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Sammanfattning
På senaste tid har det individuella kravet på ekonomiska frågor ökat allt mer och mer i takt med
den teknologiska framfarten. I samband med detta är det väldigt viktigt med finansiell kunskap,
även kallat financial literacy, för att kunna utföra dessa vardagliga situationer.

Vad är det då som förbättrar en individs financial literacy? Vissa studier hävdar att det är det
finansiella beteende som är grunden till en god financial literacy, medan andra påstår att det har
med räknekunskap att göra. Andra faktorer, såsom utbildning, kön och ålder konstateras spela en
stor roll om man frågar andra aktörer. Vilken av dessa faktorer är då den viktigaste för att man
ska ha en god financial literacy och kunna tackla dessa situationer som uppkommer i vardagen?

För att kunna genomföra detta arbete gjordes en kvantitativ undersökning i form av en
enkätundersökning där svar hämtades från 257 respondenter (18+). Materialet från
enkätsundersökningen analyserades och jämfördes med tidigare forskning.

I denna studie så kom vi fram till att den viktigaste faktorn för en god financial literacy är
ekonomisk utbildning som sedan följs av räknekunskap och finansiellt beteende, som kan
jämföras med den kognitiva förmågan hos individer som beskrivs av rational choice theory.
Både kön och ålder visar skillnader i det finansiella beteendet men visar inget direkt samband
till financial literacy.

Förord
Vi vill tacka alla inblandade i vårt arbete; Respondenterna för deras svar till undersökningen,
opponenterna för alla tips och råd vi har fått, och framförallt vill vi tacka vår handledare Elias
Bengtsson för all hjälp och vägledning vi har fått igenom hela arbetet. Tack!
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1 Inledning

Detta kapitel kommer introducera läsaren för uppsatsens problembakgrund, problemdiskussion,
problemformulering, syfte, frågeställning och avgränsning. Viktiga begrepp att känna tills
förklaras i detta kapitel.

1.1 Bakgrund
Den teknologiska framfarten under de senaste decennierna har varit enorm och människors
individuella ansvarstagande kring ekonomiska frågor ökar allt mer och mer. Den finansiella
förmågan är väldigt viktig för att kunna tackla dessa vardagliga situationer, men hur får man en
god finansiell förmåga?
Graden av ens finansiell förmåga har länge konstaterats i internationella såväl som nationella
vetenskapliga studier vara påverkat av bl.a. tre olika faktorer: räknekunskap, utbildning och
finansiellt beteende. Graden av finansiell förmåga eller finansiell kunskap benämns i
vetenskapliga sammanhang som financial literacy, förklarar Lusardi & Mitchell (2014). Det är
det begrepp som används för att ge en förståelse av en persons sammanfattande kunskaper inom
olika ekonomiska sammanhang så som ekonomiska begrepp, hantering av pengar, budgetering,
sparande, finansiella marknader, investering, lån osv, menar Beal & Delpachitra (2003).
Eftersom nästan allt inom finanshantering ingår i detta begrepp och med tanke på att det är den
korrekta vetenskapliga termen så används detta ord i hela arbetet.

Det finansiella beteende förklaras vara en av faktorerna för en god financial literacy och är ett
uttryck för hur en individs beteende riktas mot de olika finansiella aspekterna så som
aktiehandel, sparande, pensionssparande, budgetering och lån, förklarar Lusardi & Mitchell
(2007). Ordet ”finansiellt beteende” kommer att fungera som ett begrepp som samlar dessa
beteenden kring dessa områden.

Räknekunskap är en annan viktig faktor som finnas med i beaktning när financial literacy
undersöks, menar Almenberg (2012). Hans studier har visat att individer ofta har bristande
kunskaper inom sparande, räntor och andra viktiga räknefrågor. Ordet ”räknekunskap” kommer
att används som ett begrepp för en individs allmänna kunskap inom problemlösning,
räkneförståelse och även andra faktorer som mognad, logik och rationalitet.
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Ölund (2014) förklarar fortsättningsvis att det finns ytterligare tre faktorer, som spelar en roll för
en individs financial literacy, vilka är: utbildming, ålder och kön.
Förklaring av det finansiella beteendet görs av Varian (2010), som menar att
det två nationalekonomiska modeller som förklarar människors finansiella beteende. Den ena
och mest klassiska teorin heter ”Rational choice theory” och den andra heter ”behavioral
economics”. ”Rational choice theory” utgår ifrån att människor agerar rationellt inom den
traditionella synen inom nationalekonomi, där individen förväntas ta de bästa besluten. Det man
utgår ifrån är att individer gör valen baserat på deras preferenser och välmående gällande
konsumtion, sparande och liknande val.
Behavioral economics förklaras av Mullainathan & Thaler (2000) att till skillnad från ”Rational
choice theory”, istället har att göra med att invidider saknar kunskap om huruvida viktigt det är
att ta de bästa besluten eller också att människor inte har en tillräcklig stark självkontroll och har
svårt att kontrollera impulser då de flesta hellre vill ha det bra idag än i framtiden.
Herbert (1957) menar att det även finns en tredje modell, som förklarar det finansiella beteendet
som heter ”Bounded rationality”. Denna modell ska fungerar som en gråzon mellan de två redan
nämnda modellerna. Grunden för ”Bounden rationality” utgår ifrån att individer begränsas av tre
faktorer vid beslutsfattande. Dessa faktorer är: Rationalitet, kognitiv kapacitet och tiden innan
beslutsfattandet.

1.2 Problemdiskussion

Människors kognitiva begränsningar kan hindra indivder ifrån att göra de bästa besluten, så vad
är det som påverkar oss ifrån att göra de bra besluten? Är det en generell brist på financial
literacy eller sämre kognitiv förmåga som kan bero på olika faktorer som ex. utbildning, ålder
eller finansiellt beteende, som är orsaken till sämre financial literacy.
CNBC (2014) rapporterade på sin hemsida om en engelsk studie gjord av National Endowment
for Financial Education, om personers hantering av att vinna stora summor pengar. Här visas det
hur de personer som har vunnit dessa pengar, lever i lyx och spenderar allt för mycket pengar på
en kort tid för att sedan återgå till sina ”normala” liv efter att pengarna tagit slut. Mullainathan &
Thaler (2000) förklarar detta då de menar att indiver har svårt att kontrollera impulser, då de
flesta hellre vill ha det bra idag än i framtiden.

Goda kunskaper inom financial literacy kan påverka människors agerande kring dessa frågor, så
som ex. sparande. Är det finansiella beteendet då en direkt orsak till sämre financial literacy
eller finns det andra faktorer som påverkar dessa beteende som individuella preferenser. Kan en
ökad financial literacy förändra individers syn på dessa situationer?
Enligt universitet och högskolor så ger en ekonomiutbildning på universitetsnivå en bred
kunskap inom ekonomi och finans, som finns för att hjälpa individer till att göra bättre
ekonomiska beslut i framtiden, men också för att öka ens financial literacy. Huruvida finansiell
och/eller ekonomisk utbildning spelar in i hur god financial literacy man har på lång sikt råder
det delade meningar om. Clark et al. (2006) menar att en individs finansiella tänkande ändras
efter en ekonomiutbildning vilket har en positiv effekt på ökat värde av värdepapper. På så sätt
så är det ökade värdet av värdepapper beroende av den ekonomiska kunskapen man får av en
ekonomiutbildning.

Alessie et al. (2011) förklarar att det finns en koppling mellan deltagandet på aktiemarknaden
och tendensen till att pensionsspara då individer med högre grad av financial literacy har ett
större deltagande på aktiemarknaden samt en högre pensionssparande generellt. Men de menar
dock att det inte har något med den ekonomiska utbildningen att göra, eftersom ökad finansiell
förmåga inte kunde erhållas av individerna enbart genom att erbjuda undervisning, utan har att
göra med det finansiella beteendet..

Almenberg (2011) menar istället att det inte är det finansiellt beteende som är den främsta
faktorn till financial literacy utan att det istället beror på en individs räknekunskap. Enligt hans
studier har han kommit fram till att individer ofta har bristande kunskaper inom sparande, räntor
och andra viktiga räknefrågor, som utgör grunden för en god financial literacy.

Annan forskning har gjorts där den förklarande faktorn för en god financial literacy har varit
kön. Fonseca et al (2010) visar genom hans gjorda studier att män generellt sett har en bättre
financial literacy än kvinnor.

Den sista diskuterade faktorn för en god financial literacy, som är ålder, menar Howe et al.
(2016) är den viktigaste faktorn. Han har kommit fram till att den koginitiva förmågan försämras
genom åren, som i sin tur leder till en försämrad financial literacy. Howe et al. menar att desto
äldre man blir, desto mer försämras en indivis financial literacy.
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1.3 Problemformulering & Syfte
Att man självständigt ska kunna fatta ekonomiska beslut är idag ett större krav på den enskilde
än tidigare, pga. den teknologiska framfarten och de ökande individuella kraven på finansiell
kunskap. Frisinger (2015) menar att vissa beslut har en direkt inverkan på privatekonomin,
vilket kan leda till allvarliga konsekvenser. En skicklig kognitiv- och finansiell förmåga är vad
många kräver för att hantera dessa problem. Har då människor med en ekonomiutbildning på
universitetsnivå i bagaget en bättre financial literacy eller beror det på ens räknekunskap? Är det
någon annan underliggande faktor som är den påverkande, som exempelvis finansiellt beteende?
För att hitta vad det är som påverkar financial literacy används följande frågeställning:


Vilka underliggande faktorer påverkar financial literacy?

