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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka socionomstudenters financial literacy, 

genusaspekten av financial literacy och socionomstudenters attityder till ekonomi inom 

socialt arbete och samhället. Studien är uppbyggd på en kvantitativ undersökning i form av 

en enkät i vilken 126 socionomstudenter har deltagit, 113 kvinnor och 13 män. 

Respondenternas svar analyserades med bivariat statistisk analys. Avseende 

socionomstudenters financial literacy framkommer det i resultatet att endast fyra av 12 

frågor besvarades korrekt av hälften eller fler respondenter. I resultatet framkommer även att 

män tenderar att ha högre financial literacy än kvinnor. Dock tenderar kvinnor att ha högre 

kunskaper om huslån och informationsinsamling gällande produkter. Slutligen visade 

studien inte något samband mellan de undersökta variablerna (genus, ålder, etnicitet, arbete, 

föräldrars utbildning, sparande, inställning till ekonomi i socialt arbete) och 

socionomstudenters financial literacy. Slutsatserna i den aktuella studien är att 

socionomstudenters financial literacy är bristfällig och att det finns ett samband mellan 

genus och individens financial literacy. 

 

Nyckelord: financial literacy, socionomstudenter, ekonomisk kunnande, genus, ekonomi i 

socialt arbete. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to examine the financial literacy of social work students, the 

gender aspect of financial literacy, and the social work students’ attitudes towards economics 

in social work and the society. The study is based on a quantitative study in the form of a 

survey in which 126 social work undergraduate students participated; 113 women and 13 

men. The participants responses were analyzed using bivariate statistical analysis. Regarding 

the financial literacy of social work students, the result shows that only four out of 12 

questions were answered correctly by half or more respondents. The results also show that 

men tend to have higher financial literacy than women. However, women tend to have higher 

knowledge of home loans and information gathering regarding products. Finally, the study 

did not show any correlation between the variables studied (gender, age, ethnicity, work, 

parent’s education, savings, attitude towards economics in social work) and the social work 

student’s financial literacy. The conclusions of this study are that social work students’ 

financial literacy is flawed, and that there’s a correlation between gender and an individual’s 

financial literacy. 

  
Keywords: financial literacy, social work students, economic literacy, gender, economics in 

social work 
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1 INTRODUKTION  

Socionomutbildningen är en utbildning som täcker många olika områden och ger 

studenterna en bred grund att stå på inför arbetslivet. Dunk-West (2016) beskriver att socialt 

arbete tillämpar en unik teorigrund men även teorier från andra kunskapsområden som 

“socialpedagogik, antropologi, ekologi, juridik, ekonomi, pedagogik, förvaltning och ledning, 

vård, psykiatri, folkhälsa och sociologi” (s. 25). Den breda grunden möjliggör för kunskap 

rörande många olika klientgrupper, hur socialarbetaren ska agera som professionell och hur 

sociala problem ska förebyggas, hanteras och lösas på bästa sätt. Något som till stor del faller 

mellan stolarna är emellertid sådana insatser som syftar till att hjälpa människor att ta sig ur 

ekonomiska svårigheter. Beträffande denna fråga är teoriutvecklingen relativt svag och 

inslagen av privatekonomi och skuldsättning i socionomutbildningen är relativt få. Detta till 

trots att ekonomi är något som påverkar människor på en makro-, meso - och mikronivå. 

Vilket är något som Eklund (2013) redogör för:  

 

...samhällets ekonomi berör oss alla. Löner och priser, hyror och skatter, vinster och investeringar, 

arbetslöshet och inflation - allt griper in i vårt dagliga liv, vare sig vi vill det eller inte. Och alla 

påverkas vi av konjunkturens svängningar, finanskriser och börser. Samhällsekonomi handlar alltså 

om vår egen situation. För att kunna förstå den och planera för framtiden måste vi också förstå de 

ekonomiska sambanden. Om vi inte gör det missar vi en möjlighet att förbättra våra egna villkor. 

Dessutom försvagas det demokratiska samtalet och det blir bara ett fåtal experter som bestämmer. 

Kunskaper i samhällsekonomi hjälper oss att se mönster, att bringa reda i informationsbruset. Att se 

hur olika delar av samhället hänger samman. Att förstå hur åtgärder på ett område kan få effekter - 

ofta oväntade - på ett annat… (s. 13) 

  

Många har en uppfattning om att ekonomi sköts av ekonomer och glömmer bort att en 

mycket stor del av många socionomyrken (som till exempel socialsekreterare) består av att 

arbeta med just insatser som syftar till att stärka enskildas och familjers ekonomiska 

situation. Detta görs direkt i mötet med brukaren eller mer indirekt i ledande ställning. Av 

den anledningen är det av stor vikt att socionomstuderande har grundläggande kunskaper i 

ekonomiska frågor. Ett begrepp som används i detta sammanhang är socionomstudenters 

financial literacy. Financial literacy definieras som ett kunskapsområde vilket innefattar ett 

flertal ämnen kopplade till den personliga ekonomiska hanteringen och värderingen av 

pengar och investeringar. 

 

Socialarbetaren måste ständigt fatta beslut vilket kan medföra konsekvenser på andra 

områden, som i vissa fall enligt Eklund (2013) kan vara en oväntad konsekvens. Frågan vi 

kan ställa oss är hur det blir om socialarbetaren inte besitter den financial literacy som krävs 

för att minimera risken att brista i sin funktion, vilken kan vara en funktion som chef eller 

hjälpgivare till en klient som har ekonomiska problem. Många av oss kan komma att arbeta 

med ekonomiska frågor på ett eller annat sätt, vilket innebär att financial literacy är ett 

verktyg som är viktigt för utförandet av arbetet.  

  

Om socialarbetaren i någon av de ovannämnda rollerna inte har en god financial literacy, kan 

det enligt Puttaswamy (u.å.) leda till att vi fattar ett beslut baserat på vad som anses vara 
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mest rationellt och inte vad som faktiskt är mest optimalt. Beslut kan med andra ord fattas 

utifrån vad som tillfredsställer oss själva mest istället för att göra det som är bäst för den 

hjälpsökande. Detta kan inom det sociala arbetet leda till stora konsekvenser för såväl som 

klienter, som organisationen och socialarbetaren själv. I vår kommande yrkesroll, går det inte 

att komma ifrån faktumet att vi ställs inför utmaningen att alltid behöva göra en bedömning 

inför varje beslut som fattas. Om vi inte har tillräckligt god kunskap att grunda vår 

bedömning på kan besluten bli felaktiga. Tilliten till den professionella yrkesrollen och för 

organisationen kan därför bli lidande där klienten blir den största förloraren. Mot bakgrund 

av den stora betydelsen som ekonomiskt kunnande har i praktiskt socialt arbete och att det 

inte finns någon tidigare svensk forskning kring socionomstudenters financial literacy. Det är 

därför angeläget att utveckla kunskaper och medvetenhet kring financial literacy, framförallt 

bland socionomstudenter.  Genusaspekten behandlas separat då den aspekten har större 

betydelse i den aktuella studien. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka socionomstudenters financial literacy. Vidare är syftet att 

undersöka genusaspekten av financial literacy och socionomstudenters attityd till ekonomi 

inom socialt arbete och i samhället i stort.  

