberg L. & Engelberg 

J. 2009).  

I denna undersökning har frågor (enkät och intervjuer) ställts som sedan kan visa hur den ökade 

finansiella kunskapen påverkar risknivån hos de utbildade. Om högre självförtroende och en 

ökad bekvämlighet vid användande av de finansiella instrumenten inte bara leder till ökat 

deltagande på tillväxtmarknader (Arrondel 2015; Rooij 2011), utan även leder till en ökning i 

risknivå för placeringsbeteende.  
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Xiao et al. (2014) bevisade att studenters finansiella beteende kan förändras till det bättre efter att 

ha läst finansiella studier, vilket även var applicerbart på denna undersökning. 

Alla tidigare studier förutom en som huvudsakligen var psykologisk (Sjöberg L. & Engelberg J. 

2009), har indikerat att bekvämligheten har ökat tillsammans med den finansiella kunskapen och 

att båda dessa ökningar sker genom utbildning. Därmed kan det också förmodas att både 

sparande och investering kommer att öka efter studieperioden då kunskapen under tiden ökat och 

borde leda till ökning i kapitalavsättning (Bernheim 2003, Rooij 2011 & Arrondel 2015). 
 

Avslutningsvis med direkt koppling mellan tidigare studier och skribenternas egen undersökning 

har det visats att ekonomiska studier direkt leder till ökad rationalitet genom att göra bättre 

privatekonomiska beslut efter avslutad utbildning i jämförelse med precis påbörjad utbildning 

(Xiao et al. 2014). 
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3. Metod 

Inledningsvis presenteras val av metod följt av en beskrivning av tillvägagångssätt med 

empiriinsamlingen och avslutas med både käll- och metodkritik samt undersökningens 

trovärdighet. 

3.1 Val av metod 

Det finns en del olika metoder där alla har sina för- och nackdelar. Grundläggande metoder som 

genomsyrar en studie är den kvantitativa och kvalitativa.   

 En väsentlig nackdel och därmed risk med den kvantitativa ansatsen är att det kan bli ett mer 

eller mindre omfattande bortfall (Olsson & Sörensen, 2011;153-154) då respondenter kan välja 

att inte besvara en viss fråga som de anser inte är relevant och därmed hoppar över frågan helt 

och hållet. Det kan utgöra kommande problem när statistisk data ska utföras på undersökningen.  
 

Det viktiga med den kvalitativa metoden å andra sidan är att få en fullkomlig insyn över en 

situation eller ett förhållande (Olsson & Sörensen: 2007: 63). Detta på grund av att det är öppna 

frågor där det finns möjlighet att ställa följdfrågor till vad den tillfrågade personen säger och 

därmed få mer detaljerade svar. Fokus här ligger alltså i den beskrivande datan, som forskaren 

främst vill komma åt. 

Risken och därmed nackdelen kan dock vara att svaren blir svårtolkade, vilket i sin tur kan leda 

till feltolkningar.  
 

Metoderna är naturligt inriktade på surveyundersökningar då det är effektivast för insamling av 

information från individer (Bryman 2011; 63). Lika naturligt faller det sig också att använda 

enkäter eftersom antalet respondenter data samlades in från var högt (Bryman 2011; 167-168). 

Skribenterna valde att grunda sin undersökning både på den kvantitativa och kvalitativa 

metoden. Tanken med den kvantitativa metoden och enkätformatet var att komma åt en mångfald 

av respondenter och deras personliga information samt åsikter med relativt okomplicerad 

information. Detta gjordes med huvudsakligen slutna svar som på så vis ger så klara svar som 

möjligt. Dock lades i slutet av enkäten en delvis öppen fråga vad gällde ökad investeringsvilja, 

denna fråga fanns med för respondenterna i fall de kände att annat svar än det som angetts var 

viktigt, på så sätt utelämnas inga alternativ. 

Detta skulle med andra surveyundersökningar som intervjuer ha tagit alldeles för lång tid och 

möjligtvis inte heller få tillräckligt med respondenter som är villiga att utföra intervjuerna för att 

kunna fastställa statistik. 

Skribenterna valde också att komplettera den kvantitativa delen med en kvalitativ och genomföra 

intervjuer för att få djupare personliga svar som är svåra att få med enkäter eller andra 

undersökningssätt. 

Intervjuerna var främst semistrukturerade (Denscombe 2014;266) då frågor ställdes utifrån den 

mall som gjordes inför intervjuerna men där intervjupersonen fritt kunde besvara utifrån 

respektive fråga utan att behöva tänka på några begränsningar. Skribenterna ansåg att denna typ 

av intervju var den mest lämpliga då intervjupersonen kunde ta upp viktiga begrepp och faktorer 

som personen tyckte var viktigt och som var relevanta för undersökningen utan att en specifik 

fråga ställts kring det, vilket skulle kunna försummas i den strukturerade intervjun. Då 

strukturerade intervjuer går ut på att ställa frågor till respondenter utifrån ett i förväg fastställt 

schema (Bryman 2011; 203). Därför kunde underlag i allt större omfattning samlas in, vilket 

endast kunde ses som en fördel. 
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Enkätinsamlingen och intervjuer skedde med studenter från olika år, allt från början till mitten 

och slutet av utbildningen. De olika nivåerna kunde därmed jämföras med varandra och 

undersökas kring om och huruvida det fanns någon koppling mellan hur långt studenterna 

kommit in i utbildningen och hur pass väl de använder eller planerar att använda sparande och 

investering i sina liv. 

3.2 Motiv för val av metod och urval 

Enkätinsamlingen var till stor hjälp för skribenterna då de snabbt kunde få en stor mängd data 

insamlat som lättare kunde administreras (Bryman 2011;228). 
 

Anledningen till varför den kvantitativa delen kompletterades med den kvalitativa var för att 

fördjupa oss ännu mer i individernas tänk och reflektioner för att komma åt olika perspektiv och 

vidare öka reliabiliteten och validiteten i undersökningen. 

Denna del innefattade djupintervjuer (Denscombe 2014;150) med tidigare studenter som 

examinerats inom ekonomi (alumni). Studenter valdes från olika årskurser då skribenterna ville 

se hur pass mycket de utvecklats från år till år beroende på utbildningen, för att sedan se 

påverkan efter avslutade studier och hur det berörde individernas livsstil och privata ekonomi. 
 

Vi valde att dela ut enkäterna till studenter som läste eller har läst företagsekonomi A, B eller C 

för att endast ha ett urval på de som har en ekonomisk inriktning oavsett program. Anledningen 

bakom detta grundar sig i att det krävs ekonomiska studier för att få höjd finansiell kunskap, 

därför måste dessa tre kurser ingå i utbildningen. 

3.3 Tillvägagångssätt 

Enkäterna skrevs ut i pappersform för att kunna delas ut på valda föreläsningar till studenter som 

var i olika perioder av sina studier, från början där de endast kommit i kontakt med den generella 

utbildningen, till slutet av utbildningen där de kommit i kontakt med djupare föreläsningar där 

förståelse för finansiella instrument och en översiktlig ekonomisk insikt ska ha nåtts. Genom att 

se dessa skillnader tänkte skribenterna påvisa att utbildningen gett effekt på studentens beteende, 

antingen direkt eller indirekt. 

När datan samlades in utfördes jämförande och statistiska tester på dessa, då enkäten bestod av 

textsvar och krävde rankning för att användas statistiskt, var Mann-Whitney tester och 

kombinerade Kruskall-Wallis tester att föredra framför andra statistiska tester (se tabell 33, 

Bilaga 3). 
 

Intervjuerna hölls med alumni, dessa har redan gått igenom hela utbildningsprocessen och kunde 

berätta om sina erfarenheter och hur de upplevt att deras beteende förändrats under utbildningens 

gång, vad de gjorde då som de kanske annars inte hade gjort och vilka effekter 

beteendeförändringen haft på deras framtid. 

Skribenterna började med att ta kontakt med en lärare på Södertörns högskola som hade hand om 

alumni och fick därmed kontaktuppgifter till en del före detta studenter på högskolan. 