Syftet med denna uppsats är att hitta de underliggande faktorerna för vad som påverkar financial
literacy. Syftet uppnås genom ovanstående frågeställning.

1.5 Avgränsningar
Urvalet av de tillfrågade är avgränsat inom Sverige. När det kommer till avgränsningen inom
ekonomstudenterna, har vi inte tagit hänsyn till exakt hur länge studenterna har studerat, då vi
har delat in studenterna i två grupper. Inga uppgifter om deltagarnas faktiska finansiella
beteende finns att tillgå och tas därför inte i beaktning. Istället används självskattningar i form
av en likert-skala och andra frågor för att få en insikt i individernas ekonomiska situation och
tankesätt.
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2 Teoretisk referensram
I detta kapitel redogörs val av teori som anses relevanta för undersökningen. Inledningsvis
förklaras Rational choice theory, som sedan följs av Behavioral economics och därefter av
Bounded Rationality. Dessa finansiella beteende teorier avslutas sedan med en rad
vetenskapliga artiklar som innefattar tidigare studier, som även gör grunden genom hela
studien.

2.1 Rational choice theory
Den första nationalekonomiska teorin som förklarar finansiellt beteende utgår ifrån att man antar
att människor motiveras av pengar och möjligheten till att tjäna ännu mer, vilket kallas för
”rational choice theory” eller som på svenska kallas för rationell val teori, förklarar Östling
(2009). Fortsätningsvis förklarar han att det finns tre förenklade antaganden huruvida en individ
går till väga för sina val. Det första är att alla individer har sina egna personliga preferenser, det
andra antagandet är att alla individer har en uppfattning om sina begränsningar t.ex. tid, man vet
att man inte kan leva i all oändlighet, därför så avvisar man val om vinsten är för långt fram.
Detta har varit grund för hur modeller inom nationalekonomi konstrueras och grund för
människans beteende. Samt det sista antagandet som man länge har utgått ifrån, är att
människors agerande är rationella och att deras val är uträknande för deras bästa eget intresse.
Denna typ av generalisering av människans beteende av att man utgår ifrån att alla individer
agerar rationellt under alla omständigheter har möjliggjort för ekonomer att bygga upp
matematiska modeller huruvida människor kommer att agera i olika situationer som t.ex.
konsumtion, köp, investeringar och andra liknande beslut.

Varian (2010) förklarar att rational choice theory också utgår ifrån att individer rangordnar
preferenser, vilket är genom att anta att de är transitiva. Detta menas med att individer vet vilka
preferenser som ger de bäst välmående och kan därefter rangordna sina beslut.
Ett exempel på detta är att man låter en individ välja mellan tre val: A, B och C. Om individen
föredrar A över C och C framför B då vet man att det innebär att individen väljer A över B.
Däremot ifrågasätts detta inom beteende ekonomisk forskning, där de menar att en rationell
individ inte kommer att ta de bästa besluten som resulterar för bäst ekonomisk vinning utan för
individens bästa tillfredsställelse.
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De menar att om man ska utgå ifrån hur människor kommer att bete sig på en marknad så måste
man utgå ifrån att de kommer ta hänsyn till sociala värderingar samt den ekonomiska aspekten
av det val som de utsätts för. Sociala värderingar kan beskrivas som samhällsnormer, individers
moral, värderingar och skyldigheter som ska tas in i åtanke.
Problemet med ”rational choice theory” är att teorin bygger på kring hur en individ beter sig i
grupp utan att man tar hänsyn till självaste gruppen och problemet med kollektiva handlingar.
Den största motsägelsen inom ”rational choice theory” är den psykologiska aspekten, som
menar att människor inte agerar rationellt vid alla situationer och detta stärks av som tidigare
nämnt att individer gör val på deras tillfredställelse. Exempel på detta är rökare. Rökning är både
kostsamt och ohälsosamt ändå så väljer individer att röka, detta är ett praktiskt exempel på
irrationellt beteende. Utifrån detta problem, finns det en annan teori som förklarar individers
beteende, vilket heter behavioral economics.

2.2 Behavioral economics
Den andra stora nationalekonomiska teorin för finansiellt beteende kallas för ”behavioral
economics”. Till skillnad från den traditionella synen på att världen är befolkad med individer
som kalkylerar de bästa vinstmaximerande valen utan känslor, alltså ”rational choice theory”, så
inkluderar behavioral economics individers känslor. Den neo-klassiska skolan har medgett att
”rational choice theory” studier är ”anti-beteende”, där man har valt att följa sina ekonomiska
ramar med att inte ta hänsyn till studier trots att kognitiva och social psykologer
motargumenterar detta känslolösa beteende. Denna syn på den beteendelösa modellen har
försvarats genom att vissa anser att den är korrekt medan andra menar att denna standard modell
gör det lättare att formulera och gör den mer relevant i praktiken, menar Mullainathan & Thaler
(2000).
Fortsättningsvis förklarar Mullainathan & Thaler att inom finans så har länge synen på extrem
rationalitet varit det ledande sättet på hur studier har gått till väga och varit förklaringen på olika
problemsituationer, dock så har ”behavioral finance” växt enormt under de senaste åren. Två
faktorer har lett till framgången av ”behavioral finance”, den första orsaken är att finansiell
ekonomi överlag och den effektiva marknadshypotesen har genererat skarpa och testbara
förutsägelser om observerade fenomen.
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Den andra faktorn är att det idag finns en stor mängd samlad data och som med dagens
teknologi möjliggör det att testa dessa historiska data för att skapa framtida förväntade utfall.

Mullainathan & Thaler förklarar att behavioral finance motsäger rational choice theory, om man
utgår ifrån den standardiserade ”life-cycle model”, som menas med att sparande sker med full
rationalitet och full viljekraft, trots att sparande är något som testar individers självkontroll och
är en svårighet för det kognitiva beteendet.

2.3 Bounded Rationality
Herbert (1957) har tagit fram en tredje modell för att förklara en individs finansiella beteende
som heter ”Bounded Rationality” och som fungerar som en gråzon mellan de två föregående
teorier. Enligt ”Bounded Rationality” så begränsas individer av tre faktorer vid beslutsfattande.
Dessa är att individers rationalitet är begränsat till förståelsen av självaste beslutsproblemet,
individers kognitiva begräsningar samt tiden som individer har tillgänglig innan beslutsfattandet.
Han fortsätter att beskriva att inom modellen så anses individerna vara ”satisficers” när det
kommer till att fatta beslut, vilket innebär att individernas beslut när man inte har tillräckligt
med information eller har andra begräsningar, leder till att man inte kan fatta ett optimalt beslut
så väljer man istället det som ger de högst tillfredsställese (satisfaction). Denna beslutsmetod
kallas för ”heuristics” som betyder att individer använder sig av simpla regler vid beslut. Detta
fungerar som mentala genvägar som ofta fokuserar på en aspekt vid ett komplext problem och så
ignorerar man resten. Dessa bedömningar sker intuitivt när en individ är tidsbegränsad eller inte
har tillräckligt med information.
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2.3 Tidigare studier
I Sverige så finns det en bristande kunskap kring financial literacy bland flertalet individer, visar
en rapport gjord av Wieselqvist (2015) från Finansinspektionen. Han testade individers financial
literacy genom en enkät angående ränta, inflation och riskspridning. Individerna blev ställda
flera frågor angående de tidigare nämnda aspekterna som lyder:


Om du har 100 kr på ditt sparkonto och har 2 procents ränta. Hur mycket pengar
kommer det att finnas på kontot efter 5 år:

1. Mer än 102 kr
2. Exakt 102 kr
3. Mindre än 102 kr
Denna fråga så var det 80,9 procent som svarade rätt på.


Om du har 100 kr på ett sparkonto med 1 procents ränta och 2 procent inflation,
kommer du efter ett år att:

1. Kunna köpa mer för pengarna
2. Kunna köpa lika mycket med pengarna
3. Kunna köpa mindre med pengarna
Endast 70 procent av de tillfrågade klarade av att svara rätt på denna fråga.