• Hur ser socionomstudenters financial literacy ut? 
• Vilka samband finns det mellan socionomstudenters financial literacy och faktorerna 

ålder, etnicitet, arbete, föräldrars utbildning, sparande och inställning till ekonomi i 
socialt arbete? 

• Vilken betydelse har genus för socionomstudenters financial literacy och deras attityd 
till ekonomi? 

1.2 Begreppsdefinition  

1.2.1 Financial literacy 

 

Financial literacy definieras som ett kunskapsområde vilket innefattar ett flertal 

ämnen kopplade till den personliga ekonomiska hanteringen och värderingen av 

pengar och investeringar. Begreppet sätter förmågan att hantera personliga 

ekonomiska angelägenheter på ett lämpligt sätt i fokus. Financial literacy berör även 

den nödvändiga kunskapen för att på ett adekvat sätt ta personliga finansiella beslut 

som exempelvis att investera, budgetera, köpa en fastighet och planera för sin pension 

(Kenton, 2019). 

 

1.2.2 Satisficers/satisficing  
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Individer som väljer det alternativ som är mest kopplat till deras behov istället för det 

alternativ som leder till det mest optimala resultatet (Puttaswamy, u.å.).  

 

1.2.3 Homo economicus  

 

Innebär att individen inom samhällsvetenskap och ekonomi ses som aktör som 

utifrån eget intresse ständigt söker att maximera resultatet av sina val (Haberl, Hulse 

och Miles, 2018). 

 

1.2.4 Attityd till ekonomi 

 

Begreppet “attityd till ekonomi” innebär i denna studie vilka värderingar och 

förhållningssätt respondenterna har kring ekonomiska frågor, i relation till 

situationer som kräver att respondenterna måste fatta ekonomiska beslut. Med 

begreppet menas även respondenternas ställningstaganden i olika situationer som 

leder till olika ekonomiska utfall.   

 

1.2.5 Vikten av ekonomi i socialt arbete 

 

I studien används begreppet “vikten av ekonomi i socialt arbete”. Med detta avses 

respondenternas inställning till hur viktigt de anser att ekonomi är för socialt arbete. 

Syn på vikten av ekonomi i socialt arbete samt inställningen till att handla på kredit, 

att använda sms-lån och synen på studielån. 

2 TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt redogörs för forskning som är relevant för studiens syfte och frågeställningar. 

Forskningen kommer presenteras i skilda teman för att belysa olika faktorer som korrelerar 

med en individs financial literacy. Det första temat är kunskap som kartlägger individens 

förmåga att planera och fatta ekonomiska beslut. Det andra är utbildning som visar ett 

samband mellan financial literacy och utbildning. Det tredje temat är genus som belyser 

skillnader mellan män och kvinnor. Det sista temat är övriga faktorer, vilket redogör för hur 

faktorer som etnicitet och sysselsättning påverkar financial literacy.  

 

Den presenterade forskningen kommer att kopplas till studiens insamlade material och 

analyseras utifrån valda teorier.  
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2.1 Övergripande fakta om de studier som refereras i avsnittet tidigare 

forskning 

Kindle (2013) redogör för socialarbetarstudenters financial literacy i USA i en kvantitativ 

undersökning via e-mail. Både män och kvinnor deltog i studien, det fanns olika kategorier 

för ålder vilka var 25 år eller yngre, 26 - 30, 31 - 40 samt 41 och över. I studien använder 

författaren begreppet “white” och “non-white” för att redogöra för olika folkgrupper. 

Begreppet används i den amerikanska kontexten dock inte i Sverige, men för att inte ändra 

studiens resultat har begreppet “white” översatts till “vita”.  

 

Studien gjord av Robb och Woodyard (2011) baseras på data från Financial Industry 

Regulatory Authority (FINRA) som utförde en telefonundersökning med 1 488 respondenter 

i USA. I studien deltog både män och kvinnor från 18 års ålder upp till 65 år och över.  

 

I en studie genomförd av Lusardi och Mitchell (2011) användes Health and Retirement Study 

i samarbete med andra forskare i olika länder för att jämföra länders financial literacy. 

Kvinnor och män i alla åldrar deltog i studien. I denna studie använder författarna begreppet 

“white” vilket har översatts till “vita”. Dock används inte begreppet “vita” i svensk forskning 

men har för denna studie översatts för att inte ändra studiens resultat.  

 

I en kvantitativ studie av Almenberg (2011) utförd i Sverige deltog 1300 män och kvinnor i 

åldrarna 18 och 79 år. Deltagarna utgör ett representativt urval för Sveriges befolkning, och 

kontaktades via telefon för en telefonenkät.  

 

Lusardi (2012) har sammanställt flera studier från USA och andra länder gällande förmåga 

att göra uträkningar och fatta ekonomiska beslut för att därefter analysera materialet. 

 

Studien gjord av Hung, Parker och Yoong (2009) i USA, har sammanställt flera studier från 

American Life Panel. I de undersökningar Hung et al. har granskat finns det både manliga 

och kvinnliga respondenter från 18 år och uppåt. 

 

Mandell och Kleins (2009) studie baseras på en kvantitativ undersökning i USA där 79 

studenter från tre olika gymnasieskolor deltog i studien. Trettionio personer deltog i en kurs 

om personlig ekonomisk hantering, resterande av respondenterna deltog inte i kursen. 

Respondenterna tog studenten någon gång mellan 2001 och 2004 från skolor som har högt 

respekterade kurser gällande personlig ekonomisk hantering.  

 

Denegri Coria, Araneda Sobarzo, Ceppi Larrain, Olave Castro, Olivares Mardones och 

Sepúlveda Aravena (2016) genomförde en studie i Chile, baserad på en kvantitativ metod 

med en kvasiexperimentell design. Ett icke-slumpmässigt urval används i studien där 70 

studenter av båda könen deltog (39 män) och (31 kvinnor) i åldrarna 24 till 34 år. 

 

Falahati och Paims (2011) studie grundas på enkäter som har skickats till studenter i 

Malaysia. Cirka 60 % av respondenterna var kvinnor och resterande var män. Medelåldern 

bland respondenterna var 21 år.  
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Denegri Coria & Palavecinos Tapia (2003) utförde en studie i Chile baserad på en kvant-och 

kvalitativ metod. 30 kvinnor och 30 män från medel-och arbetarklassen i åldrarna 24 till 45 

år deltog i studien.  