Därefter satte skribenterna igång och började ringa för att boka tid med en del, målet var att 

intervjua fem stycken, vilket gick väldigt bra då de flesta respondenter var positivt inställda och 

ville gärna ställa upp. 

Samtliga intervjuer ägde rum på allmänna platser, främst caféer där varje intervjutillfälle tog 

mellan 10 till 15 minuter beroende på hur omfattande respondenterna svarar. 
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Frågemallens ordningsföljd varierade från respondent till respondent, beroende på hur var och en 

styrde samtalet. Detta var inga problem för skribenterna då semistrukturerade intervjuer valdes 

av den anledningen. 

Inför intervjuguiden valde skribenterna att ta med frågor som berörde studenternas finansiella 

beteende både före och efter studierna på högskolan. 

Inledningsvis ställdes allmänna bakgrundsfrågor för att få ett grepp om vad respondenten gjorde 

då.  

Vidare fanns det med frågor för att veta om de påbörjade sina besparingar eller inledde sina 

investeringar innan påbörjad studietid. 

En av de viktigaste frågorna att ha med var vad som förändrade respondenternas beteende, om 

någon sådan förändring hade skett det vill säga. Fokus här låg självfallet på utbildningen, men 

respondenterna fick svara fritt och hade möjlighet att berätta om det var något annat som 

förändrade deras beteende. Det var väldigt viktigt för undersökningen att få veta bakgrunden till 

deras finansiella beteende och varför denna förändring hade skett, av den anledningen lades stort 

fokus kring detta område. 
 

Skribenterna avslutade med en liknande fråga som fanns med i början av intervjuguiden, 

angående besparingar/investeringar för att kunna se om en förändring har skett.  

3.4 Empiri 

Sammanlagt delades 310 enkäter ut varav 124 respondenter var från år ett, 45 stycken från år två 

och 117 stycken från år 3. Två studenter gick på masternivå.   

Utöver denna enkätundersökning valdes fem stycken alumni slumpmässigt ut som intervjuades 

mer ingående. Intervjuguiden bestod av åtta frågor varav vissa delfrågor även hade med 

följdfrågor för att få mer djupare svar med förklaringar. 

3.5 Bortfallsanalys 

Av alla enkäter som delades ut fick skribenterna ett rent bortfall på 24 stycken studenter. Detta på 

grund av att vissa enkäter hade frågor som varken var ifyllda angående vilken termin eller vilka 

kurser personerna gick i, då undersökningen huvudsakligen var starkt grundad på skillnaderna 

mellan de olika årskurserna ansågs dessa enkäter därför inte kunna användas. Det är möjligt att 

respondenterna inte fyllde i dessa för att de gick i termin 1,3, 5, 7 och 9 medan det endast stod 

termin 2, 4, 6, 8 och10 på enkäten. I efterhand märkte skribenterna att det vore bättre om år 1-5 

skrevs istället för att undgå missförstånd. Dock sades muntligt innan enkätutdelningen att dessa 

studenter skulle fylla i den kommande terminen, men muntliga meddelanden är inte riktigt 

garanterade för att nå hela respondentgruppen. 

Det var även en del som inte fyllde i vilken ålder de hade, men då det som sagt är 

utbildningsnivån som var det viktiga genom undersökningen så bestämdes att de skulle behållas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.6 Källkritik 

Undersökningen omfattade mestadels av vetenskapligt granskade artiklar som således har blivit 

mottagna med godkännande av den vetenskapliga fakulteten samt även böcker av väl erkända 

professionella författare för att grunda undersökningen på trovärdig data. Skribenterna kollade 

upp författarna på de vetenskapliga artiklarna och lade märke till att de flesta var knutna till 

välkända universitet, i och med detta ökade artiklarnas trovärdighet avsevärt.  

Därutöver är faktum att flertalet av de vetenskapliga artiklarna är grundade på undersökningar på 

platser som har andra demografiska förutsättningar än vad skribenterna tillhandahöll i 



Utbildningens påverkan på  Harley K. & Sandra S. 
ekonomistudenters finansiella beteende 
 

11 
 

undersökningen, dock även fast flera gemensamma förutsättningar fanns med för att kunna 

bevisa liknande resultat i undersökningen. Exempel på dessa kan vara universitetsområden, 

studenter i liknande åldrar samt liknande studieområden (finans/ekonomi). 

Däremot har skribenterna tagit upp studier som inte skiljde sig märkbart genom att de är utförda i 

länder med liknande marknadsuppbyggnad och liknande beteenden hos befolkningen, 

exempelvis endast länder med västerländsk kultur med väl etablerade utbildnings- och finansiella 

marknadssystem. 

Forskarna i artiklarna har även noggrant hänvisat till använda referenser som använts i 

undersökningen.  
 

Ytterligare en kritik kan riktas till användandet av de vetenskapliga artiklarna som tillhör 

skribenternas undersökning då vissa av dem är gamla, däremot är dessa med som förstudier för 

de senare artiklarna och visade relevant information för vidareforskning. 

3.7 Metodkritik och reflektion 

Det är viktigt att vara medveten om för- och nackdelarna med metoderna man använder sig av 

för att på bästa sätt försöka förhindra att nackdelarna drabbar en i alltför stor omfattning.  

Skribenterna var medvetna om att ett bortfall skulle bli möjligt i undersökningen och för att på 

bästa sätt försöka förhindra att det uppstår i en alltför stor omfattning försökte skribenterna 

framförallt se till att enkäten såg bra ut i helhet med tydliga instruktioner och en kort 

introduktion i början så att studenterna skulle få en förståelse över vad enkäten berörde.  

För att se till att enkäten var lätt att förstå utan tvetydigheter inleddes enkätutdelningen med en 

pilotundersökning (Olsson & Sörensen, 2011;42, 153) till tio ekonomistudenter för att se om det 

fanns tillrättningar som behövde genomföras innan den riktiga enkätundersökingen delades ut. 

Det framkom ett flertal invändningar och dessa fel tillrättalades före den riktiga enkätutdelningen 

inför undersökningen.  

Tanken och därmed en fördel med enkätens slutna frågor var att tydlig data kunde samlas in och 

det blir därmed svårt att tolka svaren felaktigt. Men det kan å andra sidan också vara en nackdel 

då det blir svårare att se helheten av situationen. 

Dock har det i slutet av enkäten även tillagts en öppen fråga där studenterna med egna ord kunde 

skriva fritt. Skribenterna har där lagt ner extra tid på att förstå det som sagts och var riktat till vad 

i utbildningen som har gett störst påverkan på den ökade finansiella kunskapen. Detta för att höja 

djupet på svaren och se hur studenterna upplevt beteendeförändringen, om det skett en sådan 

förändring. 
 

För att på bästa möjliga sätt få med allt som diskuterats av respondenterna under de fem 

intervjutillfällena fick en av skribenterna fokusera mer på att leda intervjun, medan den andra 

antecknade allt som sades. Mycket kunde avhjälpas då vi var två som intervjuade, därmed kunde 

det försäkras att inget försummats bort. 

3.8 Trovärdighet 

Det finns en del faktorer som avgör hur pass trovärdig en studie är. Tre av dessa nämns av 

Bryman och är reliabilitet, validitet och replikation (Bryman 2011;49-51), där de två 

förstnämnda faktorerna är de mer centrala i bedömningen av forskningen. 

Reliabiliteten har fokus främst på trovärdigheten i det man mäter (Olsson & Sörensen, 

2011;123), resultaten från en studie ska alltid vara detsamma när man utför undersökningen 

upprepade gånger. 
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Validiteten å andra sidan har en inverkan på relevansen i det man mäter, det vill säga huruvida 

slutsatser från studier har ett samband eller inte (Olsson & Sörensen, 2011;124).   

Med replikation menas att en undersökning ska kunna upprepas vid nya forskningar där 

möjlighet ges vidare till liknande resultat. Om en undersökning är replikerbar eller inte beror helt 

på forskaren och hur denne valt att beskriva och visa fram sitt tillvägagångssätt (Bryman 

2011;49). 