Är följande påstående sant eller falskt, om du köper aktier i ett enstaka företag är
säkrare än köpa andelar o en aktiefond?
1. Sant
2. Falskt

Endast 75 procent svarade rätt på denna fråga och det är en 50 procents att chansa rätt oavsett
om man innehar kunskapen eller inte.
Inom denna studie så upptäckta man skillnader i kunskapsnivån bland olika grupper,
låginkomsttagare och lågutbildade (framförallt äldre kvinnor), hade i snitt sämre financial
literacy än andra grupper.
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2.3.1 Finansiellt beteende
Lusardi & Mitchell (2007) undersökte i en studie individers kunskap om ränta-på-ränta effekter,
inflation samt risktagande. Resultatet visade på en låg financial literacy bland många av
individerna. Med låg financial literacy menas att individerna inte besatt grundläggande
kunskaper om ränta-på-ränta-effekter, inflation eller risktagande. Två begrepp har visat sig vara
speciellt svåra att förstå innebörden av. Dessa två begrepp är diversifiering och ränta-på-ränta.
Både studenter på gymnasiet och vuxna i arbetsför ålder har uppvisat dåliga resultat på test som
avser mäta financial literacy i allmänhet och de nämnda begreppen i synnerhet. Ett antagande,
som gjordes var att en undervisning inom ekonomi skulle hjälpa att förstå innebörden och på så
sätt ha en bättre financial literacy. Men Lusardi & Mitchell argumenterade och kom fram till att
en ökad kunskap inom finans inte kunde erhållas av individerna enbart genom att erbjuda
undervisning. Detta på grund av att individerna ofta hade svårigheter med att genomföra
planerade beslut och gärna försköt dessa. De hävdar istället att det finansiella beteendet, (ex.
involvering i aktiemarknaden, långsiktigt sparande), är den främsta faktorn för en bra financial
literacy.
Friedline & West (2016) menar också att en effektiv inlärning av financial literacy kräver att
man utsätter sig för finansiella handlingar, vilket gör finansiellt beteende den främsta
påverkningsfaktorn. De påstår att de flesta ekonomiutbildningar idag är ineffektiva då de flesta
utbildningar fortsätter med att endast lära ut financial literacy i teorin genom föreläsningar,
textböcker etc. De menar att den bästa inlärningen sker av erfarenhet, ”learn-by-doing” eftersom
man behöver exponeras för riktiga finansiella problem eller positiva finansiella beslut för att
kunna uppnå en effektivare inlärning av individers financial literacy. Tester genomfördes i deras
studie med att testa millenier som studerade ekonomi genom att få studenterna till att göra
uppgifter som är direkt kopplade till deras vardag som t.ex. sparande. Samt att visa praktiska
förslag på hur man engagerar sig i aktiemarknaden. Friedline & West menar genom denna form
av utbildning där man blandar den finansiella teorin med finansiella erfarenheter så kommer att
inlärningen vara mycket mer effektiv.
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2.3.2 Räknekunskap
Lusardi (2012) gör en ny studie och håller fortfarande för samma slutsats att financial literacy
inte har med utbildningen att göra. Men till skillnad från tidigare studier, som menar att det
finansiella beteendet är den främsta faktorn till en ökad financial literacy, menar han nu istället
att det beror på en individs räknekunskap. Han menar att räknekunskaperna påverkar det
finansiella beteendet, som i sin tur påverkar financial literacy. Fortsättningsvis förklarar han att
en individs räknekunskaper är väldigt låga i flera länder och i synnerlighet så är vissa
demografiska grupper mer utsatta än andra. Dessa grupper är oftast unga, lågutbildade och
låginkomsttagare. Problemet med detta medför att dessa utsatta grupper inte kommer att kunna
fatta goda finansiella beslut så som sparande då de inte förstår vikten av hur nödvändigt det är
samt hur mycket som krävs för att spara och detta leder till problem med att utföra sparande.
Från Lusardis studier, konstaterar han att det finns ett starkt samband mellan financial literacy,
räknekunskap och kognitiv förmåga. Dessa faktorer har ett stort inflytande på konsumentens
beteende istället för att beteendet ska bero på financial literacy.
Almenberg (2011) hävdar också att financial literacy beror på en individs räknekunskap, men
också på deras finansiella beteende. Enligt hans studie så visar resultatet att många svenskar i
åldern 18-29, har svårt för simpla beräkningar. Ett exempel på en ut av dessa frågor var att man
skulle dela 2 miljoner med 5, där hela 31 procent inte svarade rätt på frågan. Almenberg menar
givet dessa förutsättningar så kan inte dessa individer klara av att hantera finansiella beslut och
där av har en dålig financial literacy.
De grupper som är sämst på frågor inom både räknekunskap och financial literacy är; unga,
lågutbildade och låginkomsttagare. Till skillnad från den bästa gruppen som är män mellan
åldrarna 40-49 och en inkomst på över 40.000 kronor i månaden, där genomsnittet på rätt svar i
både delområde var 5,6 rätt på räknekunskapen och 5,1 rätt på financial literacy vardera
delområde hade sex frågor vardera. Den sämsta gruppen var kvinnor över 65 års ålder med en
månadsinkomst under 15.000 kronor, som hade ett genomsnitt på 3,3 respektive 3,0. Studien
visar även att de som har ett långsiktigt sparande, deltar på aktiemarknaden, använder sig av
internetbanker och äger en bostad har både en högre nivå av räknekunskap och financial
literacy. Almenberg menar genom detta resultat att goda räknekunskaper och ett bra finansiellt
beteende leder till en god financial literacy. Samt att ålder och kön spelar en lite mindre roll för
en individs financial literacy.

13

2.3.3 Utbildning
Ölund (2014) motsäger detta, då enligt hans studie kommit fram till att den främsta anledningen
för en bra financial literacy beror på utbildningen och att räknekunskap inte påverkar en individs
financial literacy överhuvudtaget. Han utförde en undersökning där han testade om han fann
något samband mellan utbildning på universitetsnivå och financial literacy. Resultatet från
denna studie visade en positiv effekt på utbildningsnivåns betydelse för financial literacy. Även
Canis & Nano (2013) gjorde en studie för att se om det finns en skillnad i financial literacy
mellan studenter i Albanien som tagit en finansiell kurs och de som inte gjort det. Resultatet
visade även här att financial literacy beror på utbildningen. Däremot kunde ingen sådan skillnad
konstateras vad gäller det finansiella beteendet.
Becker (1964) förklarar att människor som väljer att studera redan generellt sätt har mer
kunskap överlag än de som inte väljer att göra detta. Han fortsätter att förklara att utbildningen
skapar mer kunskaper hos individerna men att den grupp som väljer att studera redan från början
har högre kunskaper rent generellt än resten av populationen.
Clark et al. (2006) instämmer att det är utbildningen, som beror på en individs financial literacy.
De har observerat ekonomisk utbildning och hur den påverkar en individs finansiella tänkande.
De menar att utbildning i ekonomi har positiv effekt på förståelsen av vissa finansiella begrepp,
då det finns en stark positiv koppling mellan ökad financial literacy och aktivitet på
värdepappersmarknader. 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”.

2.3.4 Kön
Andra faktorer förutom räknekunskap, utbildning och finansiellet beteende menar Fonseca et al
(2010) spela en stor roll på en individs financial literacy. De har gjort en studie kring varför
kvinnor generellt sätt har sämre financial literacy än män. De fann den största skillnaden mellan
könen vid gifta par, då männen överlag har varit beslutsfattarna i hushållet när det kommer till
de finansiella besluten. Dessa finansiella beslut var t.ex. betalning av räkningar, större
investeringar inom hushållet som renovering o.s.v.
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Detta resultat visar att kvinnor lär sig om financial literacy i ett senare skede i livet då de tendera
att leva längre än sina män. Studien de genomförde visade ett positivt samband mellan högre
gifta kvinnors ålder och deras kunskap inom financial literacy. Gällande kvinnor som var
singlar, visades inget samband. De kvinnor som har levt ensamma under längre perioder hade en
jämn förståelse över tid då man anser att de har varit tvungna att fatta de finansiella besluten
oftare och från ett tidigare skede i livet. Dessutom visar resultaten att gifta par som har liknande
grad av utbildning, tenderas klyftan mellan könens kunskaper inom financial literacy minska.
Andra resultat gällande könsfördelningen visas från en svensk undersökning av Fondbolagen
(2016), som lät TNS Sifo Prospera göra en undersökning åt dem. De kom fram till att det finns
skillnader mellan könens kunskap inom financial literacy, men även skillnad på deras agerande
vid finansiella beslut. Undersökningen visade först och främst att män upplever att de har större
kunskaper inom financial literacy gentemot kvinnorna som upplever i en mindre grad att de har
tillräckligt med kunskaper. Resultatet från undersökningen visade att män inte bara upplever att
de har bättre financial literacy än kvinnor, utan att de i själva verket också har det. Andra frågor
såsom fonder, visade sig att de båda könen mer eller mindre har samma attityd men när det
kommer till risktagande så är männen överrepresenterade i att de tar större risker mot högre
avkasting medan kvinnor tar den säkrare vägen med mindre avkastning.

2.3.5 Ålder
Den viktigaste faktorn för en god financial literacy är ålder, förklarar Howe et al. (2016). De
menar att kognitiva studier hänvisar att hög ålder (60+) har försämrad kognitiv förmåga och där
av drabbas ens financial literacy och ens finansiella beteende då ens räknekunskap försämras
negativt vid den höga åldern. De har testat individers financial literacy och räknekunskap i USA
som är över 60 år och resultatet de fick visade ett tydligt samband med ju högre ålder ger både
lägre financial literacy och räknekunskap. Med detta så menar de att financial literacy är direkt
korrelerat med åldern. Oavsett individernas bakgrund som inkomst, utbildning, tidigare
arbetserfarenheter spelade roll då alla individers kunskaper sjönk med åldern.
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3 Metod

Detta kapitel kommer introducera läsaren för vilken metod uppsatsen kommer baseras på. Här
beskrivs även datainsamlingen, urvalshanteringen samt undersökningsmetoden.

3.1 Vetenskaplig ansats
Vi har valt att göra en kvantitativ marknadsundersökning, då vi anser att detta är mest passande
för vår uppgifts syfte och frågeställning. Enligt Jacobsen (2002) så görs kvalitativa
undersökningar får att få en djup förståelse och information om en mindre grupp människor. Då
vi vill ha en bred information i större utsträckning, blev valet för en kvantitav undersökning
väldigt enkel. Den generella bilden över folk med/utan ekonomiutbildning på högskolenivå, och
deras kunskapsnivåer inom financial literacy och räknekunskaper var det vi ville få fram.
Vi kommer att arbeta utifrån deduktiv forskning. Vi utgår ifrån teori som vi sedan testar genom
egen inhämtad empirisk data.