 

 

2.1.1 Kunskaps betydelse för financial literacy  

Kindle (2013) redogör för socialarbetarstudenters financial literacy i USA. Resultatet visar på 

att socialarbetarstudenters genomsnittliga poäng var 71,46 procent av 100, och att det endast 

var 99 respondenter som svarade rätt på mindre än 50 procent av frågorna. Nästan var tredje 

socionomstudent (29,31 %) svarade rätt på över 70 procent av frågorna. Detta innebär att 

socialarbetarstudenter har snarlika ekonomiska kunskaper (0,3 % skillnad) som personer 

som har genomgått en ekonomisk utbildning.  

 

Robb och Woodyard (2011) hävdar att det finns ett starkt samband mellan financial literacy 

och ekonomiskt beteende, men att det även finns andra faktorer som påverkar en individs 

financial literacy. Dessa faktorer är individens inkomst, ekonomisk tillfredsställelse och 

utbildning.  

  

Lusardi och Mitchell (2011) fastställer att ekonomisk okunskap eller inkompetens är något 

som förekommer i alla världens länder, trots att länder som Tyskland, Nederländerna, 

Sverige, Italien, Japan och Nya Zeeland har en välutvecklad finansmarknad. Det finns 

emellertid stora skillnader mellan länder gällande financial literacy. I synnerhet gäller denna 

skillnad räknefärdighet. Almenberg (2011) hävdar att många vuxna personer i Sverige har 

svårt att räkna ut enkla matematiska beräkningar och att financial literacy hos svenskar är 

dålig. Detta står i kontrast med vad Lusardi och Mitchell (2011) kartlägger i sin 

undersökning. I Sverige och Nederländerna hävdar författarna att människor har en högre 

matematisk förmåga och därför svarar de rätt på frågor om financial literacy som kräver en 

beräkning. Lusardi (2012) förstärker detta påstående genom att förklara att individer som 

klarar av att beräkna en svårare ekonomisk ekvation är mer troliga att planera inför sin 

pension och att investera i fonder. Förståelsen för ekonomiska begrepp, såsom inflation 

menar Lusardi och Mitchell (2011) är enklare att förstå om landet individen bor i nyligen har 

haft inflation. Exempelvis påvisade Italien bra kunskaper gällande inflation på grund av att 

landet nyligen genomgått en inflation. Respondenterna i Sverige uppvisade bra kunskaper 

kring riskdiversifiering. Enligt författarna beror detta på att Sverige, vid tillfället för studien, 

nyligen hade privatiserat en del av pensionssystemet. 

 

Lusardi (2012) betonar att individer som inte har klarat av att ge ett korrekt svar på en fråga 

om räntesats är sämre på att planera inför sin pension, de är även mindre sannolika att bli 

rika. Detta problematiserar även Hung, Parker och Yoong (2009) genom att hävda att 

financial literacy är en stark förutsägande faktor för individers benägenhet att ekonomiskt 

planera inför sin pension. Problematiken ligger enligt Lusardi (2012) i, som tidigare nämnts, 

att många hushåll saknar ekonomisk förmåga för att genomföra enkla ekonomiska 

beräkningar. Vidare hävdar författaren att financial literacy är kopplat till den vardagliga 

ekonomiska hanteringen men även till människors ekonomiska tillvägagångssätt. Almenberg 

(2011) menar att individer som använder internetbank, har ett långsiktigt sparande, deltar i 
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aktiemarknaden eller äger en bostad har bättre räknefärdighet och financial literacy än 

individer som inte innefattas av någon av dessa faktorer.  

 

2.1.2 Utbildningens betydelse för financial literacy 

Lusardi och Mitchell (2011) påstår att det finns ett starkt samband mellan financial literacy 

och en universitetsutbildning. En ekonomikurs påverkar i helhet inte en individs financial 

literacy, utan endast på fåtal områden menar Mandell & Klein (2009). Resultatet i studien av 

Denegri Coria, Araneda Sobarzo, Ceppi Larrain, Olave Castro, Olivares Mardones och 

Sepúlveda Aravena (2016) påvisar dock att financial literacy tenderar att öka efter att 

individer har avklarat ett ekonomiskt utbildningsprogram. Vidare hävdar Denegri Coria et al. 

att det inte finns en statistisk signifikant skillnad gällande financial literacy efter det 

avklarade ekonomiska utbildningsprogrammet. Mandell och Klein (2009) menar att 

individer som har deltagit i en ekonomikurs tenderar att vara mer sparsamma än individer 

som inte har deltagit i en ekonomikurs. Individer som har gått en ekonomikurs betalar även 

sina kreditkortsräkningar i tid. 

 

Hung et al. (2009) menar att individer med högskoleutbildning eller högre utbildning har en 

benägenhet att ha högre financial literacy. Detta är även något som Lusardi (2012) och 

Almenberg (2011) instämmer med. Både Lusardi och Almenberg skriver att personer som har 

en låg utbildningsnivå både har mindre financial literacy och är mindre skickliga när det 

kommer till att göra beräkningar.  

2.1.3 Genus betydelse för financial literacy 

När det gäller män och kvinnors financial literacy så finns det skillnader enligt Falahati och 

Paim (2011). Författarna hävdar att män har högre financial literacy än kvinnor, men om 

financial literacy delas upp i subkategorier finns det kategorier där kvinnor har mer 

kunskaper än män. Lusardi och Mitchell (2011) bekräftar det ovanstående genom att påpeka 

att kvinnor tenderar att ha lägre financial literacy jämfört med män i många länder. Denegri 

Coria och Palavencinos Tapia (2003) påpekar att financial literacy är högre bland män 

gällande förståelse av pengars betydelse som helhet i samhället. Även Almenberg (2011) 

hävdar att kvinnor har en lägre grad av financial literacy än män. Financial literacy kan även 

förutses av demografiska variabler, Hung et al. (2009) menar att kön är en sådan variabel 

som hjälper att förutse individens financial literacy. Författarna hävdar även att män har 

högre financial literacy.  

  

Falahati och Paim (2011) påstår att det är statistiskt signifikant att kvinnor har högre allmän 

kunskap angående ekonomi än män, medan det är statistiskt signifikant att män besitter 

högre kunskap gällande kredit och riskhantering. Det finns även kategorier där det finns 

skillnader mellan män och kvinnor som inte är statistiskt signifikanta. Kvinnor har i högre 

grad mer kunskap gällande sparande och utgiftskoll och män har högre kunskap om 

investeringar. Enligt författarna tyder detta resultat på att kvinnor har högre kompetens 

gällande kontanthantering och att män har högre kompetens inom ekonomisk planering.  

  

Femtio procent av män och 20 procent av kvinnor ser pengar som ett medel som genererar 

stabilitet och status. Män ser i större utsträckning pengar som ett viktigt medel för 
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ekonomiskt utbyte medan kvinnor tenderar att koppla pengar till basala behov. (Denegri 

Coria & Palavecinos Tapia, 2003) Författarna fortsätter genom att hävda att män har högre 

förståelse för pengars betydelse som helhet i samhället.  