Skribenterna har därför lagt fokus på att gå in på detaljnivå i tillvägagångssättet genom hela 

undersökningen för att därmed få den så replikerbar som möjligt. Misslyckas forskare med detta 

kan det då ha en påverkan på validiteten (Bryman 2011;169). 

Dock kunde replikationen vara aningen högre med tanke på att en begränsad plats valdes för att 

utföra undersökningen på. Vad som kunde öka detta är om undersökningen gjordes mer 

rikstäckande och därmed få den mer generaliserbar då en större omfattning finns på studenter. 

Detta betyder inte att studien inte är applicerbar till vidare framtida forskningar, då skribenterna 

anser att den absolut kan vara en grund till detta. 
 

Vid den kvalitativa ansatsen i undersökningen kan faktorer som påverkar respondenternas svar 

vara många. Det kan vara allt från deras syn på olika finansiella instrument, till erfarenhet och 

ålder. Hur frågorna ställs kan också påverka svaren, därför har skribenterna försökt få till alla 

intervjutillfällen på ett liknande sätt, även om ordningsföljden inte alltid varit densamma. Viktigt 

att även påpeka är att fastän respondenternas svar var väldigt bra formulerade och förståeliga, 

kan ingen människas uppfattning vara helt representativ för någon annan. 
 

Trovärdigheten i generella termer anser skribenterna vara relativt hög. Viktigt är att respektive 

respondent ska få en chans att ta del av resultatet i undersökningen för att kunna bestyrka att de 

tolkats rätt och att resultatet stämmer, vilket skribenterna därför gjorde och fick det bekräftat. På 

så sätt ökade trovärdigheten i undersökningen. 
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4. Resultatredovisning 

I detta kapitel redovisas resultaten av undersökningen, både utifrån den kvalitativa delen samt 

den kvantitativa. Kapitlet påbörjas med de fem respondenters olika redogörelser utifrån 

intervjufrågorna och avslutas med resultatet från enkätinsamlingen.  

4.1 Resultat av intervjuer 

Nedan återfinns en beskrivning av den empiriska delen utav de personliga intervjuerna. Vissa av 

de fem utvalda respondenter studerade kandidatprogrammet inom ekonomi medan andra även 

läste ett extra år och tagit magisterexamen. 

Respondenterna var allt ifrån 33-39 år, varav tre var kvinnor och två män.  
 

Den första respondenten hette Ene och var 38 år gammal, hon studerade magisterprogrammet 

och efter examen började hon arbetade på ett norskt bolag vid namnet Orkla.  

Respondent nummer två hette Markus, var 39 år och tog kandidatexamen. Vid intervjutillfället 

arbetade han som säljare. 

Moa var den tredje tillfrågade personen som var 33 år gammal och även hon studerade 

magisterprogrammet och arbetade därefter på en bank. 

Fjärde intervjun var med en kvinna vid namnet Maria som var 35 år med en kandidatexamen och 

liksom Moa, arbetade även hon på en bank. 

Sista respondenten hette Fredrik Wahlberg och var 38 år med en magisterexamen. Han arbetade 

som revisor på ett företag. 

4.1.1 Respondenternas åsikter kring privatsparande före och efter studierna 

Vid frågan om respondenternas sparande före påbörjad studietid och om detta förändrades efter 

avslutade studier svarade samtliga av respondenterna att de hade besparingar i form av 

sparkonton både före och efter studierna. Tre av de tillfrågade startade fonder efter avslutade 

studier. Dock var det inte på grund av utbildningen som ledde till det. 
 

Fredrik var en av de som startade fonder efter studierna, han svarade att han hade besparingar i 

sparkonton före påbörjade studier men sparade inget under studierna på grund av hans bristande 

inkomst. Han förklarar att han har haft ett intresse att starta fonder men inte kunde, därför tog 

han tag i detta direkt efter han fick ett stabilt arbete. 
 

Vid frågan om respondenterna kände någon förändring på grund av utbildningen svarade alla på 

ett liknande sätt, att ingen förändring hade skett investeringsmässigt. Det de kände att de fick ut 

av utbildningen var endast en allmän lärdom och förståelse/medvetenhet om den finansiella 

marknaden, instrumenten samt privatekonomin. Utbildningen gav de en sorts bekvämlighet om 

ekonomin då kunskapen fanns där.  

Moa besvarade att det var mycket på grund av hennes egna initiativ och intresse som gav henne 

den kunskapen hon fick ut, hon förklarar; 

“Visst lärde man sig väldigt mycket under föreläsningar och seminarier, men jag anser att det 

var mestadels mitt egna initiativ som gav mest effekt på min lärdom. Det kunde vara allt från att 

jag gick till lärarna på rasterna under föreläsningar och ställa frågor och diskutera saker jag 

inte hade greppat helt, till att låna extra böcker för att läsa när jag hade tid, etcetera. Jag hade 

ett ständigt intresse av att lära mig och det var lite min drivkraft under hela studietiden, jag 

älskar att alltid lära mig nya saker.” 
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4.1.2 Respondenternas upplevelser kring deras finansiella beteende i samband 
med ekonomisk utbildning 

När frågan om utbildningen förändrades respondenternas sparande/investering och därmed 

beteende ställdes kan det tolkas av deras svar att samtliga tyckte att deras finansiella beteende 

varit oförändrat efter avslutad studietid. Fyra av de fem respondenterna hade inte börjat investera 

eller satsa på aktiemarknaden då det enligt dem inte var en prioritering i livet, de menade att om 

de skulle börja på aktiehandeln skulle det inte vara utbildningen i sig som påverkat detta beslut. 
 

Endast Ene svarade att hon började handla aktier i ett bolag, men det var endast på bolaget hon 

arbetade på då hon ansåg sig vara insatt i det bolaget, hon förstärkte också att handeln inte 

påbörjats på grund av ökad utbildning eller var kopplad till utbildningen, men att hon var 

bekvämare i situationen på grund av utbildningen. 
 

Markus svarade att aktier inte var det första han skulle vilja investera i, han förklarar; 

“Jag började inte investera i aktier efter studierna då jag främst inte hade pengar för det. Jag 

skulle heller inte börja investera på aktiemarknaden just nu, även fast det gått ett par år sedan 

jag tog examen. Anledningen är för att jag ser en mängd andra faktorer som är viktigare för mig 

att prioritera och ta tag i först, såsom boende, familj, arbete med mera. Om man inte har ett bra 

arbete, har man inte pengarna för att kunna göra investeringar.  Enligt mig ska man vara stabil i 

livet innan man ger sig ut på aktiemarknaden, på så sätt känner man sig säkrare och kanske till 

och med vågar ta högre risker. 

Jag funderar på att eventuellt börja investera lite längre fram, men inget jag kommer satsa på 

just nu”. 
 

Samtliga respondenter upplevde inte att en förändring hade skett i deras investering, däremot 

svarade fyra av de fem intervjuade att om de skulle börja investera på aktiemarknaden så skulle 

rädslan för det osäkra inte längre stå i vägen. På grund av utbildningen de läst kände de att de 

hade tillräckligt med kunskap för att kunna påbörja aktiehandel och det skulle de göra med en 

säkerhet som resultat av kunskapen och bekvämligheten de har. 

4.1.3 Respondenternas tankar och definitioner kring lån för investeringar 

Då de flesta av våra respondenter inte påbörjar aktiehandel än hade de heller inte tagit lån för 

investeringar, vilket de inte heller kunde tänka sig göra. På denna fråga om lån för investeringar 

lades det störst fokus på Ene, som hade aktier i bolaget hon arbetade för och hon förklarade sitt 

tankesätt kring lån för investeringar på följande sätt; 

“Att inte ta lån eller använda kreditkort med mera, har alltid varit en principsak för mig. Jag 

har alltid velat klara mig på egen hand endast med pengar jag själv sparat ihop och förtjänat, 

att då ta ett lån, skulle bryta mot mitt löfte. Jag har heller aldrig känt ett behov av att ta ett lån 

då jag alltid försöker tänka ekonomiskt.  