Studien grundar sig på två olika typer av informationskällor. Primärdata och sekundärdata.
Sekundärdata utgör teorin och samlades in genom att vi fann relevant information till denna
studie genom litteratur, webbsidor, rapporter och artiklar. Den allra viktigaste informationen
inhämtades från vetenskapliga artiklar, som hittades på databaser såsom; Web of Science,
Scopus och Google Scholar. Primärdata å andra sidan samlades in genom vår egen kvantitativa
undersökning.
Våra två viktigaste källor var Lusardi & Mitchell (2007) och Ölund (2014). Framförallt för att
de hade två helt olika syner på vad det är som påverkar financial literacy men också för att vi
kunde ta del av deras undersökning och jämföra med vår. Lusardi & Mitchell var även den
första källan vi hittade som fick oss tillräckligt intresserade för att vi skulle välja att skriva om
financial literacy. Eftersom denna källa la grunden i vårt arbete, så kan det riktat oss till att vilja
fortsätta mot samma riktning. Hade vi haft en annan första källa, så hade arbetet kanske fört oss
i en annan riktning.
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Den andra källan; Ölund (2014) var väldigt bra för oss då det var en svensk studie, men också
att den är gjord för bara tre år sen, vilket gör det väldigt relevant för oss. Det negativa med
Ölunds undersökning, var att det var ett litet urval till skillnad från både oss och Lusardi &
Mitchell. Detta kan ha påverkat resultatet från Ölunds undersökning.
Både Ölund och Lusardi & Mitchell gjorde undersökningar som var väldigt lik vår, och eftersom
de båda hade olika slutsatser var det ännu mer intressant att jämföra med vår undersökning för
att se vad vi fick för slutsats och hur det kan skilja sig från deras.

3.2 Metodval
Vi har valt oss av att använda kvantitativ datainsamling i form av enkätundersökning eftersom vi
känner att detta ger oss en representativ tolkning av populationens kunskap kring de ämnen som
vi har valt oss av att undersöka. Jacobsen (2002) menar att kvantitativ metod utgår ifrån teori,
som man grundar på deduktiva ansatser vilket är det som passar vår metodval. Vår
enkätundersökning görs över internet, där vi bl.a. har kontaktat flera högskolor och universitet i
landet. Vi har kontaktat studenter över mail, som vi har fått via kontakter som studerar i andra
ekonomiskolor högskolor. Dessa är: Handelshögskolan, Högskolan i Borås, Halmstad Högskola,
Lunds Universitet.

Vi har gjort detta eftersom vi vill få snabba svar av ekonomstudenter, samt att de får enkäten
över sin mail, som ger dem möjlighet att sitta och svara i lugn och ro anonymt då enkäten är till
viss del i omfattande storlek. Åldersintervallen kommer se ut på följande sätt: 18-25, 26-33, 3441, 42-49 och 50+. Vi har valt oss av att inte använda respondenter som är under 18 år gamla då
vi inte anser att de är en bra målgrupp då de till störst del fortfarande bor hemma och det är
deras målsägare som högst sannolikt hanterar deras privata ekonomi.
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3.3 Enkätsundersökning
Vi har gjort en egen enkätundersökning med frågor som är lika andra undersökningar från andra
studier i området finansiell kunskap. De delar som vi försöker få fram från respondenternas
finansiella förmåga, består av frågor som testar deras kunskap om ränta-på-ränta och dess
effekter, inflation samt risktagande. Vi har delat upp enkäten i tre delar. Enkäten börjar med
frågor om respondentens bakgrund d.v.s. frågor som ålder, kön, utbildningsnivå osv. för en
lättare kategorisering. Sedan börjar första delen, som testar respondenternas financial literacy,
där det ställs frågor som tidigare nämnts består av ränta, inflation, risk, avkastning och andra
ekonomiska begrepp. Den andra delen handlar om räknekunskap och innehåller vanliga
räknefrågor inklusive ränta m.m.

Den tredje och sista delen handlar om respondenternas finansiella beteende och dessa frågor
kommer att vara utformade i form av ja/nej/nej men planerar – frågor men också som en
femgradig Likert-skala och ska byggas upp av respondenternas egen uppfattning om deras
finansiella beteende. Del ett och del två har endast ett rätt svar per fråga och därför ansåg vi att
det skulle vara samma förutsättningar för båda delarna d.v.s att båda delarna har fyra första
frågor med 50 en procentig chans att svara rätt på medan de resterande fem frågorna har en
tredjedels chans att svara rätt på.
Eftersom vi har använt oss av en femgradig Likert-skala så kommer svarsalternativen vara
utformade med:


Instämmer inte alls



Instämmer delvis inte



Varken eller



Instämmer delvis



Instämmer helt

Här är ”Instämmer inte alls” längst till vänster och ”Instämmer helt” längst till höger. I enkäten
benämner vi för respondenterna vikten av att ta sin tid och tänka igenom svaren, detta är helt
enkelt för att vi vill uppmana till ett bra resultat och att datan vi kommer att använda oss av ska
stämma bra överens med verkligheten och öka dess validitet.
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Eftersom att tidigare liknande undersökningar har gjorts för att testa individers räknekunskaper
och finansiella förmåga, så kommer vi använda dem som underlag när vi utformar våra frågor.
Framförallt kommer vi att använda frågorna som Lusardi & Mitchell (2007) använde när de
testade financial literacy. Vissa av frågorna kommer vara lika eller nästan identiska med tidigare
frågor som finns i de gamla undersökningarna. Frågorna kommer röra individers kunskap om
ränta-på-ränta effekter, inflation samt risktagande. Eftersom det har funnits tidigare studier så tar
vi hänsyn till resultaten som de kommit fram till och det är framförallt anledningen till att vi har
liknande frågor för att se resultatet blir likt.

3.4 Urvalsmetod
Vi valde oss utav att använda en enkätundersökning över internet, detta är för att vår enkät
bestod av flera frågor som kräver genomtänkta svar. Vi känner därför att det är bättre om
respondenterna själva får bestämma när de vill göra enkäten än om man till skillnad går upp till
personerna i allmänheten som kan påverka svaren då man mest sannolikt inte vill lägga ner den
tid som krävs för att ge uppriktiga svar.
Eftersom att vi vill se om ekonomiutbildning har något att göra med en individs räknekunskaper
och financial literacy så har vi delat upp respondenterna i tre huvudgrupper. Dessa utgörs av
utbildningsnivån som lyder följande;


Ingen högskoleutbildning



Studerat mindre än 90 högskolepoäng



Studerat mer eller lika med 90 högskolepoäng

Vi har valt att göra ett slumpmässigt urval för att det ska bli en rättvis bedömning. För att nå ut
till våra respondenter har vi använt oss främst av sociala medier såsom Facebook och Twitter.
Undantag gjordes när vi kontaktade flertal högskolor och universitet runtom i landet, där vi fick
tillgång till ekonomstudenters mail. Vi har fått tillgång till studenters mail via kontakter som
studerar i andra ekonomiskolor högskolor. Universitet och högskolor vi kontaktade var
Högskolan i Borås, Lunds Universitet, Högskolan i Halmstad och Handelshögskolan.
Varför vi skickade enkäterna till studenternas mail var för att dels spara in på tiden då dem ger
oss direkta svar men också för att få ungefär lika många svar från samtliga grupper, då de
outbildade annars hade varit majoritet i förhållande till alla.
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Denscombe (2009) menar att forsking sker med begränsade resurser, detta är anledningen till
varför vi har valt oss att ta kontakt med högskolorna och universiteten för att få kontakt med
studenterna eftersom tiden begränsar oss och vi tar de vägar som inte är allt för tidskrävande.
Vårt urval är på 257 individer där vi försökt få en så bra representation som möjligt av
verkligheten. Varför vårt urval är på 257 individer är för att vi har kollat upp på Survey Systems
hemsida om hur stor urvalet bör vara för att det ska representera hela målgruppen. Med ett 95 %
- konfidensintervall gav det oss ett urval på 251. Därför skickade vi ut några extra enkäter för att
vara på den säkra sidan. 26 enkäter var besvarade av individer, som var under 18 år och därför
valde vi att inte ha med de i vårt resultat, vilket är bortfallet.

Här visas framställningen av vårt urval från enkätundersökningen:

VARIABLER

INGEN
HÖGSKOLE
UTBILDNING

STUDERAT
EKONOMI –
MINDRE ÄN 90
HP

STUDERAT
EKONOMI –
MER ELLER
LIKA MED 90 HP

TOTALT

MAN 18-25
KVINNA 18-25
MAN 26-33
KVINNA 26-33
MAN 34-41
KVINNA 34-41
MAN 42-49
KVINNA 42-49
MAN 50+
KVINNA 50+
TOTALT

17
18
8
13
7
11
3
5
82

24
32
13
19
7
95

16
14
7
12
7
12
4
6
2
80

57
64
28
44
14
30
7
5
6
2
257
Tab. 1

3.5 Analysmetod
Främsta anledningen till att vi använde en deduktiv ansats har att göra med att det redan fanns
mycket information om detta ämne till att genomföra denna studie. Genom teorin vi fann,
formulerade vi hypoteser som vi sedan testade genom en egen framtagen enkätundersökning för
att få fram ett resultat. För att lätt kunna hantera svaren från enkätundersökningarna, skapade vi
tabeller och diagram för att lättare kunna se samband och olikheter, samtidigt som att det gör det
lättare för att analysera resultatet man har tagit fram och dra slutsatser.