 

2.1.4 Övriga faktorers betydelse för financial literacy 

Kindle (2013) fann faktorer som påverkade hur bra individer besvarade frågor gällande 

financial literacy. De faktorer som identifierades var etnicitet, avklarad utbildning och ålder. 

Den mest betydande faktorn var etnicitet, där vita respondenter tenderar att svara rätt med 

5,6 procentenheter fler än respondenterna av annan etnicitet. Lusardi och Mitchell (2011) 

instämmer med föregående resultat, men hävdar dock att det kan skilja sig mellan länder. I 

USA har vita och asiater högre financial literacy jämfört med afroamerikaner och 

latinamerikaner. Detta går i enighet med det Almenberg (2011) förklarar gällande att 

utrikesfödda har lägre kunskap gällande både räknefärdighet och financial literacy. 

  

Kindle (2013) visar på att respondenter som hade tagit examen svarade rätt med 3,8 

procentenheter högre. För varje åldersgrupp steg antal rätt med 2,3 procentenheter. Hung et 

al. (2009) instämmer med Kindle angående att ålder är en faktor som påverkar financial 

literacy positivt. Lusardi och Mitchell (2011) och Almenberg (2011) påvisar motsatsen och 

förklarar att en av faktorerna som försämrar individens financial literacy är ålder. 

  

Hung et al. (2009) menar att personer med hög inkomst har benägenhet för att ha högre 

financial literacy, vilket överensstämmer med Almenbergs (2011) resonemang om att 

lågavlönade personer har lägre financial literacy.  

  

Lusardi och Mitchell (2011) redogör för fler viktiga faktorer som påverkar en individs 

financial literacy. Enligt Lusardi och Mitchell är bostadsort, religion och sysselsättning 

faktorer som påverkar en individs financial literacy. Ytterligare en faktor som enligt Lusardi 

(2012) påverkar individens financial literacy är familjebakgrund, vilket innebär föräldrarnas 

utbildningsnivå. Framför allt moderns utbildning påverkar unga människors financial 

literacy. 

3 TEORI 

I detta avsnitt redogörs för studiens teoretiska utgångspunkter. Den första teorin som 

presenteras är bounded rationality av Simon Herbert. Därefter presenteras genusteorin för 

att redovisa hur kön skapar strukturer i samhället. De två valda teorierna används i studien 

för att belysa financial literacy utifrån olika aspekter och förstå hur olika faktorer kan påverka 

varandra.   
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3.1 Bounded rationality 

  

Blomfield (2018) skriver att bounded rationality bygger på en idé om att valet en individ gör 

kräver kognitiv ansträngning och tid. Begreppet “bounded rationality” används för att 

beteckna rationella val med hänsyn till kognitiva begränsningar hos individen som ska fatta 

ett beslut. Dessa begränsningar gäller både kunskap och beräkningsförmåga (Simon, 1997). 

Vidare menar Simon att teorier om bounded rationality är teorier som är inriktade på 

beslutstagande och val som antar att en individ som fattar ett beslut vill uppnå olika mål och 

använder sin tankeförmåga för att uppnå dessa. Bounded rationality strävar efter att både 

förstå den process i vilket ett beslut fattas och vikten av det slutgiltliga valet.  

  

Haberl, Hulse & Miles (2018) beskriver att Herbert Simon myntade begreppet “bounded 

rationality” i syftet att kartlägga människans rationalitet utifrån konceptet homo economicus. 

Vidare poängterar författarna att det finns en kritik mot det ovanstående som förs av 

exempelvis psykologer och sociologer kring att människan inte alltid varken är intresserad 

eller vill anstränga sig att maximera sina valresultat och samtidigt minimera sina utgifter. 

Individen kan nämligen fatta beslut om olika saker utan att ha tillräcklig kunskap och 

förmåga att behandla en viss typ av information. Det beror enligt Haberl et al. på att 

individen förbiser möjligheter och begränsas av ovisshet och preferens förändringar, ofta på 

grund av kontextuella förändringar. Anledningen till att en människas rationalitet är 

avgränsad beror på att människan har en begränsning gällande tankeförmåga, åtkomlig 

information och tid. 

  

Samson (2014) förklarar att ekonomisk förståelse har präglats av psykologin och kommit att 

påverka bounded rationality. Det betyder att individens tankar och sätt att uppfatta 

ekonomin måste förstås i relation till individens omgivning, i vilken individen har formats. 

Vidare förklarar Samson att individen inte alltid fattar optimala beslut. Människans kapacitet 

att bearbeta information är avgränsad på grund av begränsningar i kunskap- och 

beräkningskapacitet.  

  

Om man analyserar ett beslut taget av en individ eller en institution kan valet från 

individens/institutionens synsätt verka vara förnuftigt och rationellt, om valet däremot 

granskas ur ett helhetsperspektiv kan individen/institutionen bli varse om de eventuella 

förödande konsekvenser som ett visst val kan medföra. Människor fattar beslut baserat på 

vad de anser vara mest logiskt. (Puttaswamy, u.å.) 

  

Puttaswamy (u.å.) skriver att Herbert Simon ifrågasätter hur människor kan fatta beslut när 

optimeringen i sig ligger utanför individens räckvidd. Vidare skriver författaren att Herbert 

Simon menar att rationella beslut endast kan tas när individen har utvärderat alla alternativ 

och väljer alternativet som ger individen mest tillfredsställning. Puttaswamy betonar att det 

sättet att fatta beslut på inte alltid behöver vara negativt. När den tillgängliga informationen 

är överflödig ställs individen inför ett dilemma. Individen måste välja bort vissa alternativ i 

syftet att komma till ett slutgiltligt beslut. Ur denna aspekt är satisficing en metod som är 

förmånlig då metoden är ett effektivt verktyg för att fatta ett beslut.  

  

När bounded rationality tillämpas i offentliga policybeslut, kan individen på grund av de 

tidigare nämnda begränsningarna och det Herbert Simon beskriver som kognitiva faktorer, 
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enbart fatta det bäst tänkbara beslutet istället för det mest optimala beslutet. Herbert Simon i 

sitt resonemang påpekar att om ett idealiskt beslut ska fattas krävs det perfekta förhållanden 

och information. Detta är i praktiken näst intill omöjligt i och med individens begränsade 

kognitiva förmåga, vilket i sin tur påverkar den allmänna policyn. (Puttaswamy, u.å.)  

  

Konsekvensen av bounded rationality är att om beslutsfattaren kommer fram till ett specifikt 

policybeslut för att hantera ett speciellt problem, kommer beslutsfattaren att komma fram till 

olika policybeslut vid olika tillfällen om samma problem skulle återuppstå. Istället för att 

använda en tidigare tillämpad optimal utväg, skulle individen på grundval av faktorer som 

kognitiva begränsningar och tidsbegränsningar samt förändrade inställningar, välja den 

bästa tänkbara utvägen. Denna utväg behöver dock inte vara den mest optimala. Detta tyder 

på att bounded rationality är en variabel som starkt påverkar individens beslutstagande. 

(Puttaswamy, u.å.) 