Om jag trots allt skulle behöva ta ett lån framöver, skulle lån för investeringar vara det sista jag 

skulle tänkas ta.” 

4.2 Resultat av enkäter 

I detta avsnitt beskrivs resultatet från enkäterna i de olika frågorna. Endast de mest relevanta 

diagrammen och uträkningarna tas med medan resterande uträkningar och detaljerade enkätsvar 

medföljs i bilagor. 

Enkäten omfattade 310 respondenter varav 286 stycken som var användbara. Sammanlagt var 

det 105 män och 181 kvinnor medverkande och inledningsvis togs skillnaden mellan de olika 

årskurserna upp och avslutades med jämförelser mellan könen.  
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Genomsnittsåldern för termin 2 var 22,6 år, för termin 4 var det 23,9 år och för termin 6 var det 

23,8 år. Därvid låg genomsnittet för alla studenter på 23,3 år med en medianålder på 22. 
 

På grund av för få enkäter samlades in från de som gick i termin 4/årskurs 2 lades störst vikt på 

de som precis börjat sin utbildning i termin 2 och de som skulle avsluta utbildningen i termin 6. 

Eftersom enkäten bestod av textsvar omvandlade skribenterna svaren utefter rangordning och 

använde därför Mann-Whitney tester för få fram statistiskt säkerställande resultat. 

Enkäten delades upp i sju olika delar utefter pensionssparande, besparingar, medverkan på 

aktiemarknaden, handel med högrisk investeringar, lån för investeringar, ökad investeringsvilja 

och slutligen en jämförelse mellan kön. 

4.2.1 Pensionssparande 

På frågan om pensionssparande såg skribenterna varken någon skillnad med statistisk säkerhet 

eller indikationer på att det skulle öka med utbildningens gång. Endast på termin 4 visades en 

höjning men kunde dock inte användas på grund av för få svaranden från den gruppen.  
 

Fråga 5; Pensionssparar du privat (förutom allmän- och tjänstepension)? 

 

4.2.2 Besparingar 

I bifogad tabell nedan visas att majoriteten av alla studenter sparade främst på sparkonton följt av 

sparformer med låg risk på andra platser och sist obligationer. (Se tabell 12). 
 

Fråga 6; Håller du på med övriga besparingar? T.ex. sparkonton eller obligationer. 

 

4.2.3 Medverkan på aktiemarknaden 

I medverkan på aktiemarknaden noterades indikationer på att de i termin 6 hade aningen en 

högre tendens till att investera i aktier, då 32% i termin 6 svarade “ja” och motsvarande 27% i 

termin 2 (se tabell 14-15 i bilagor). Detta resultat gav dock inte en tillräcklig skillnad för att 

kunna påstå det med statistisk säkerhet som grund. 

Fråga 8; Deltar du i aktiehandel? 
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4.2.4 Handel med högrisk investeringar 

I de som handlar inom högrisk segmenten syntes ingen skillnad där resultatet från både termin 2 

och 6 låg på 7% i medverkan. Däremot syntes indikation på en högre tendens till att vilja handla 

med dessa efter avslutad utbildning i termin 6, där 11% svarade att de ville göra det medan 

endast 5% svarade detsamma från termin 2. (Se tabell 16). 

 

Fråga 9; Håller du på med andra typer av investeringar med högre risk än de som nämnts? T.ex. 

optioner, warranter, råvaror, valutor m.m. 
 

 
 

Dock är detta inte statistiskt säkert då det statistiska testet endast visade en säkerhetsgrad på 

cirka 73%. 

4.2.5 Lån för investering 

Resultaten visar att tredjeårsstudenterna hade en avsevärt högre tendens till att ta lån för att göra 

investeringar. Mann-Whitney testet visade säkerheten på över 95%, hela 98,3%. 
 

Fråga 10; Lånar du pengar för att kunna investera direkt i någon av ovanstående spar- och/eller 

investeringsformer? 
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Nedan kan observeras att mer än dubbelt så många i termin 6 som i termin 2 lånade pengar för 

lågrisk investeringar samt i aktiehandel. Ingen i termin 2 lånade för att investera i högrisk 

instrument medan 2% i termin 6 gjorde det (se tabell 18-19). 
 

 
 

Platserna var dock omvända för lån av pengar för investering i låg risk eller på aktiemarknaden 

efter avslutad utbildning. Av de som inte redan lånade för att investera var det fler i termin 2 än 6 

som ville låna pengar för de ändamålen i framtiden. 

 

 

(Följdfråga på fråga 10); Om nej, planerar du att göra det efter avslutad utbildning? 
 

(Se tabell 20-21.) 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
4.2.6 Ökad investeringsvilja 

Frågan om ökad investeringsvilja (fråga 12 i enkäten) var för det mesta inlagd för att förstå vad 

studenterna anser öka deras vilja till att investera, en jämförande bild av hur studenterna i de tre 
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årskurserna rankade de olika anledningarna finns med. Den dominerande faktorn genom alla 

årskurser var förståelsen för de finansiella instrumenten, sedan tyckte de flesta studenter att 

kunskapen om de finansiella marknaderna kommer som andra plats. För termin 2 var det även 

kunskap om privatekonomi som låg på samma plats, medan termin 4 och 6 tyckte att förståelsen 

för risk kom därnäst. (Se tabell 22). 
 

Fråga 12; Om du har gått en eller flera ekonomiutbildningar/kurser och har tyckt att dessa har 

ökat din vilja till investeringar nu eller i framtiden, vad tycker du då haft störst inverkan på 

detta? 

 
 

För att sedan se vad studenterna tyckte som helhet avslutade skribenterna med att visa det längst 

till höger på tabellen ovan, där förståelse för finansiella marknader fortfarande anses viktigast, 

kunskap om finansiella marknader som näst viktigast och förståelse för risk därefter. 
 

 

4.2.7 Könsfördelning 

Avslutningsvis i resultaten gjordes ett flertal jämförelser mellan män och kvinnor i varje delfråga 

eftersom vi ville se hur investeringarna skiljde sig mellan könen. På så vis har tydliga skillnader 

märkts av där högre siffror visades hos männen.  
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I diagrammet ovan visas en sammanfattning för vilka som placerade eller lånade pengar där 

resultaten var att männen överlägset placerade pengar förutom för lån av pengar för investering i 

lågrisk medel. Dessa resultat var säkerhetsställda till minst 99% säkerhet för resultatet med 

separata Mann-Whitney tester och ett kombinerat Kruskall-Wallis test. För att se detaljerade 

jämförelser mellan könen, se tabell 6-9 och 25-34. 
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5. Analys och tolkning av resultat 

Nedan återges resultatet för studien som vidare analyseras med resonemang som grundar sig på 

använda teorier, tidigare forskning samt insamlad data. Analysen baseras på tolkningen från de 

tidigare sju uppdelningarna samt de fem respondenterna med en koppling av dessa till teorier 

och de tidigare vetenskapliga artiklarna som användes för att sedan avsluta med en återkoppling 

av undersökningsfrågorna som var ställda i början av undersökningen. 

5.1 Resultatet i förhållande till teori 

Resultatet i undersökningen har genomgående varit åt det positiva hållet, att ekonomisk 

utbildning kan leda till en ökning av förståelse, kunskap och bekvämlighet på finansiella 

områden som i sin tur kan leda till ökad investering. Resultatet var i stora drag jämförbart med de 

tidigare studierna som alla visade på olika sätt hur en ökning i finansiell kunskap leder till ökade 

besparingar (Bernheim 2003; Almenberg 2011), medverkan på finansiella marknader (Ackert 

2010; Sjöberg 2009) och ökad bekvämlighet i finanser (Ackert 2010; Sjöberg 2009). 

Med den förbättrade finansiella kunskapen ökar rationaliteten (Bernheim 2003; Arrondel 2015; 

Xiao 2014) och med den sänks de “anomalier” som återfinns i EMH (Fama E.F. 1991) och 

Behavioural finance (Bodie Z, Kane A & Marcus A.J. 2013;266), med sänkningen följer således 

mängden felaktigt tolkad information och vidare leder till stabilare marknader. 
 