20

Frågorna i bakgrundsdelen, och frågorna i första & andra delen (räknekunskap & financial
literacy) är utformade på så sätt att det blir lätt att tolka svaren. Men den tredje delen (finansiellt
beteende), där vi använde oss av påstående som respondenterna skulle ta ställning till var lite
svårare att få fram i en graf. Tre frågor var utformade som ja/nej/nej, men planerar. Den sista
fjärde frågan var utformad på så sätt att man skulle ta ställning till ett påstående där man kunde
välja mellan 1 och 5. Därför använde vi oss av kodning för att det skulle bli enklare att
genomföra en analys. ”Instämmer inte alls” = 1 och ”Instämmer helt” = 5.

Genom Excel kunde vi konstruera absoluta- och proportionella fördelningstabeller av den
empiriska datan. Detta användes sedan i SPSS för att göra olika typer av diagram men också för
att hitta och testa samband och göra regressionsanalyser. Vi använde olika faktorer som
kontrollvariabler i våra regressionsanalyser för att se om ett visst samband förändras eller inte.
Dessutom anser vi att det blir enklare för en läsare att hänga med om man har med all resultat i
antingen tabeller eller diagram, därför valde vi att göra så. Bakgrunden presenterade vi i en
tabell föra att visa uppdelningen av respondenter. Fortsättningsvis gjorde vi en varsin tabell och
diagram för del 1 och del 2 där vi visade hur många som hade rätt i respektive utbildningsnivågrupp.
Avslutningsvis gjorde vi grafer för varje enskild fråga på del 3, främst pga. det inte fanns några
rätt och fel utan endast påstående, som man tar ställning till. Både univarita- och bivarita
analyser användes i undersökningen. Detta för att se om ett visst svarsalternativ har tendens till
att systematiskt kryssa för ett annat svar på en annan fråga, men också då vi exempelvis frågade
varje respondent om deras kön. Slutligen jämfördes tidigare forskning och undersökningar med
vår egen observation. Både empirin och teorin var avgörande för vårt resultat.

3.8 Metoddiskussion
Bortfall är ett centralt begrepp när det kommer till enkätundersökningar. Jacobsen (2002) menar
att det finns olika typer av bortfall, det finns de bortfall som väljer att inte svara på enkäten och
eftersom vi gjorde vår undersökning över sociala medier så kan vi inte veta hur många som
skulle ha ”tackat nej” till att ta del av undersökningen. Däremot finns det den sortens bortfall
som har tagit del av undersökningen men inte faller in i våra kriterier för den målgrupp som vi
ska undersöka. 26 av våra insamlade svarsenkäter var under 18 år gamla, vilket leder till att
dessa svar inte kan vara med i det slutgiltiga resultatet.
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Fördelarna med anonyma enkäter över internet är att respondenterna känner sig säkrare över att
svara på känsligare frågor som t.ex. gällande ens egen finansiella beteende samt att man gör
enkäten när man har tid, motsatsvis till att bli stoppad på gatan för att besvara en enkät vars man
kanske inte har tid med.

Detta sänker risken till oseriösa svar men självklart elimineras inte risken. En annan fördel med
den kvantitativa metod som vi använder är att den insamlade datan gör det väldigt enkelt till att
analysera och testa. Däremot så är svaren mycket grundligare än om vi hade valt oss ut av en
kvalitativ metodsundersökning, där svaren kan ge en mycket mer djupgående information.

3.6 Reliabilitet och Validitet
Stake (1995) förklarar vikten av information inhämtningen från vetenskapliga databaser. På det
sättet kan läsaren finna relevant information, såsom källor, diagram och anteckningar. Meyer &
Jeffrey (2001) menar att man ökar validiteten genom att hämta informationen från olika
vetenskapliga artiklar och därför valde vi att göra på det sättet för en ökad validitet. Gällande hur
vi gör undersökningen och vem vi undersöker är det avgörande för om vår uppsats är giltig och
relevant.
Miles & Huberman (1994) menar att man ska kunna följa metodkapitlet och den empiriska
datan, för att vem som helst ska kunna göra om samma undersökning och använda samma teori
för att se om man har fått fram samma resultat.
Därför har vi försökt att förklara i vårt metodkapitel hur vi har gått tillväga för att framställa vår
empiriska data så detaljerat som möjligt, för att det ska vara lätt att kunna ta del av
informationen vi har tagit fram. Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att testa sina frågeformulär
då det är lätt att man gör fel som påverkar resultatet. Därför testade vi femton provenkäter för att
se om vi upptäcker fel och om frågorna var förståliga utan otydligheter. Enligt provenkäterna
fann vi inga fel eller misstolkningar av frågorna, där av har vi inte korrigerat enkäterna. Dessa
test enkäter kommer inte att tas in i det slutgiltiga resultatet. Vi benämnde också för
respondenterna vikten av att ta sin tid och tänka igenom svaren i enkäten, detta är helt enkelt för
att vi vill uppmana till bra resultat och att datan som vi kommer att använda oss av ska stämma
så bra som möjligt med verkligheten och öka dess validitet.
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Objektivitet är en punkt som vi har följt väldigt strikt genom hela uppsatsen. All teori och empiri
har försökts göra på ett så neutralt sätt som möjligt. Genom detta sätt kan läsaren själv bilda sig
en egen uppfattning om en viss tolkning är hållbar eller inte.
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4 Empiri

Detta kapitel kommer att visa resultatet vi fick fram från vår gjorda enkätundersökning, i form
av text, tabeller och diagram.

4.1 Resultat
Här framställs resultatet från financial literacy-testet och räknekunskaps-testet. Resultatet
presenteras i stapeldiagram. Exakta siffror hittas i bilagor.

Del 1 – Financial Literacy

Denna graf visar att desto högre
utbildningsgraden är, desto högre
är individernas financial literacy.
Högre utbildningsgrad ger bättre
kunskap inom financial literacy.

Fig. 1

Del 2 – Räknekunskap
Denna graf visar att det inte finns
lika stora skillnader som
föregående graf, gällande högre
utbildningsgrad. Den totala
procentuella skillnaden mellan
grupp B och grupp C är endast en
procentenhet. Men grupp A är inte
heller långt under de resterande
två grupperna.

Fig. 2
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Del 3 – Finansiellt beteende
Här framställs resultatet från den sista delen i enkätsundersökningen, som innefattar det
finansiella beteendet. Svaren framställs i stapeldiagram.
1. Har du ett eget långsiktigt sparande?

Majoriteten av de tillsvarade hade
inget långsiktigt sparande men
planerar att ha det i framtiden.
Däremot visar att de utan
högskoleutbildning är överlägsna i
att inte ha ett eget sparande.

Fig. 3

2. Har du ett eget privat pensionssparande?

Pensionssparandet visar väldigt
liknande resultatet som föregående
fråga, majoriteten har inget eget
pensionsparande men planerar på
att ha det i framtiden.

Fig. 4
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3.

Deltar du på aktiemarknaden?

Kvinnor som inte hade någon
högskoleutbildning var
överrepresenterade som inte
deltog i aktiemarknaden.
Däremot så visar resultaten att
män med högre
högskoleutbildning är den
största gruppen som antingen
tenderar att de är med i
aktiemarknaden eller planerar på
det i framtiden.
Fig. 5

4. ”Jag skapar regelbundet en budget för mina inkomster och utgifter”

Den generella åsikten om
budgethanteringen är relativt
neutral där de flesta svaren
är centrerade mot mitten.
Man ser en skillnad dock på
de som inte har någon
utbildning svarade mer åt att
de inte håller med medan de
med högre utbildning
tenderade mer mot att hålla
med detta påstående.

Fig. 6
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4.2 Regressionsanalys
För att kolla om de valda variablerna (oberoende) påverkar financial literacy (beroende), görs
regression analyser. y-Intercept tas fram för att se vilket startvärde man får på financial literacy
beroende på vald faktor. Koefficienten tas fram för att se hur mycket en enhetsökning av vald
faktor påverkar financial literacy. R2 och p-värde är två olika värden för att se om de oberoende
variablerna påverkar den beroende.
Variabler

Koefficient

y-Intercept

R2 1

p-Värde

Räknekunskap
Utbildning
Ingen högskoleutb.
Studerat < 90 hp
Studerat ≥ 90 hp
Kön
Man
Kvinna
Ålder
Budgethantering
Långsiktigt sparande
Ja
Nej
Planerar i framtiden
Pensionssparande
Ja
Nej
Planerar i framtiden
Aktiemarknad - deltar
Ja
Nej
Planerar i framtiden

0,67

1,22

0,246*

0,00002587**
0,00000651**

0,35
0,42
0,36

2,62
3,68
4,34

0,109*
0,184*
0,145*

2

0,464
0,25
0,94
- 0,03
0,29

4,51
0,87
6,38
5,5

0,031
0,532*
0,00045
0,058*

0,42
0,03
0,2

5
5,41
6,08

0,14*
0,001
0,027

0,836
0,017*
0,00023**

0,02*
0,41
- 0,03
0,28

5,03
5,86
5,74

0,181*
0,00039
0,049
0,011*

0,39
- 0,07
0,57

** Korrelationen är starkt signifikant (2-tailed)
* Korrelationen är signifikant (2-tailed)

5,26
6,19
4,89

0,089*
0,004
0,259*
Tab. 2

Räknekunskap
1

Determinationskoefficienten, som också kallas R2, är en koefficient som anger hur stor del av