  

3.2 Genus och skapandet av samhällsstrukturer  

Kullberg (2012) förklarar att kön och genus är två begrepp som inte definieras så ofta i 

människans alldagliga tankevärld. Det är inte heller konstigt att dessa två begrepp ses som 

två liktydiga begrepp, förenade med samma egenskaper och funktion, att åtskilja kvinnor och 

män som grupper. Författaren beskriver att definitionen av “man” och “kvinna” bland många 

människor baseras på den existerande genitala skillnaden och vilken funktion det har för 

mänsklig reproduktion. De olika hormoner som produceras i kroppen (testosteron) om det är 

en man och (östrogen) om det är en kvinna, är ytterligare något som många människor 

använder i sin definition. En annan definition baseras på att kvinnor och män uppfyller en 

viss roll inom familjen och samhället. Kullberg menar att dessa definitioner sammankopplas 

och skapar en förstärkt bild av ett enhetligt system i syfte att ge en viss karaktär till de olika 

könen och för att kunna särskilja kvinnor och män. 

 

Dilemmat ligger i att människor utgår från ett biologiskt perspektiv när något specifikt för 

man eller kvinna ska pekas ut. Kön och genus har två olika innebörder och bör därför hållas 

isär. (Kullberg, 2012) Genus behandlar det sociala, det vill säga på vilket sätt kvinnor och 

män kategoriseras och ges olika positioner i samhället (familj och arbete), samt hur individer 

och sakkunniga bidrar till skapandet av strukturer och förväntningar som vidmakthålls och 

kopplas till kvinnor och män (Fäldt & Kullberg, 2012).  

 

Kön behandlar det biologiska domänen, alltså kroppsliga funktioner, karaktärsdrag, 

upplevelser och förväntningar som kopplas till kvinnor och män utifrån en kulturell och 

biologisk aspekt (Fäldt & Kullberg, 2012). Mattsson (2010) beskriver att kön är något som 

“konstrueras, fostras eller socialiseras” (s. 43). Därför betraktas inte kön som något biologiskt 

faställt i den kvinnliga såväl som i den manliga kroppen, snarare betraktas kön som något 

som förändras under livets förlopp. Hur kön definieras hänger samman med den sociala, 

historiska och kulturella miljön som individen lever i. Mattsson menar att det inte finns ett 

självklart sätt, varken i nutiden eller historiskt, för hur kvinnor såväl som män ska vara och 

hur de kommer att bedömas. Hur individen uppfattar sig själv och av andra varierar 

beroende på kontexten. 
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Fäldt och Kullberg (2012) förklarar att genus produceras i ett fortlöpande samspel eller 

samverkan mellan olika individer inom olika sociala kontexter. Enligt Fäldt och Kullberg 

produceras genus genom fyra olika ihopkopplade samtidiga processer.  

 

Den första processen (självrepresentation) behandlar hur individen uppträder och 

introducerar sig själv, sina intentioner och förhoppningar. Denna process handlar om vad 

individen själv bidrar med för att definieras och upplevas av andra som antingen kvinna eller 

man. Det som karaktäriserar en man eller kvinna baseras på i vilken utsträckning människor 

i samhället, genom handlingar lyckas uppträda på ett visst sätt som övertalar andra individer 

men även sig själv att tro att man är kvinna eller man. Genus handlar alltså om att 

introducera och samordna globala handlingar i syfte att åstadkomma det som i ett specifikt 

samhälle bedöms manligt eller kvinnligt. Sådana handlingar kan vara hur människor går, 

står, gestikulerar, pratar och klär sig. (Fäldt & Kullberg, 2012) 

 

Den andra processen (tolkningar) förklarar, enligt Fäldt och Kullberg (2012), hur individen 

ses och värderas av andra i sin omgivning. Den här processen berör på vilket sätt individers 

handlingar, sätt att prestera och problemtillstånd värderas olika beroende på kön. Fäldt och 

Kullberg menar att män uppskattas prestera bättre i jämförelse med kvinnor inom många 

olika domäner, framförallt inom områden som traditionellt sett har dominerats av män. 

Vidare redogör författarna för att mäns och kvinnors prestation förväntas vara av helt olika 

karaktär.  

 

Den tredje processen (förhandlingar) beskriver enligt Fäldt och Kullberg (2012) hur 

diskussioner om genus och identitet utvecklas i samspelet individer emellan, genom 

exempelvis språk. Genom att individer uttrycker sig på ett givet visst när de interagerar med 

varandra, bildas genus. Inom denna process används termen doing gender, vilket redogör för 

att interagerande individer genom antingen verbalt eller icke-verbalt kommunikationsutbyte 

bidrar till genereringen och reproduceringen av genus. Fäldt och Kullberg beskriver att det är 

män som under ett formellt möte ges och tar mest tid att uttrycka sig, vilket leder till att de 

får störst inverkan på det som diskuteras. Genom att kvinnor varken tar eller får lika mycket 

tid att föra fram sina åsikter, får de mindre inverkan på det diskuterade ämnet. Detta leder i 

sin tur till en “reproduktion” av det som tidigare nämndes, där kvinnors yttranden ses och 

uppfattas som stöd och respons till männens yttranden och för att driva samtalet vidare. På 

det här viset gynnas, förstärks och reproduceras den existerande maktordningen i samhället 

mellan kvinnor och män.  

 

Fäldt och Kullberg (2012) skriver att den sista länken i processen (kategoriseringssystem) 

kartlägger hur genus framställs inom olika områden som media, politik och arbetslivet samt 

på vilket sätt individer i samhället samverkar med dessa. Denna process handlar ytterligare 

om hur ordningen präglad av kön inom exempelvis politik, utbildning och forskning skapar 

genus. Vidare menar Fäldt och Kullberg att inom denna process används den genusteoretiska 

forskningen, som har gett oss möjligheten att förstå kvinnors underordning som grupp i 

relation till socialpolitiska åtgärder. Med hjälp av den typ av forskning har man även kunnat 

identifiera brister i det som har setts som logiskt i utformandet av det vi kallar välfärdsstaten. 

Det vill säga att välfärdsstaten innehåller delar som ännu idag är förmånligt för män och 

åsidosätter kvinnor i samhället.  
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4 METOD OCH MATERIAL  

I detta avsnitt redogörs för studiens metodval, urval, distribuering av enkäten, 

litteraturinsamling, utformning av enkäten, operationalisering av begrepp, etiskt 

ställningstagande, validitet och reliabilitet samt databearbetning och analysmetod.  

 

4.1 Val av metod 

Studiens forskningsmetod kan enligt Bryman (2011) ses som ett arbetssätt att samla in data 

på, i vilket olika typer av redskap som exempelvis enkäter och liknande kan användas. 

Författarnas intresse har inte varit att enbart veta hur hög eller låg financial literacy är bland 

socionomstudenter, utan även att ta reda på om det finns samband mellan olika variabler 

gällande socionomstudenters financial literacy vid en bestämd tidpunkt (sk tvärsnittsdesign). 