Då resultatet generellt överensstämmer med de tidigare teorierna kan vi dra slutsatsen att de 

flesta teorier är riktiga. Även om ett par av svaren inte var statistiskt säkerställda indikerade de 

likväl mot det positiva förhållandet mellan finansiell kunskap och ökad investering med ett 

undantag för ett fåtal delfrågor som analyserats i kommande avsnitt. 

5.2 Resultatanalys 

Ingen förändring hade skett med ökad finansiell kunskap och ökat planerande eller avsättningar 

av pension i resultatet av pensionsbesparingar. En anledning vi ser till detta kan vara den låga 

medelåldern som innehas av respondenterna, medelåldern på de medverkande var 23,3 år och vid 

den låga åldern ligger pensionen väldigt långt fram i tiden. Det är förståeligt att pensionen inte är 

det första studenter tänker på vid så ung ålder. På grund av den anledningen fick vi en förståelse 

kring varför ett riktigt resultat inte framkom i pensionen som istället upptäcktes i Almenbergs 

(2011) och Clarks (2006) studier där dessa skedde på arbetsplatser, även i generella 

undersökningar där alla hade högre genomsnittsålder.  

Sedan finns anledningen till att sparandet för pensionen inte återfinns i direkta låsta 

pensionsbesparingar utan är investerade i andra medel såsom aktier eller fastigheter, dessa kan 

dock planeras att därefter användas till pension. 
 

Resultatet visade indikationer (dock inte statistiskt säkerställda) på att kapital i sparkonton och 

obligationer har minskat, vilket motsatte tidigare studier (Bernheim B.D. & Garret D.M. 2003). 

Däremot har indikationer till ökade kapitalinnehav i andra sparformer med låg risk och även på 

aktie- och fondmarknaden upptäckts. Förklaringen kan ligga i att sparkontokapitalet har 

förflyttats till aktiemarknaden och/eller andra sparformer med låg risk, som har antytts kunna 

vara lägenhetsköp. Det skulle dessutom kunna vara som så att tillgångarna på sparkonton som 

studenter hade i starten av studierna konsumerats vid studieslutet. 
 

Medverkan på aktie- och fondmarknaderna har även ökat lite, denna antydan var nästan 

uppenbar då tidigare studier (Rooij 2011; Arrondel 2015) visade på liknande resultat. Här ligger 
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dock ett mörkertal då i enkäten utelämnades benämningen fonder i frågan av misstag där 

alternativet istället var aktier. Skribenterna märkte i efterhand att flera som investerat i fonder 

inte fyllde i investering av denna anledning. Men antalet som faktiskt investerat i fonder var 

högre i framförallt termin 6 (där flest studenter anmärkte detta), än som resultatet i studien 

antyder. 

Som tidigare nämnts kan delar av ökningen i medverkan på aktie- och fondmarknader röra 

kapitalförflyttning från sparkonton istället för ökning av investeringar på området, som även 

Bernheims & Garrets (2003) studie diskuterade. Men då det härstammar ur en höjning i 

bekvämlighet och förståelse kring risk, finansiella instrument och marknader ses även det som ett 

positivt resultat för att främja potentiell framtida ökning i tillväxt av personliga tillgångar. 

Ett statistiskt säkrare resultat var här förväntat efter jämförandet av de tidigare studierna, dock 

var det möjligt att undersökningen visade bättre siffror på grund av det förutnämnda mörkertalet 

i aktie- och fondhandel frågan. 
 

I högrisk segmentet var det inte någon ökning överhuvudtaget i resultaten för direkt innehav, 

dock observerades hur viljan att börja handla med dessa efter avslutad utbildning ökade under 

studieperioden. Den höga risken tillsammans med studenters generella låga inkomst gör att 

studenterna inriktar sitt sparande på mindre riskfyllda investeringar, såsom aktier och bostäder. 

Då viljan går upp ser de inte längre osäkerhet och okunnighet som barriärer, således kan det vara 

den direkta bristen på kapitaltillgångar att investera i dessa medel.  

Xiaos et al. (2014) studie visade delvis att när studenters finansiella kunskap ökar följer 

rationalitet och förmågan att inrikta sina investeringar/betalningar med, det vill säga att prioritera 

i sin privatekonomi och inse sina begränsningar, vilket är det som kan ha hänt här.  

När det kommer till lån för investeringar var det en stor skillnad mellan de olika årskurserna och 

hur de besvarade frågan. Belåningen i undersökningen visade en betydande höjning på alla tre 

områden med lån för låg risk-, aktie- och högrisk investering. Lågrisk investeringarna ökade 

mest av de tre, detta skulle kunna bero på mängden studenter som investerat i bostad/lägenhet 

under sin studieperiod för att för första gången kunna flytta hemifrån. Ökningen av lån för aktie- 

och fondhandel är liksom tidigare aktiehandels frågor ett ämne för mörkertal då många inte 

riktigt fick en förståelse för frågan på grund av att den var mindre bra formulerad. Att även 

fondhandel skulle ingått i frågan och procenten här kan vara högre än resultatet visade. 
 

Vid högrisk investeringar såg vi att mängden studenter som investerat i detta område inte ökat 

under studietiden, däremot kunde vi se hur de som gör detta började låna för att öka 

investeringarna på området. Detta påvisade att tredjeårsstudenterna ökade sin risknivå och kände 

sig då bekväma med högre risk för högre potentiell avkastning. Detta resultat liknar det resultatet 

Sjöberg L. & Engelberg J. (2009) psykologiska studie visade, nämligen att risktagningen ökar 

med finansiell kunskap.  

Om det sedan är gynnsamt att studenter lånar för högrisk investeringar är svårt att svara på utan 

att veta mer om deras personliga ekonomi och hur det gått för dem på marknaden, och vidare om 

beteende främjar deras ekonomi eller inte. 
 

Avslutningsvis fanns det med en fråga som berörde vad studenterna själva upplevt ha ökat deras 

vilja att spara och investera i enkäten. I frågan kan vi se vad i utbildningen som leder till denna 

ökning på studenternas finansiella kunskap och vad utbildningen behöver lägga mer fokus på. Då 

vi själva studerat de flesta kurser som ingått i utbildningen hade vi våra egna tankar och 

reflektioner till vad som gav oss mest påverkan, det visade sig att våra svar stämde överens med 

vad studenterna valde. Det de tyckte gav störst inverkan och var lärorikt i utbildningen som 

vidare främjar ökad investeringsvilja är; ökad förståelse för de finansiella instrumenten, ökad 

kunskap för finansiella marknader och ökad förståelse för risk. Med dessa tre faktorer kan 
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studenterna förstå vilka investeringsmöjligheter som är tillgängliga för olika ingångsnivåer (från 

småsummor investerade i fonder och medelsummor investerade i aktier, till warranter och högre 

summor investerade i exempelvis fastigheter). De kan även få förståelse för hur tillgång 

anskaffas till dessa marknader och vilken risknivå som tillhör studentens personlighet/erfarenhet. 
 

Utöver de direkta svaren var det skrivet på den öppna frågan längst ner (som ett avslut på 

enkätundersökningen) att det också var diskussion med lärare och studiekamrater utanför själva 

föreläsningarna/seminarierna som ledde till ökad förståelse, ändock var det fortfarande de tre 

tidigare nämnda faktorer som i högsta grad påverkade deras vilja att investera till det positiva. 
 

Slutligen i resultatet presenterades skillnaden mellan män och kvinnor i investeringarna. I 

insamlade datan observerades en stark dominans avseende de flesta frågor förutom  

lånebenägenheten för att investera i lågrisk investeringar. 