2

P-värdet är nivån av marginal betydelse inom ett statistiskt hypotesprov som representerar sannolikheten
för förekomsten av en given händelse. P-värdet används som ett alternativ till att visa signifikans
(korrelation) för att se om en hypotes ska nollkastas. Ett mindre p-värde betyder att det finns starkare
bevis till förmån för den alternativa hypotesen.
p-Värde < 0,01 = Starkt signifikant. p-Värde < 0,05 = signifikant. (Investopedia, 2017).
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Här testar vi om räknekunskap påverkar financial literacy. Med räknekunskap som oberoende
variabel, ger det ett startvärde (y-intercept) på 1,22. För varje ökning av rätt antal svar i
räknekunskaps-testet så ökar antal rätt i financial literacy-testet med 0,67. Ett R2 värde på 0,246
och ett p-Värde på 0,00002587.
Genom dessa siffror, kan man utgå ifrån att desto mer en individs räknekunskap ökar, desto mer
kommer en individs financial literacy att öka kontinuerligt. Med detta menas då att man endast
kan träna sin räknekunskap för att öka sin financial literacy. Genom R2 värdet och p-värdet så
visar det att korrelationen är starkt signifikant, vilket medför att variabeln räknekunskap
påverkar financial literacy mycket.
Utbildning
Här testar vi om utbildning påverkar financial literacy. Utbildning används som en
kontrollvariabel där räknekunskap är basvariabeln. Med utbildning och räknekunskap som
oberoende variabeler, ger det respondenterna utan högskoleutbildning ett startvärde (y-intercept)
på 2,62 antal rätt i financial literacy-testet och för varje ökat antal rätt svar i räknekunskapstestet så ökar deras antal rätt i financial literacy-testet med 0,35. Båda grupperna som studerade
hade högre startvärde; 3,68 respektive 4,34. För varje ökat antal rätt svar i räkenskunskaps-testet
så ökade deras antal rätt i financial literacy-testet med 0,42 respektive 0,36. R2 värde på 0,109,
0,184 och 0,145 för de olika grupperna. Ett p-Värde på 0,00000651.
Genom dessa siffror, kan man utgå ifrån att desto mer en individs utbildning ökar, desto mer
kommer en individs financial literacy att öka kontinuerligt. Med detta menas då att man endast
kan utbilda sig inom ekonomi för att öka sin financial literacy. Genom R2 värdet och p-värdet så
visar det att korrelationen är starkt signifikant, vilket medför att variabeln utbildning påverkar
financial literacy mycket.
Kön
Här testar vi om kön påverkar financial literacy. Kön används som en kontrollvariabel där
räknekunskap är basvariabeln. Med kön och räknekunskap som oberoende variabeler, ger det
kvinnor ett startvärde (y-intercept) på 0,87 och män på 4,51. För varje ökat antal rätt i
räknekunskaps-testet hos kvinnorna så ökade deras antal rätt i financial literacy-testet med 0,94
och för männen ökade det med 0,25. Ett R2 värde på 0,532 för kvinnor och 0,031 för män. Ett pVärde på 0,464.
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Genom dessa siffror, kan man utgå ifrån att en individs kön inte alls påverkar individens
financial literacy. Med detta menas då att en individs financial literacy, inte påverkas beroende
på om man är man eller kvinna. Genom R2 värdet och p-värdet så visar det att korrelationen ej är
signifikant, vilket medför att variabeln kön inte påverkar financial literacy.
Ålder
Här testar vi om ålder påverkar financial literacy. Med ålder som oberoende variabel, ger det ett
startvärde (y-intercept) på 6,38. För varje ökning av ålder så minskar antal rätt i financial
literacy-testet med 0,03. Ett R2 värde på 0,00045 och ett p-Värde på 0,836.
Genom dessa siffror, kan man utgå ifrån att en individs ålder inte alls påverkar individens
financial literacy. Med detta menas då att en individs financial literacy, inte påverkas beroende
på om man är ung eller gammal. Genom R2 värdet och p-värdet så visar det att korrelationen ej
är signifikant, vilket medför att variabeln ålder inte påverkar financial literacy.
Finansiellt beteende (Budgethantering)
Här testar vi om budgethantering påverkar financial literacy. Med budgethantering som
oberoende variabel, ger det ett startvärde (y-intercept) på 5,5 och för varje högre ”steg” svarat i
påståendet för budgethantering, ger det en ökning på 0,29 antal rätt på financial literacy-testet.
Ett R2 värde på 0,058 och ett p-Värde på 0,017.
Genom dessa siffror, kan man utgå ifrån att desto mer en individs egna personliga åsikt kring
hur duktig man är på budgethantering är, desto mer kommer en individs financial literacy att
öka kontinuerligt. Med detta menas då att genom att endast tro sig ha en bättre budgethantering,
desto mer kommer man att öka sin financial literacy. Genom R2 värdet och p-värdet så visar det
att korrelationen är signifikant, vilket medför att variabeln budgethantering påverkar financial
literacy.
Finansiellt beteende (Långsiktigt sparande)
Här testar vi om långsiktigt sparande påverkar financial literacy. Långsiktigt sparande, används
som en kontrollvariabel där budgethantering är basvariabeln. Med långsiktigt sparande och
budgethantering som oberoende variabler, ger det gruppen ”Ja” ett startvärde (y-intercept) på 5
och för varje högre ”steg” svarat i påståendet för budgethantering, ger en ökning på 0,42 antal
rätt på financial literacy-testet.
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För grupperna ”Nej” och ”Nej, men jag planerar det i framtiden” har de ett startvärde (yintercept) på 5,41 respektive 6,08. För varje högre ”steg” svarat i påståendet för
budgethantering, ger en ökning på 0,03 respektive 0,2 antal rätt på financial literacy-testet. R2
värde på 0,14, 0,001 och 0,027 för de olika grupperna. Ett p-Värde på 0,00023.
Genom dessa siffror, kan man utgå ifrån att om man har ett långsiktigt sparande eller planerar
det i framtiden, då kommer en individs financial literacy att öka. Med detta menas då att man
endast kan ha ett långsiktigt sparande eller endast planera det i framtiden för att öka sin financial
literacy. Genom R2 värdet och p-värdet så visar det att korrelationen är starkt signifikant, vilket
medför att variabeln långsiktigt sparande påverkar financial literacy mycket.
Finansiellt beteende (Pensionssparande)
Här testar vi om pensionssparande påverkar financial literacy. Pensionssparande, används som
en kontrollvariabel där budgethantering är basvariabeln. Med pensionssparande och
budgethantering som oberoende variabler, ger det gruppen ”Ja” ett startvärde (y-intercept) på
5,03 och för varje högre ”steg” svarat i påståendet för budgethantering, ger en ökning på 0,41
antal rätt på financial literacy-testet. För grupperna ”Nej” och ”Nej, men jag planerar det i
framtiden” har de ett startvärde (y-intercept) på 5,86 respektive 5,74. För varje högre ”steg”
svarat i påståendet för budgethantering, ger det en minskning på 0,03 respektive en ökning på
0,57 antal rätt på financial literacy-testet. R2 värde på 0,181, 0,00039 och 0,049 för de olika
grupperna och ett p-Värde på 0,02.
Genom dessa siffror, kan man utgå ifrån att om man har ett pensionssparande eller planerar det i
framtiden, då kommer en individs financial literacy att öka. Med detta menas då att man endast
kan ha ett pensionssparande eller endast planera det i framtiden för att öka sin financial literacy.
Genom R2 värdet och p-värdet så visar det att korrelationen är signifikant, vilket medför att
variabeln pensionssparande påverkar financial literacy.
Finansiellt beteende (Deltagande på aktiemarknaden)
Här testar vi om deltagande på aktiemarknaden påverkar financial literacy. Deltagande på
aktiemarknaden, används som en kontrollvariabel där budgethantering är basvariabeln. Med
deltagande på aktiemarknaden och budgethantering som oberoende variabler, ger det gruppen
”Ja” ett startvärde (y-intercept) på 5,26 och för varje högre ”steg” svarat i påståendet för
budgethantering, ger en ökning på 0,39 antal rätt på financial literacy-testet.
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För grupperna ”Nej” och ”Nej, men jag planerar det i framtiden” har de ett startvärde (yintercept) på 6,19 respektive 4,89. För varje högre ”steg” svarat i påståendet för
budgethantering, ger det en minskning på 0,07 respektive en ökning på 0,57 antal rätt på
financial literacy-testet. . R2 värde på 0,089, 0,004 och 0,259 för de olika grupperna och ett pVärde på 0,011.
Genom dessa siffror, kan man utgå ifrån att om man deltar i aktiemarknaden eller planerar det i
framtiden, desto mer kommer en individs financial literacy att öka. Med detta menas då att man
endast kan delta i aktiemarknaden eller endast planera det i framtiden för att öka sin financial
literacy. Genom R2 värdet och p-värdet så visar det korrelationen är signifikant, vilket medför att
variabeln deltagande på aktiemarkanden påverkar financial literacy.
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5 Analys

Detta kapitel kommer gå igenom hela analysen, som gjorts för arbetet.