Bryman (2011) beskriver att en tvärsnittsdesign ger författaren möjlighet att samla in data 

som är kvantifierbar utifrån ett flertal fall under ett specifikt tillfälle. I denna studie 

tillämpades en kvantitativ forskningsmetod genomförd med hjälp av en enkät.  

 

Anledningen till att det i denna studie användes en enkät som metod för insamling av data, 

grundas i att författarna har haft en ambition att undersöka en stor population utifrån en rad 

olika variabler. För att kunna tillämpa den valda forskningsmetoden på ett korrekt sätt under 

datainsamlingsprocessen och analysera den insamlade data, har författarna tagit ställning 

och valt en specifik forskningsdesign. Bryman (2011) menar att forskningsdesign ger kontroll 

och vägleder författaren samtidigt som det skapar en struktur för att enkelt kunna använda 

en specifik metod och analysera den insamlade data. Författarna till studien valde att 

använda en tvärsnittsdesign i form av en surveyundersökning för att möjliggöra insamlingen 

av data utifrån flera olika variabler. Bryman förklarar att en tvärsnittsdesign möjliggör 

undersökningen av förhållandet mellan olika variabler, dock inte fastställandet av en kausal 

förklaring mellan variabler.  

 

4.2  Urval och avgränsningar 

Den valda undersökningsgruppen kallas enligt Elofsson (2005) för målpopulation. Med 

hänsyn till tidsbegränsningen för studien fann författarna det omöjligt att undersöka 

målpopulationen i hela Sverige och har därför gjort en avgränsning, vilket Elofsson definierar 

som rampopulation. I denna studie har socionomstudenter på en mellanstor ort i 

Mellansverige utgjort urvalet. Rampopulationen är utgjordes av 113 kvinnor och 13 män, i 

åldrarna 20–47. 

 

Studiens urval baserades på ett bekvämlighetsurval, eftersom författarna valde att undersöka 

socionomstudenter som fanns nära till hands. Bryman (2011) beskriver att ett 

bekvämlighetsurval innefattar individer som finns tillgängliga för undersökningen. Vidare 

menar Bryman (2011) att när en enkät används som datainsamlingsmetod, är bortfallet en av 

de största utmaningarna. I ett försök att minska bortfallet i så stor mån som möjligt 
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beslutades det att enkäterna skulle lämnas till respondenterna i samband med en föreläsning. 

Detta var dock inte nog då alla respondenter inte uppgav ett svar på en eller fler frågor trots 

att svarsalternativ som “vet ej” eller “vill inte svara” har funnits på nästan alla frågor. Två 

frågor hade inte dessa svarsalternativ, en av de frågorna efterfrågade ålder på respondenten 

och den andra frågan innebär att respondenten skulle markera vad hen troligtvis skulle göra 

med 500 000 kronor. Valet av klasser i vilket enkäterna delades ut var även detta 

bekvämlighetsurval då de klasser som hade föreläsning inom en rimlig tidsram ombads svara 

på enkäten. Problematiken med ett bekvämlighetsurval är att resultatet inte kan 

generaliseras då det inte finns vetskap kring vilken population urvalet är representativt för 

(Bryman, 2011). Avgränsningen och urvalet baserades på den tid som fanns tillgänglig för 

studiens utförande men även av syftet. I studien var Europa den världsdel i vilken flest 

respondenter är födda, vilket rör sig om 86 procent av den totala populationen. Asien var den 

andra världsdelen där näst flest respondenter är födda med en frekvens på 12 procent. 

Sydamerika och Afrika var underrepresenterade i denna studie med 2 procent respektive 1 

procent.  

 

4.3 Datainsamling och genomförande 

För att komma i kontakt med den tänkta målgruppen kontaktades chefen för 

socionomprogrammet vid den aktuella skolan via e-post. Författarna fick information om 

vilka lärare på institutionen som var kursansvariga. Därefter kontaktades kursansvariga 

lärare och ombads om schemat för den kursen. Efter att ha fått tillgång till schemat 

kontaktades föreläsaren via e-post för att säkerställa att det var möjligt att dela ut enkäterna i 

samband med föreläsningen. Författarna blev erbjudna att dela ut enkäterna till två olika 

klasser vid två olika tillfällen. Författarna introducerade sig själva och ämnet samt 

presenterade de forskningsetiska principerna för respondenterna och delade därefter ut 

enkäterna till klassen. Samma procedur följdes när enkäterna delades ut till den andra 

klassen. När författarna presenterade de forskningsetiska kraven lades extra betoning på 

informationskravet då studenterna inte hade blivit informerade om att författarna skulle dela 

ut enkäter under föreläsningen. Enkäten besvarades av totalt 126 personer, vilket även var 

det slutgiltiga antalet enkäter som ligger till grund för studien.  

 

4.3.1  Litteratursökning 

Vid insamling av tidigare forskning har tio artiklar samlats in. Artiklarna är hämtade från 

Mälardalens högskola databas ProQuest och Social Services Abstract. Sökorden för artiklar 

som hittades i dessa databaser var financial literacy och financial literacy social work. 

Författarna sökte även efter artiklar på Google och Google scholar för att sedan kontrollera 

att artiklarna fanns i Primo och var peer-reviewed (vetenskapligt granskade). Sökord för att 

hitta artiklarna på google eller google scholar var alfabetización económica, gènero y 

alfabetización económica, ekonomisk förståelse, financial literacy college students, 

financial literacy university students, financial education, financial literacy annamaria 

lusardi, financial knowledge, financial literacy and financial management och gender and 

financial literacy. Utöver de artiklar som samlades in har annan relevant litteratur använts i 

studien. De artiklar som valdes ut är relevanta för studiens syfte och frågeställningar. 
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Författarna har mellan sig själva och med handledare diskuterat kring alla artiklar som 

funnits för att klargöra vilka artiklar som ansågs vara lämpliga för den aktuella studien. 

Anledningen till att även spanska artiklar användes grundas i att få en sådan bred förståelse 

för hur financial literacy ser ut runt om i världen. Att just endast en svensk artikel användes 

beror på att författarna ansåg att den artikeln erbjöd den information som krävdes för att få 

en bra överblick kring financial literacy i Sverige. Författarna ansåg det vara relevant att ha 

med studier som behandlar studenters financial literacy, då populationen i studien bestod av 

socionomstudenter. På grundval av att den undersökta populationen bestod av vuxna ansågs 

det vara relevant att integrera artiklar som behandlar financial literacy bland vuxna.  

Artiklar som enbart behandlade pensionärers financial literacy uteslöts eftersom författarna 

bedömde att denna målgrupp inte var relevant för studien. Författarna läste 

sammanfattningen på alla artiklar som ansågs kunna ligga till en intressant grund för 

studien. Författarna valde efter det bort de artiklar som inte ansågs vara relevanta.  