Männen hade i tidigare studier (Sjöberg L. & Engelberg J. 2009) visat en generellt högre tendens 

för riskfyllt beteende, liksom resultatet med en högre tendens att investera på aktie- 

fondmarknader, i högrisk segmenten samt att låna pengar för att ytterligare investera i dessa. Det 

var heller inte förvånande att den enda likheten mellan könen var i att låna pengar för just lågrisk 

investeringar, detta på grund av att det passar kvinnors lågrisk profil. Det som å andra sidan var 

chockerande jämfört med flertalet tidigare studier (Von Gaudecker H.M. 2015) var att männen 

här hade ett högre sparande i pension än kvinnor. Vi antog att det kunde bero på vilka medel de 

pensionssparade i. Möjligheten att pensionsbesparingarna ägde rum i värdepapper eller högrisk 

investeringar i ett individuellt pensionssparande (IPS) eller liknande pensionsbesparing fanns och 

skulle således förklara avvikelsen från tidigare studier. Att fördjupa denna fråga i kommande 

studier och tillägga en fråga angående var pensionsbesparingarna äger rum skulle kunna svara på 

den frågan.  

5.3 Metodanalys 

Efter utdelningen av enkäterna upptäckte vi att ett flertal studenter hade velat se möjligheten att 

kryssa i investering av fondhandel. Den möjligheten skulle tillhöra fråga 8 men blev missad på 

enkäten, dock nämndes detta muntligt före enkätutdelningen till senare grupper förutom till 

tredjeårsstudenterna som först erhöll enkäten. Därmed blev det ett mörkertal som nämndes 

tidigare i analysen. Det var fler i termin 6 som visade sig investerade i fonder eller lånade pengar 

för fondhandel. 

Fler respondenter från andra året borde även ha funnits med för att korrekt kunna använda dess 

data, med den låga mängden respondenter som var från den gruppen kunde datan inte användas 

effektivt. 

Bristande närvaro upptäcktes vid kontakt med master och magisterstudenter då de redan 

påbörjade sina D-uppsatser, av den anledningen var datan vid den årskursen väldigt begränsad.  
 

De fem intervjuerna gick bra till och de levde upp till våra förhoppningar, även fast en del 

ändringar kunde göras. Visserligen var det en del liknande svar från respondenterna under 

respektive intervjutillfälle, men det var även det som ledde till att vi fick en bra uppfattning av 

respondenternas tankesätt, utöver att svaren var bra beskrivna med detaljerade förklaringar.  

När det gällde respondenternas allmänna upplevelser kring beteendeförändring avseende 

finansiell utbildning var svaren rätt så entydiga. Samtliga kände att en sådan beteendemässig 

förändring inte hade skett. Grunden till detta låg i att det inte var en prioritering i livet då de 

tyckte att viktigare saker fanns att ta tag i först.  
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För att göra den kvalitativa ansatsen bättre kunde fler intervjuer bokas med ytterligare 

respondenter för att finna svar som inspirerats till att investera/spara av ekonomisk utbildning 

och grundligare undersöka varför. 

5.3.1 Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång dök nya idéer upp som förslag till vidare forskning. Den viktigaste 

rekommendationen utöver det som tagits upp i metodkritik och metodanalys är åtgärder för att 

kunna generalisera studien, något som var lågt i denna undersökning då endast en högskola 

valdes som urval. 

Att utöka utdelningskretsen till studenter på flera större universitet i landet skulle effektivt 

generalisera studien och således kunna tillämpa svaren över ett större område. 

5.4 Återkoppling av undersökningsfrågor 

De inledande undersökningsfrågorna; 

●    Hur påverkas studenternas finansiella beteende över den tid de studerar? 

●    Har deras bekvämlighet med de finansiella instrumenten ökat under studietiden? 

●   Kommer framtida sparande samt investering att öka efter avslutad utbildning med en 

ökad förståelse och kunskap för de finansiella instrumenten? 

 

Undersökningen visade på flera områden att studenternas finansiella beteende påverkades 

positivt, framförallt hur belåningen av pengar för att främja investering ökade med finansiell 

utbildning och hur studenterna ansåg att det skedde på grund av en ökning av förståelse för 

finansiella instrument och risk samt kunskap om de finansiella marknaderna. 

Däremot har skribenterna inte sett en ökning i vilja att investera på olika områden efter avslutad 

utbildning i någon av de använda testerna, vilket förhoppningar för detta fanns innan påbörjad 

undersökning. Anledningen bland intervjurespondenterna var främst att det inte var en 

prioritering i livet. Fyra av fem tyckte dock att deras ökade bekvämlighet för de finansiella 

instrumenten skulle göra att de inte längre skulle känna sig tillbakahållna av osäkerhet, som de 

innan sin utbildning uttryckte sig att de definitivt hade gjort. 

5.5 Avslutande diskussion 

I slutresultatet såg vi att sparande och investering ökade tillsammans med den finansiella 

kunskapen, med hjälp av ökad förståelse för finansiella instrument, marknader och kunskap om 

risk. Med en ökad kunskap följer en minskning av irrationella beslut på marknaderna och kan 

göra att dessa blir effektiviserade, och delvis kunna ta bort de osäkerheter kopplade till 

mänskliga faktorns irrationella beslut och deras påverkan på finansmarknader.  

Utbildning i sig kan leda till ökad privat investering och vidare ökad kapitalinkomst som i sin tur 

ökar både konsumtion och personlig förmögenhet, samt ger individer en allmänt säkrare 

privatekonomi och minskar därmed oron för framtiden. När inkomsten ökat har individer en 

högre disponibel inkomst och med den kan ökad pensionsavsättning följa när individer får råd att 

spara inför det till framtiden då de i nutid känner sig ekonomisk säkrare.  

På så vis kan utbildning vara en lösning för finansiella kunskapen som numera krävs av individer 

för att kunna hantera personliga beslut. Besluten medföljer de höjda kraven på individer för 

personlig tillväxt och höjda ansvaret kring pensionen med individuellt pensionssparande och 

premiepensionen för att minska risken med skrämmande låga inkomster efter avslutat yrkesliv. 
 

Efter att ha undersökt detta ämne och blivit insatta i det, fick vi verkligen en större inblick i hur 

viktigt det verkligen är med utbildning. Effekten av bristande kunskap kan ge stora konsekvenser 
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som individer kanske inte alltid tänker på. Under studiens gång betraktade vi problemet och 

vidare lösningen på problemet från olika perspektiv för att därmed kunna redogöra det på bästa 

sätt. Då vi själva var studenter var det inte svårt att sätta sig in i våra respondenters situation samt 

deras tankesätt, och med lärdom av tidigare forskningar i baktanken kunde vi ana i vilken 

riktning undersökningen och även resultatet skulle följa. Trots det var det väldigt intressant att på 

egen hand genomföra en undersökning som verkligen bevisade på att så är fallet, det gav oss 

därmed betydligt mer tillit för de vetenskapliga artiklarna. 

Därför hoppas vi slutligen att satsningar på finansiella utbildningar i en snar framtid skall ske 

och öka i både skolor, på universitet och arbetsplatserna för att gynna individerna och hjälpa 

återhämtningen av ekonomin. Detta kan vidare öka den privata förmögenheten och 

befolkningens finansiella säkerhet. 
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6. Slutsats 

● Ekonomistudenter i slutet på utbildningen hade en högre tendens till att låna pengar för 

att investera på de olika finansiella marknaderna än studenterna i början på sin utbildning. 

● Ekonomistudenter i slutet på utbildningen visade en högre benägenhet att investera på 

aktie- och fondmarknader samt investera i instrument med högre risk, det vill säga 

optioner, warranter, valuta- och råvarumarknader. Dock inte med statistisk säkerhet. 

● Ekonomistudenter i slutet på utbildningen visade till skillnad från studenter i början på 

sin utbildning en benägenhet att spara mindre på sparkonton/obligationer och istället 

spara/investera i andra sparformer med låg risk, exempelvis lägenhet för boende. Dock 

inte med statistisk säkerhet. 

● Grundläggande ekonomisk högskoleutbildnings påverkan på benägenheten att starta 

privata pensioner/pensionsplaner eller öka studenters vilja att göra detta i framtiden var 

obetydlig och visade ingen förändring. 