5.1 Finansiellt beteende
Vid marknadsundersökningen så testade vi respondenternas financial literacy, finansiella
beteende och räknekunskap där vi fördelade respondenterna i tre grupper. Både räknekunskapoch financial literacy testen (se fig. 1-2) kunde vi dela in respondenterna i olika ”kunskapsfack”
där vi jämförde hur många rätt man hade på undersökningen. Eftersom att finansiellt beteende är
ett beteende så kunde vi endast göra påstående som vi antog var relevanta för en individs
finansiella beteende (se fig. 3-6). Hade vi valt att använda oss utav andra frågor, som anses vara
relevanta för en persons finansiella beteende så hade kanske också resultatet blivit annorlunda.
Huruvida respondenterna har svarat på marknadsundersökningen kan vara påverkat av ”rational
choice theory” och ”behavioral economics”, där individerna kan ha påstått att t.ex. de planerar
på att spara långsiktigt i framtiden men endast har svarat detta utifrån att man anser att det är
rationellt. Eller även att det kan vara en social förväntning att alla ska ha ett sparande eller
åtminstone göra det inom en snar framtid och svarar därför så. En annan faktor som kan ha
påverkat svaren är att enkätsundersökningen skedde över en online survey. Instruktionerna var
tydliga med att hänvisa att inga hjälpmedel fick tas med som t.ex. miniräknare. Eftersom vi inte
vet hur respondenterna har gått till väga så kan detta vara en faktor som kan ha påverkat den
data vi har fått.
Lusardi & Mitchell (2007) menar att det är det finansiella beteendet som påverkar en individs
financial literacy. Vi testade om hur en individs finansiella beteende förhåller sig till financial
literacy (se tab. 2) där vi fick fram en signifikans mellan finansiellt beteendet och financial
literacy. Dock om vi grupperar de som har svarat ”Nej” kring frågorna vid det finansiella
beteendet så fann vi att om man kollar på R2-värdena så fanns inte denna signifikans.
En marginell skillnad ses mellan de som har svarat ”ja” eller ”nej, men jag planerar det i
framtiden”, där dessa två grupper tenderar till en högre ökning i financial literacy till skillnad
från de som har svarat ”nej” (se fig. 3-6). I gruppen som svarat nej finns det ingen signifikans
mellan det finansiella beteendet och financial literacy.
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Detta kan hänvisas till Friedline & West (2016) som menar att om individer exponeras mot
finansiella beslut och erfarenheter så bidrar det till en effektivare inlärning av financial literacy
genom learn-by-doing. I frågan om deltagande på aktiemarknaden så kan vi med hjälp av vår
data även se att detta mönster visar signifikans (se tab. 2).
Problematiken med dessa resultat, som vi har fått om finansiellt beteende till skillnad från
resultaten vi fått fram angående financial literacy och räknekunskap är att beteendet inte har
några rätt och fel frågor utan det är respondenternas egna åsikter och preferenser.
5.2 Räknekunskap
Lusardi (2012) hävdar att ett finansiellt beteende bygger på en individs räknekunskap. Han
menar då alltså om en individ har bra räknekunskap, kommer han också ha ett bättre finansiellt
beteende, dvs. ha den kognitiva förmågan som krävs för att klara av att göra bra ekonomiska
beslut. Detta påstående faller in i teorin om bounded rationality där Herbert, S (1957) menar att
en individ gör sina beslut som leder till högst tillfredställelse och att självaste beslutsfattandet
begränsas av den kognitiva förmågan samt informationen som är tillgänglig för beslutstagaren.
Så en högre förståelse för självaste problemet man möter kommer att hanteras på ett bättre sätt
om man har bättre förutsättningar till att förstå problemet som man ställs emot. Vilket enligt
dessa påståenden så ska en högre kognitiv förmåga alternativt en högre grad av räknekunskap
leda till en ökad financial literacy. Genom våra tester, så visar det på att styrka detta påstående
där både det finansiella beteendet och räknekunskap ger ett högre värde av financial literacy (se
tab. 2). Resultaten visar också ett positivt korrelerat samband mellan räknekunskaperna och
financial literacy men inte ett lika högt värde som med utbildningen.
Är det då den högre utbildningsgraden eller är det den högre kognitiva förmågan i form av
räknekunskap som leder till en högre financial literacy?
5.3 Utbildning
Resultaten från financial literacy testet (se fig. 1) visar att desto mer man hade studerat på
högskolenivå desto högre förståelse kring financial literacy hade man. Samma mönster fann vi
även i delen om räknekunskap där en högre utbildning leder till högre räknekunskap (se fig. 2).
Dock så visade resultaten bland räknekunskap en mindre genomsnittlig skillnad mellan de tre
olika grupperna.
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Mellan gruppen som inte hade någon högskoleutbildning och gruppen som hade studerat mer än
90 högskolepoäng så skiljde sig svaren med 6 procentenheter och mellan gruppen med mer än
90 högskolepoäng och gruppen som studerat mindre än 90 högskolepoäng, skiljde det sig endast
1 procentenhet.
Resultaten från regressionsanalysen visar att högre utbildningsgrad var mer korrelerat med
financial literacy (se tab. 2). Påståendet från Becker (1967) menar att de individer som väljer att
följa upp en akademisk utbildning är generellt sätt den mer allmänbildade gruppen i samhället
och har överlag en bättre förståelse än de individer som inte väljer att följa en akademisk
utbildning. Samma resonemang kan hänvisas till delen där vi testade de olika gruppernas
financial literacy men där kan man anse att det finns för stora skillnader i svaren för att
bortkasta idén om att en utbildning i sig inte spelar någon roll (se fig.1).
Samt kan man ta hänsyn till att den största gruppen som planerar att delta på aktiemarknaden i
framtiden är den grupp som studerat mindre än 90 högskolepoäng och detta kan bero på dess
privata finansiella situation, d.v.s. att man inte har möjligheterna till att göra det idag eftersom
studenter anses ha ont om pengar rent generellt. Detta mönster kan vi även se bland de svaren
om långsiktigt sparande och pensionssparande (se fig. 3 & 4) där de som har studerat mindre än
90 högskolepoäng har svarat att de planerar det i framtiden. Idén om utbildningens roll stämmer
överens med Ölund (2014) som påstår att financial literacy beror på en individs utbildning, där
våra resultat styrker detta påstående.
5.4 Kön
Vi fann även en markant skillnad mellan könens deltagande på aktiemarknaden, där kvinnorna
tenderade till att avstå från aktiemarknaden till en mycket större utsträckning än männen
(se fig. 3). Fonseca et al. (2010) menar även att det ska finnas skillnader mellan män och
kvinnors financial literacy, och enligt våra resultat (se tab. 2) fick vi också fram att det finns en
skillnad mellan könens finansiella beteende. Männen har generellt en mycket godare förståelse
för financial literacy men däremot så har kvinnorna en avsevärd högre ökning i financial
literacy i förhållande till varje ökning av räknekunskap. Detta medför att kvinnor som gjorde
vårt test och har mer än 85 % rätt (mer än 7 rätt) på räknekunskapsfrågorna kommer att ha bättre
financial literacy än männen. Men om man endast kollar könen och inte tar hänsyn till
räknekunskaperna så finns det en skillnad men ingen signifikans direkt kopplat till financial
literacy.
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Kvinnor som inte hade en högskoleutbildning var överrepresenterade i att de inte deltog på
aktiemarknaden. Till skillnad från andra gruppen, som också bestod av kvinnor men som hade
lika med eller mer än 90 högskolepoäng, var istället överrepresenterad i att delta på
aktiemarknaden (se fig. 3). Detta kan bero på att de kvinnor som har en högre utbildning har en
högre financial literacy och därmed en bättre kognitiv förmåga eftersom vi tidigare har
konstaterat att de med högre utbildning även hade bättre räknekunskap.
5.5 Ålder
När det kommer till nästkommande variabel ålder (se tab. 2) så fann vi inget samband mellan
financial literacy och ålder. Våra resultat visade att för varje ökning i x (åldersgrupp) bidrog det
med en minskad financial literacy på 0,03, som menas med att varje högre åldersintervall
kommer ha lägre antal rätt med 0,03 och vilket i detta fall inte betyder någonting. Alltså kan
man konstatera att utifrån vår undersökning inte fann någon signifikans.
Detta går emot påståendet från Howe et al. (2016) där han menar att en ökad ålder kommer att
ge en sämre kognitiv förmåga som även stärks av ”rational choice theory” där individer
begränsas av deras kognitiva förmåga. Eftersom vår marknadsundersökning hade till störst andel
unga människor (se tab. 1), så kan detta ha påverkat vår data och resultat från vår
regressionsanalys. Där Howe påstår i sitt arbete när han hänvisade till äldre som en grupp som
var 60 år och äldre. Dock så hade vår undersökning endast 8 respondenter som var 50 år eller
äldre.
5.6 Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan vi konstatera genom vårt arbete att det finns variabler som starkt
påverkar financial literacy. Utbildning och räknekunskap är två skilda orsaksfaktorer men
analyserar man dessa två på långsikt så kan man påstå att de är starkt kopplade med varandra.
Räknekunskap erhålls genom utbildning, speciellt i yngre åldrar då man utvecklar sin kognitiva
förmåga som mest. Därför kan man anse att utbildning inte endast är en påverksfaktor för
financial literacy utan även för räknekunskap.
Utifrån ”rational choice theory” så är den kognitiva förmågan en utav de viktigaste faktorerna
för att kunna fatta bra beslut. Enligt detta skulle alla individer med möjlighet, studera och
utbilda sig för både den samhällsekonomiska- och den individuella nyttan. Varför individer inte
agerar på detta sätt kan förklaras av ”behavioural economics”, som förklarar att individer har ett
irrationellt beteende och påverkas av känslor och därför söker individer en högre individuell
tillfredställelse över en vinstmaximerande livsstil.
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Genom att erhålla en större förståelse kring ”financial literacy” och dess påverkningsfaktorer så
kan individer veta hur man ska hantera ekonomiska situationer som alla vardagligen stöter på.
Detta är dels för individen själv men framförallt för samhället i helhet
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6 Slutsats



Utifrån teorin och inhämtad data, är slutsatsen att räknekunskap påverkar financial
literacy starkt. Det är den andra viktigaste faktorn för en god financial literacy. Enligt
rational choice theory så utgår man ifrån att alla individer har lika stor information och
det är den kognitiva förmågan som utgör skillnaden i besluten.