 

4.3.2  Undersökningsinstrument 

Enkäten (se bilaga B) inspirerades av tidigare forskning på ämnet. Av alla frågor som är 

utformade att mäta financial literacy och som har använts i olika studier både nationellt och 

internationellt, har författarna valt specifikt tolv frågor. I och med att dessa tolv frågor har 

använts av andra forskare i andra kontexter anses de vara validerade då de är vedertagna av 

andra forskare. Bryman (2011) redogör för begreppet mätningsvaliditet som handlar om i 

vilken utsträckning ett begrepp mäter det begreppet är avsett att mäta. Detta innebär att de 

12 frågorna som användes i studien mäter respondenternas financial literacy och är därav 

validerade frågor. Anledningen till att frågor från andra studier användes är för att öka 

studiens validitet. De frågor som har använts nationellt för att undersöka financial literacy 

hämtades från Almenbergs (2011) studie. Övriga frågor hämtades från Walstad och Rebecks 

(2016) bok Test of Financial Literacy: Examiner’s Manual. De frågor som inte behandlar 

financial literacy formulerades på egen hand i samråd med handledaren. De 18 frågor som 

formulerades på egen hand behandlar bakgrundsfaktorer, attityder och värderingar hos 

respondenten kopplade till financial literacy. När författarna tillsammans med handledaren 

för studien bestämde att enkäten och dess innehåll var tillräckligt bra, testades enkäten. 

Författarna utförde en så kallad pilotstudie där personer som inte är tänkta att delta i studien 

har fått svara på enkäten och lämna synpunkter kring enkätens innehåll och utformning. 

Bryman (2011) förklarar att en pilotstudie garanterar att frågorna som ställs i enkäten verkar 

som författaren har planerat. Detta är även viktigt eftersom det minskar risken för 

oklarheter. Med enkäten kom tillhörande missivbrev (se bilaga A) som informerade 

respondenterna om de forskningsetiska principerna och studiens syfte. 

 

4.3.3  Operationalisering av begrepp  

I studien förekommer olika begrepp som financial literacy, homo economicus och 

satisficers, vilka författarna har definierat genom det Bryman (2011) kallar 

operationalisering. Det innebär vilka tillvägagångssätt författarna använder för att mäta ett 

specifikt begrepp. Detta menar Bryman vara ett krav för att ett begrepp ska kunna användas i 

en kvantitativ studie. Begreppet financial literacy har inte en universell definition vilket 

kräver att en definition av financial literacy görs utifrån hur författaren avser använda 
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begreppet. I denna studie har författarna valt att definiera financial literacy som den 

nödvändiga kunskapen för att budgetera sin inkomst, investera i fonder eller aktier, köp av 

fastigheter och planera för sin pension. Homo economicus har en enhetlig definition, något 

som författarna har tagit del av. Homo economicus beskrivs som en aktör som utifrån eget 

intresse ständigt försöker maximera resultatet av sina val. I studien används begreppet som 

en förklarande faktor till varför en respondent kan ha svarat på ett visst sätt. Begreppet 

satisficers innebär att en individ fattar beslut på emotionella grunder istället för på rationella 

grunder. Författarna använder detta begrepp i studien för att kunna förklara människors val 

och hur det påverkar deras ekonomiska värderingar och attityder.  

 

4.4 Databearbetning och analysmetod 

I samband med att enkäten testades på totalt sex personer och olika lärare kontaktades, 

använde författarna det statistiska dataprogrammet SPSS för att skapa olika variabler utifrån 

enkätfrågorna. Detta gav författarna förståelse för på vilket sätt olika variabler som skapades 

utifrån enkätfrågorna kunde komma att analyseras i SPSS. Enligt Bryman (2011) ska 

författaren undvika vänta med att fastslå hur analysen av data ska genomföras. Desto tidigare 

i processen författaren har klart för sig vilken teknik som ska tillämpas desto bättre. Bryman 

menar att metoden ska matcha de variabler som författaren skapar i sin studie eftersom det 

kan påverka utfallet av analysen längre fram i processen.  

 

Efter att ha delat ut enkäterna i två olika socionomklasser och samlat in data, matades 

respondenternas svar i det statistiska dataprogrammet SPSS. När all data var inmatad i SPSS 

utfördes bivariata korrelationsanalyser (chi-två) för att undersöka om det fanns ett samband 

mellan socionomstudenters financial literacy och någon specifik variabel. Efter att ha 

analyserat den insamlade data kontrollerade författarna resultatet av analysen för att finna 

eventuella signifikanta samband.  

 

4.5  Validitet 

4.5.1 Validitet 

Elofsson (2005) beskriver att hur hög studiens validitet blir, hänger samman med hur väl 

författaren lyckades mäta det studien ämnat mäta. Som tidigare nämnts har studiens syfte 

varit att undersöka socionomstudenters financial literacy, vilket författarna i studien har 

lyckats göra genom att använda validerade frågor avsedda att mäta människors financial 

literacy. Studien har även haft som syfte att undersöka genusaspekten av financial literacy 

bland socionomstudenter. Genom att analysera respondenternas svar utifrån deras genus och 

med hjälp av genusteorin lyckades författarna undersöka relationen mellan genus och 

financial literacy bland socionomstudenter. Socionomstudenters attityder gällande ekonomi 

utgjorde en stor del av studien vilket är något som författarna har lyckats undersöka genom 

egenformulerade frågor samt teorier. Bryman (2011) skriver att mätningsvaliditet handlar 
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om “huruvida ett mått för ett begrepp verkligen speglar det som begreppet anses beteckna 

[...]” (s. 50). För den aktuella studien handlar detta om huruvida enkäten som ligger till 

grund för resultatet verkligen undersöker financial literacy. Som tidigare nämnts har 

validiteten förstärkts genom att validerade frågor användes till den del i enkäten som är 

avsedd att mäta individers financial literacy.  

 

4.5.2 Intern validitet 

Intern validitet handlar om på vilket sätt en slutsats kring ett kausalt samband mellan två 

variabler är välgrundad eller inte. Det innebär att författaren måste säkerställa att variabeln 

A påverkar variabeln B och inte någon annan faktor för att undvika att det resulterar i en 

oäkta orsaksförklaring mellan variablerna menar Bryman (2011). Vidare beskriver Bryman 

(2011) att det insamlade materialet i en tvärsnittsdesign inte är tillräckligt för att studiens 

interna validitet ska ses som hög. Detta påverkar dock inte studiens interna validitet då 

avsikten inte har varit att undersöka kausala samband mellan olika variabler. Det beror på att 

resultatet i en tvärsnittsdesign inte ger en grund för kausala slutsatser som i en experimentell 

studie. Eftersom författarna inte har haft möjlighet att undersöka hur en variabel påverkar en 

annan och finna ett kausalsamband, anser författarna att den interna validiteten är låg.   