● De faktorer som främst ledde till studenters ökning av privat investering är en ökad 

förståelse för de finansiella instrumenten, kunskap om de finansiella marknaderna och en 

ökad förståelse för risk för att kunna bedöma vilka investeringar som passar studentens 

preferens. 

● Grundläggande ekonomisk högskoleutbildning ledde till en ökad bekvämlighet på de 

finansiella marknaderna och en minskad osäkerhet kring de finansiella instrumenten.  

● Studenternas finansiella beteende påverkades positivt av en grundläggande ekonomisk 

högskoleutbildning. 
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Bilaga 1 
 
Enkät 

 

Ekonomiska utbildningens påverkan på finansiellt beteende på högskolenivå. 
 

Hej! Vi är två företagsekonomi studenter som skriver en kandidatuppsats om hur ekonomisk 

utbildning påverkar det finansiella beteendet  både under och efter utbildningen. 

Enkäten omfattar 12 frågor angående din utbildning, ditt beteende samt din syn på finansiella 

marknader. 

Kryssa i det svar som stämmer bäst för dig. Allt insamlat material är helt anonymt och ingen 

information som insamlas ges ut till obehöriga. 

Tack på förhand! 
 

1.  Kön 

 

(   ) Man 

 

(   ) Kvinna 

 
 

2. Ålder 

___________ 

 

3. Vilken termin av företagsekonomiprogrammet går du på just nu, fristående eller annat 

program? 

 

(  ) Termin 2 

 

(   ) Termin 4 

 

(   ) Termin 6 

 

(   ) Termin 8 

 

(   ) Termin 10 

 

(   ) Fristående 

 

(   ) Annat program 

 

4. Vilken/vilka ekonomi/finansieringskurser har du läst eller påbörjat? Fler alternativ är 

möjliga. (Om du inte läst någon av de angivna, gå till fråga 5). 
 

(   ) FEK A 

 

(   ) FEK B 

 

(   ) FEK C 
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(   ) Magister 
 

(   ) Master 
 

5. Pensionssparar du privat (förutom allmän- och tjänstepension)? 

 

(   ) Ja 

 

(   ) Nej 
 

(   ) Planerar att göra efter avslutad utbildning 

 
 

6. Håller du på med övriga besparingar? T.ex. sparkonton eller obligationer. Fler alternativ är 

möjliga. 
 

(   ) Ja, sparkonto(n) 
 

(   ) Ja, obligationer 
 

(   ) Ja, men andra sparformer med låg risk 

 

(   ) Nej 
 
 

7. Om nej, planerar du att göra det efter avslutad utbildning? Fler alternativ är möjliga. 
 

(   ) Ja, planerar att spara i obligationer 
 

(   ) Ja, planerar att spara på sparkono(n) 
 

(   ) Ja, men planerar att spara i andra sparformer med låg risk 

 

(   ) Nej 
 
 

8. Deltar du i aktiehandel? 

 

(   ) Ja 

 

(   ) Nej 
 

(   ) Nej, men planerar att göra det efter avslutad utbildning 

 
 

9. Håller du på med andra typer av investeringar med högre risk än de som nämnts? T.ex. 

optioner, warranter, råvaror, valutor m.m. 
 

(   ) Ja 

 

(   ) Nej 
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(   ) Nej, men planerar att göra det efter avslutad utbildning 

 
 

10. Lånar du pengar för att kunna investera direkt i någon av ovanstående spar- och/eller 

investeringsformer? Fler alternativ är möjliga. 
 

(   ) Ja, för lågrisk investering 

 

(   ) Ja, för aktie- och/eller fondhandel 
 

(   ) Ja, för högrisk investering 

 

(   ) Nej 
 
 

11. Om nej, planerar du att göra det efter avslutad utbildning? Fler alternativ är möjliga. 
 

(   ) Ja, planerar att låna för att investera/spara i lågrisk former 
 

(   ) Ja, planerar att låna för att investera/spara för aktie- och/eller fondhandel 
 

(   ) Ja, planerar att låna för att investera/spara för högrisk investering 

 

(   ) Nej 
 
 

12. Om du har gått en eller flera ekonomiutbildningar/kurser och har tyckt att dessa har ökat 

din vilja till investeringar nu eller i framtiden, vad tycker du då haft störst inverkan på detta? 

Fler alternativ är möjliga. (Om du inte tycker att viljan har ökat behöver du inte besvara 

denna fråga). 
 

(   ) Ökad förståelse för finansiella instrument 
 

(   ) Ökad förståelse för risk och dess hantering 

 

(   ) Förståelse för portföljhantering 

 

(   ) Kunskap om värdekalkyleringar 
 

(   ) Kunskap om finansiella marknader, system och dess funktion 

 

(   ) Kunskap om företagsfinansiering och hur det går till 
 

(   ) Kunskap om privatekonomi och hur det går till 
 
 

Om inget ovan passade dig, kan du nedan skriva med egna ord vad i kurserna som påverkat 

din vilja och attityd positivt. T.ex. klasskamrater, lärare, kursliterattur m.m. 
_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilken utbildning har du gått i? 

3. Vad gör du just nu? 

4. Höll du på med någon form av sparande före påbörjad studietid? 

- Vilka sorts besparingar/investeringar? 

- Förändrades det efter avslutade studier? 
 

      5. Om du påbörjat några investeringar, lånade/lånar du pengar för att öka dessa? 

- Varför/varför inte? 
 

      6.  Känner du att utbildningen förändrade ditt investerande/sparande? 

      7.  Vad i utbildningen var det som i så fall ledde till detta? 

- Ökad förståelse och bekvämlighet kring finansiella instrument. 

- Föreläsningar/seminarier, direkta studiematerialet. 

- Diskussioner med lärare/studenter. 
 

      8. Vilka sorts besparingar/investeringar har/gör du nu? 
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Bilaga 3 

 

Testmall 

 

Tabell 33 Typ av data   

Önskad analys Mätdata 

(Normalfördelade) 

Rang, Poäng, 

Mätdata som inte är 

normalfördelade 

Binomial (Endast två 

möjliga utfall) 

Beskrivning av en grupp Medelvärde, 

standardavvikel se 

Median, kvanatiler, 

omfång 

Proportion 

Jämföra en grupp med ett 

hypotetiskt värde 

t-test för ett 

stickprov 

Wilcoxons test Chi-två eller 

binomialtest* 

Jämföra två oberoende 

grupper 

Oparat t-test Mann-Whitneys 

test 

Fishers test* 

Jämföra två beroende 

grupper 

Parat t-test Wilcoxons test McNemars test* 

Jämföra tre eller fler 

oberoende grupper 

Envägs 

ANOVA 

Kruskal-Wallis test Chi-två-test 

Jämföra tre eller fler 

beroende grupper 

ANOVA för 

upprepade 

mätningar 

Friedmans test Cochranes Q test* 

Fastställa samband mellan 

två variabler 

Pearsons 

korrelation 

Spearmans 

korrelation 

Kontingenskoefficient* 

Predicera ett värde från en 

annan uppmätt variabel 

Enkel eller icke-

linjär regression 

Icke-parametrisk 

regression 

Enkel logistisk regression 

Predicera ett värde från 

flera uppmätta variabler 

Multipel linlär eller 

icke-linjär 

regression 

- Multipel logistisk 

regression* 

Sokal & Rohlf (1995). 
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Bilaga 4 

 

Statistiska tester 

 

Mann-Whitney test 

 
   Jämförelse mellan termin 2 och 6 

 

Tabell 1, fråga 10: Lån 

Tests for equal medians       

Termin 2 lån   Termin 6 lån   

N: 124 N: 117 

Mean rank: 59,568 Mean rank: 61,432 

Mann-Whitn U : 6606     

z : -2,3968 p (same med.): 0,016538 

Monte Carlo permutation: p (same med.): 0,017   

 

Tabell 2, fråga 11: Lån efter avslutad utbildning 

Tests for equal medians       

Termin 2 lån eau   Termin 6 lån eau   

N: 124 N: 117 

Mean rank: 65,517 Mean rank: 55,483 

Mann-Whitn U : 6468,5     

z : -2,4628 p (same med.): 0,013786 

Monte Carlo permutation: p (same med.): 0,0154   

 