Genom teorin och framförallt empirin, är slutsatsen att utbildning påverkar financial
literacy väldigt starkt. Det är den starkaste och viktigaste faktorn, för en god financial
literacy. Som faller in i bounded rationality där individer gör sina beslut med begränsad
information varav en ekonomiskutbildning skapar mer kunskap och förståelse inom
ekonomiska begrepp.



Utifrån teori, fick vi fram att kön påverkar financial literacy. Detta går emot våra
korrelationsberäkningar, som är framkallade från vår egeninhämtade enkätundersökning.
Slutsatsen vi kom fram till är att det inte finns ett samband mellan kön och financial
literacy.



Teorin hävdar att ålder påverkar financial literacy. Även här motbevisar vår empiri detta,
där våra siffror inte fann något samband överhuvudtaget. Slutsatsen vi kom fram till är
att ålder inte påverkar financial literacy.



Utifrån både inhämtad empiri samt teori så är slutsatsen att finansiellt beteende påverkar
financial literacy. Av alla fyra finansiella beteende-frågor så visade långsiktigt sparande
det starkast sambandet. Finansiellt beteende är den tredje viktigaste faktorn för en god
financial literacy, men är även den svagaste av alla tre faktorerna. Beteendet påverkas
inom behavioural economics där individer försöker vara en del av gruppen och deras
beslut påverkas av vad andra tycker, värderingar samt normer.
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Framtid forskning
För en fortsatt forskning inom detta, så kan man testa andra variabler och faktorer som kan vara
relevant för både financial literacy, men också för det finansiella beteendet och räknekunskap.
Ex. på variabler kan vara vad föräldrarna jobbar med och om de håller på med aktier, sparar
pengar osv. Andra viktiga frågor att ta upp är alla andra problem som individer stöter på i
vardagen och som kan vara avgörande för att göra bra ekonomiska beslut.
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Bilagor
Enkätundersökning; Financial literacy, Räknekunskap och
Ekonomisk utbildning.

Enkätens svar behandlas konfidentiellt – inga svar kommer att kunna spåras till någon enskild person.
Studiens syfte är att undersöka vilka som är de underliggande faktorer för financial literacy.
Var snäll och kryssa i alternativet som stämmer på dig.

Bakgrund

Kön:
Man

Kvinna

Ålder:
-18

18-25

26-33

34-41

42-49

50+

Högskoleutbildning i ekonomi:
Ingen högskoleutbildning
Studerat mindre än 90 högskolepoäng
Studerat mer eller lika med 90 högskolepoäng
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Del 1 – Financial literacy
Var god och kryssa i rätt svar.

1. ”Att köpa aktier i ett enstaka företag är vanligtvis säkrare än att köpa andelar i en
aktiefond.”
SANT

FALSKT

2. ”Obligationer är normalt mer riskfyllda än aktier.”
SANT

FALSKT

3. ”En investering som ger högre avkastning än genomsnittet har sannolikt högre risk än
genomsnittet.”
SANT

FALSKT

4. Vilket har historiskt sett gett högst avkastning på lång sikt, aktier eller obligationer?
1. Aktier
2. Obligationer
5. Vilket av följande påstående beskriver bäst aktiemarknadens huvudfunktion?
1. Aktiemarknaden bidrar till att förutsäga aktieresultat.
2. Aktiemarknaden leder till en ökning av priset på aktier.
3. Aktiemarknaden förenar människor som vill köpa aktier med de som vill sälja.

6. Om räntan går ner, vad händer med obligationspriserna?
1. Går upp
2. Går ned
3. Oförändra

7. Vilken tillgång visar normalt sett på störst svängningar över tid?
1. Sparkonton
2. Obligationer
3. Aktier
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8.

När en investerare sprider pengar mellan olika tillgångar, vad händer då med risken
att förlora pengarna?
1. Ökar
2. Minskar
3. Förblir detsamma

9. Anta att du har pengar i ett sparkonto med en fast ränta på 2 % och en inflation under
samma period på 1 %. Om du låter dina pengar stå på kontot i ett år, kommer du
kunna köpa mer, lika mycket, eller mindre för pengarna vid årets slut?
1. Mer
2. Lika mycket
3. Mindre

Del 2 – Räknefärdighet
Var god och kryssa i rätt svar. Ingen miniräknare får användas.

1. Herman sålde sin bil för 45.000 kr, som nyköpt kostade bilen 180.000 kr. Han fick
tillbaka en fjärdedel av vad han betalade från början.
SANT

2.

FALSKT

Maria har en skuld på 5000 kr, med en ränta på 7 %. Hon betalar en kortavgift på
20kr varje månad. Om hon inte gör ytterligare betalningar, utan endast betalar 20 kr
+ ränta så kommer hon betala av sin skuld inom 10 år.
SANT

FALSKT

3. Jakob har bestämt sig för att han ska börja spara pengar varje månad för att
kunna åka på semester. Han har räknat ut att semestern kommer att kosta honom
8000 kr. Hans nettolön ligger på 20.000 kr och han har en fast hyresavgift på
6500kr varje månad. Utöver detta han övriga utgifter varje månad:
- Transport
3000
- Dagliga varor 1500
- Nöje
2500
- Övrigt
2000
Jakob älskar dessutom att handla kläder, så han beräknar att lägga 2500kr varje
månad. Resten av pengarna kommer Jakob att spara. Det kommer ta Jakob sex
månader att spara ihop pengar till sin semester
SANT

FALSKT
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4. Under de senaste 10 åren så har glaciärisen minskat i tjocklek med 35% till 14 meter.
Glaciärisen var tjockare än 21 meter för 10 år sedan.
SANT

FALSKT

5. Klaus ska bygga ett staket runt sin kvadratiska tomt, tomtens ena sida är 35 meter. För
varje 2,5 meter träplank så kan Klaus bygga 1 meter staket. Hur stor är den totala
längden av träplanken när Klaus är färdig med sitt staket?
1. 280 meter
2. 350 meter
3. 420 meter

6. Beräkna: 4-4*5+2=
1. -14
2. 2
3. 18

7. Om du har 200 kr på ett sparkonto och du har en ränta på 10%, hur mycket har du på
kontot om 2 år?
1. 240
2. 242
3. 244

8. Malin har renoverat sitt kök, men märker snabbt att det fattas färg för en vägg. Den
omålade väggen är 3 m lång och 2,5 m hög. Färgen kostar 90 kr/m^2. Färgen säljs
endast i hela liter, hur mycket hade färgen för väggen kostat?
1. 625
2. 650
3. 675

9. Peter köper en ny gräsklippare för 4800kr med en räntefri-avbetalning. Han betalar av
lika mycket varje månad och är skuldfri ett år efter att han har köpt den. Hur mycket
betalade Peter varje månad?
1. 400 kr
2. 480 kr
3. 600 kr
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Del 3 – Finansiellt beteende
Var snäll och kryssa i alternativet som stämmer på dig.

1. Har du ett eget långsiktigt sparande?
Ja

Nej

Nej, men planerar det i framtiden

2. Har du ett eget privat pensionssparande?
Ja

Nej

Nej, men planerar det i framtiden

3. Deltar du på aktiemarknaden?
Ja

Nej

Nej, men planerar det i framtiden

Skatta följande påstående på en skala från 1=Instämmer inte alls, till 5= Instämmer helt.

4. ”Jag skapar regelbundet en budget för mina inkomster och utgifter”
1

2

3

4

5

TACK för ditt deltagande!
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Framställning av svar: Financial literacy

Antal rätt svar i %

FRÅGOR
1. Aktier
2. Obligationer vs. Aktier
3. Risk
4. Avkastning
5. Aktiemarknad
6. Ränta
7. Tillgång
8. Diversifiering
9. Inflation & Ränta
GENOMSNITT

Ingen
högskoleutb.
67
73
82
61
48
42
64
55
70
62

Studerat < 90
hp
81
83
86
78
72
61
82
83
81
79

Studerat ≥ 90
hp
89
86
93
82
75
79
94
92
88
86

TOTALT

Studerat < 90
hp
100
94
92
81
95
86
90
88
96
91

Studerat ≥ 90
hp
100
96
93
79
97
86
92
87
98
92

TOTALT

78
80
87
71
63
60
79
76
79
75

Framställning av svar: Räknekunskap

Antal rätt svar i %

FRÅGOR
1. Bråkdel
2. Skuld
3. Budget
4. Procent
5. Omkrets
6. Ekvation
7. Procentuell ökning
8. Area
9. Avbetalning
GENOMSNITT

Ingen
högskoleutb.
97
88
85
73
91
61
88
84
94
85

99
93
90
77
95
77
90
85
96
89

47

Armin Osmanovic

Bojan Dusanic

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