Tabell 3, fråga 5: Pensionsspar 

Tests for equal medians       

Termin 2 Pensionspar   Termin 6 Pensionspar   

N: 124 N: 117 

Mean rank: 64,274 Mean rank: 56,726 

Mann-Whitn U : 6768     

z : -1,0522 p (same med.): 0,29272 

Monte Carlo permutation: p (same med.): 0,3104   

 

 

 



Utbildningens påverkan på  Harley K. & Sandra S. 
ekonomistudenters finansiella beteende 
 

34 
 

 

Tabell 4, fråga 8: Aktiemarknad 

Tests for equal medians       

Termin 2 aktie   Termin 6 aktie   

N: 124 N: 117 

Mean rank: 60,915 Mean rank: 60,085 

Mann-Whitn U : 6930,5     

z : -0,64126 p (same med.): 0,52135 

Monte Carlo permutation: p (same med.): 0,5323   

 

Tabell 5, fråga 9: Högrisk investeringar 

Tests for equal medians       

Termin 2 hr   Termin 6 hr   

N: 124 N: 117 

Mean rank: 60,639 Mean rank: 60,361 

Mann-Whitn U : 6864     

z : -1,1625 p (same med.): 0,24503 

Monte Carlo permutation: p (same med.): 0,2713   

 

 

Jämförelse mellan kön 
 

Tabell 6, fråga 10: Lån 

Tests for equal medians       

Kvinna pension   Man pension   

N: 181 N: 105 

Mean rank: 83,649 Mean rank: 59,851 

Mann-Whitn U : 7452,5     

z : -3,4866 p (same med.): 0,0004893 

Monte Carlo permutation: p (same med.): 0,0005   

 

Tabell 7, fråga 5: Pensionsspar 

Tests for equal medians       

Kvinna pension   Man pension   

N: 181 N: 105 

Mean rank: 83,649 Mean rank: 59,851 

Mann-Whitn U : 7452,5     

z : -3,4866 p (same med.): 0,00048929 

Monte Carlo permutation: p (same med.): 0,0006   
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Tabell 8, fråga 8: Aktiemarknad 

Tests for equal medians       

Kvinna pension   Man pension   

N: 181 N: 105 

Mean rank: 83,649 Mean rank: 59,851 

Mann-Whitn U : 7452,5     

z : -3,4866 p (same med.): 0,0004893 

Monte Carlo permutation: p (same med.): 0,001   

 

Tabell 9, fråga 9: Högrisk investeringar 

Tests for equal medians       

Kvinna Högrisk   Man högrisk   

N: 181 N: 105 

Mean rank: 84,299 Mean rank: 59,201 

Mann-Whitn U : 7638,5     

z : -4,3667 p (same med.): 1,2615E-05 

Monte Carlo permutation: p (same med.): 0,0001   

 

Tabell 33: Kruskal-Wallis test för könsfördelningen   

    

H (chi2): 161,7 

Hc (tie corrected): 246 

p (same): 1,969E-49 

    

There is a significant difference between sample medians   
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Bilaga 5 

 

Tabeller 

Tabell 10, fråga 5: Pensionsspar Termin 2 Termin 4 Termin 6 Totalt 

Ja 17 13 12 42 

Nej 32 12 27 71 

Planerar att göra efter avslutad utbildning 75 20 78 173 

  124 45 117 286 

 

Tabell 11, fråga 5: Pensionsspar (%) Termin 2 Termin 4 Termin 6 

Ja 14% 29% 15% 

Nej 26% 27% 25% 

Planerar att göra efter avslutad utbildning 60% 44% 60% 

 

Tabell 12, fråga 6: Besparingar Termin 2 Termin 4 Termin 6 Totalt 

Ja, sparkonto(n) 88 29 74 191 

Ja, obligationer 15 9 7 31 

Ja, andra sparformer med lågrisk 23 6 29 58 

Nej 10 8 13 31 

 

Tabell 13, fråga 6: Besparingar (%) Termin 2 Termin 4 Termin 6 Totalt 

Ja, sparkonto(n) 71% 64% 63% 67% 

Ja, obligationer 12% 20% 6% 11% 

Ja, andra sparformer med lågrisk 19% 13% 25% 34% 

Nej 8% 18% 11% 20% 

 

Tabell 13, fråga 7: Besparingar efter avslutad utbildning Termin 2 Termin 4 Termin 6 Totalt 

Ja, sparkonto(n) 7 5 5 17 

Ja, obligationer 15 1 8 24 

Ja, andra sparformer med lågrisk 11 5 8 24 

Nej 1 2 6 9 

 

Tabell 14, fråga 8: Aktiemarknad Termin 2 Termin 4 Termin 6 Totalt 

Ja 34 20 38 92 

Nej 57 11 51 119 

Planerar att göra efter avslutad utbildning 33 14 28 75 

  124 45 117 286 
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Tabell 15, fråga 8: Aktiemarknad (%) Termin 2 % Termin 4 % Termin 6 % 

Ja 27% 44% 32% 

Nej 46% 24% 44% 

Planerar att göra efter avslutad utbildning 27% 31% 24% 

 

Tabell 16, fråga 9: Högrisk investeringar  Termin 2 Termin 4 Termin 6 Totalt 

Ja 9 7 8 24 

Nej 109 36 96 241 

Planerar att göra efter avslutad utbildning 6 2 13 21 

  124 45 117 286 

 

Tabell 17:, fråga 9 Högrisk investeringar (%) Termin 2 Termin 4 Termin 6 

Ja 7% 16% 7% 

Nej 88% 80% 82% 

Planerar att göra efter avslutad utbildning 5% 4% 11% 

 

Tabell 18, fråga 10: Lån Termin 2 Termin 4 Termin 6 Totalt 

Ja, lågrisk 4 1 9 14 

Ja, aktiehandel 2 2 5 9 

Ja, högrisk 0 2 2 4 

Nej 118 40 101 259 

  124 45 117 286 

 

Tabell 19, fråga 10: Lån (%) Termin 2 Termin 4 Termin 6 

Ja, lågrisk 3% 2% 8% 

Ja, aktiehandel 2% 4% 4% 

Ja, högrisk 0% 4% 2% 

Nej 95% 89% 86% 

 

Tabell 20, fråga 11: Lån efter avslutad utbildning Termin 2 Termin 4 Termin 6 Totalt 

Ja, lågrisk 12 1 5 18 

Ja, aktiehandel 11 4 3 18 

Ja, högrisk 0 1 1 2 

Nej 101 39 108 248 

  124 45 117 286 

 

Tabell 21, fråga 11: Lån efter avslutad utbildning (%) Termin 2 Termin 4 Termin 6 

Ja, lågrisk 10% 2% 6% 

Ja, aktiehandel 9% 9% 6% 

Ja, högrisk 0% 2% 1% 

Nej 81% 87% 87% 
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Tabell 22, fråga 12: Ökad investeringsvilja Termin 2 Termin 4 Termin 6 Totalt 

Förståelse för finansiella instrument  38 26 64 128 

Förståelse för risk 23 19 41 83 

Förståelse för portföljhantering 3 13 26 42 

Kunskap om värdekalkyleringar 5 10 20 35 

Kunskap om finansiella Marknader 30 23 48 101 

Kunskap om företagsfinansiering 29 17 35 81 

Kunskap om privatekonomi 30 10 25 65 

Totalt antal studenter 124 45 117 286 

 

Tabell 23, fråga 12: Ökad investeringsvilja (%) Termin 2 Termin 4 Termin 6 Totalt 

Förståelse finansiella instrument  31% 58% 55% 45% 

Förståelse risk 19% 42% 35% 29% 

Förståelse portföljhantering 2% 29% 22% 15% 

Kunskap värdekalkyleringar 4% 22% 17% 12% 

Kunskap finansiella marknader 24% 51% 41% 35% 

Kunskap företagsfinansiering 23% 38% 30% 28% 

Kunskap privatekonomi 24% 22% 21% 23% 

 

 