4.5.3 Extern validitet 

Bryman (2011, s. 51) beskriver att studiens externa validitet handlar om i vilken utsträckning 

resultatet från studien kan generaliseras i en annan population och kontext än i den studien 

har genomförts. Vidare hävdar Bryman (2011) att för en studies resultat ska kunna 

generaliseras ska studiens urval till största möjliga mån vara representativ för hela 

målpopulationen. Enligt statistik från SCB framgår det att sedan läsåret 2012/13 att 

socionomprogrammet domineras av kvinnor och människor i åldern 20 - 29 år (se bilaga C). 

I den undersökta populationen är majoriteten av respondenterna kvinnor, vilket speglar 

andra populationer i Sverige, likaså med ålder. 

 

I och med att både socionomyrket- och utbildningen är kvinnodominerad kan den 

undersökta populationen anses vara representativ för kön. Utifrån aspekterna kön och ålder, 

som speglar data från SCB, kan det antas att studiens urval även är representativt för 

socionomutbildningen i Sverige. Det finns däremot faktorer som författarna med en säkerhet 

inte kan generalisera, ett exempel på en sådan faktor är de socioekonomiska. Å ena sidan kan 

det emellertid antas att om resultatet skulle generaliseras kan det finnas tendenser kring 

resultatet som påvisar likhet med målpopulationen. Å andra sidan om generaliseringen inte 

är statistiskt säkerställd innebär det att möjligheterna till generaliserbarhet bör behandlas 

med en viss försiktighet.  
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4.6 Reliabilitet 

4.6.1 Reliabilitet 

Med hög reliabilitet menas att måttet är hållbart nog så att varken tid, kontext eller forskare 

kan påverka resultatet (Elofsson, 2005). De frågorna som behandlar financial literacy i den 

aktuella studien har använts av olika författare i olika kontexter (länder) och tid. Frågorna 

kan således anses vara ett instrument med hög reliabilitet. Enkätfrågorna testades i form av 

pilottester i syfte för att motverka svårförstådda och krångliga frågor, då Elofsson påpekar att 

en studies reliabilitet ökar om de frågor som används i studien är lättförstådda och tydliga. I 

ett försök att öka studiens reliabilitet har ett välutvecklat metodavsnitt skrivits. Det 

välutvecklade metodavsnittet möjliggör för att andra forskare eventuellt ska kunna replikera 

studiens tillvägagångssätt. Bryman (2011) beskriver att replikerbarhet baseras på hur 

ordentligt författarna beskriver sitt val av respondenter, hur noggrant olika begrepp 

operationaliseras, vilka instrument som används i studien och hur den insamlade data har 

bearbetats och analyserats. Författarna har i denna studie tagit hänsyn till dessa punkter för 

att säkerhetsställa att studien går att replikera.   

4.7 Etiska ställningstaganden 

För den aktuella studien har författarna betraktat de forskningsetiska principerna. I samråd 

med handledaren har även en etisk egengranskning för studien gjorts (se bilaga D). I 

samband med utdelningen av enkäten informerades respondenterna både skriftligt och 

muntligt om de forskningsetiska kraven. Respondenterna informerades om studiens syfte, att 

deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande när de vill. Författarna 

informerade deltagarna om samtyckeskravet som går ut på att deltagarna har makten att 

avgöra om de vill delta eller inte. Inga känsliga uppgifter efterfrågas i den utformade enkäten, 

trots detta har författarna informerat om konfidentialitetskravet, vilket handlar om inte röja 

några personliga uppgifter samt att deltagandet är anonymt. Slutligen informerades 

deltagarna om att materialet som samlades in i denna studie endast fick användas i 

forskningssyfte. Utifrån att deltagarna tog del av ovanstående information har de 

forskningsetiska principerna som Bryman (2011) redogör för uppfyllts.  

 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

I denna del redovisas och analyseras studiens resultat utifrån valda teorier och tidigare 

forskning. I studien deltar totalt 126 socionomstudenter varav 13 är män och 113 kvinnor. 

Studiens population varierar i åldrarna 20 till 47. Samtliga frågor besvaras inte av alla 

respondenter, vilket innebär att dessa respondenter har räknats som bortfall på de frågor 

som inte besvaras. I resultatgenomgången används begreppen “financial literacy”, 

“ekonomiskt kunnande” och “ekonomiska kunskaper” växelvis och betraktas vara synonyma.  
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5.1 Generellt resultat 

Endast fyra av 12 frågor som mäter financial literacy besvaras korrekt av hälften eller fler 

respondenter. Den frågan som respondenterna visar bäst resultat på är fråga ett som utfrågar 

respondenterna hur mycket de ska få i växel om de köper en bok för 85 kr och betalar med en 

hundralapp. Av den totala populationen är det 96,8 procent av respondenterna svarar 

korrekt. Den andra frågan vilket 93,7 procent av respondenterna besvarar korrekt är fråga 

tre. I den utfrågas respondenterna om sannolikheten att få en sjukdom är tio procent, hur 

många personer av 1000 förväntas bli sjuka. Den tredje frågan som en stor majoritet av 

respondenterna svarar rätt (86,5 %).  Frågan innebär att respondenterna ska beräkna hur 

mycket en bil kostade som ny då en bilhandlare säljer den för 60 000 kronor, vilket är två 

tredjedelar av nypris. Det är emellertid inte orimligt att anta att dessa frågor skulle besvaras 

rätt av en stor majoritet av respondenterna då ett krav för socionomprogrammet på högskola 

och universitet är matematik 2b. Det finns däremot en annan fråga som innebär att 

respondenten ska göra en enklare tvåstegs ekvation gällande hur mycket pengar en person 

har på sitt sparkonto efter två år, med en ränta på tio procent. Denna fråga besvaras korrekt 

av endast 28,6 procent av respondenterna. Det finns å ena sidan således resultat som pekar 

på att socionomstudenter är bra på att lösa enklare matematiska frågor som behandlar 

subtraktion och division. Å andra sidan visar resultatet samtidigt att socionomstudenter inte 

behärskar relativt enkla ekvationer lika bra.  

 

Resultatet visar att åtta av 12 frågor besvaras inkorrekt av en majoritet av respondenterna. 

Frågor som kan beskrivas vara av svårare karaktär, det vill säga frågor som behandlar 

ekvationer, eller frågor som handlar om ekonomiskt kunnande är något som 

socionomstudenter tenderar vara mindre kunniga om. Sådant ekonomiskt kunnande handlar 

till exempel om hur en aktie fungerar, varför huslån generellt sett har lägre ränta än 

kreditkort samt hur inflation fungerar. Detta är frågor som kan förstås efterfråga 

grundläggande ekonomiska kunskaper.  

 

Exempel på hur dessa frågor besvaras är följande. Frågan om vad konsekvenserna blir för ett 

företags aktie, om företaget annonserar en högre vinst än den förväntade besvaras endast 

korrekt av 45,2 procent av deltagarna i studien, och på denna fråga kryssar 39,7 procent av 

respondenterna för svaret “vet ej”. Gällande frågan om varför huslån generellt sett har lägre 

ränta än kreditkort, är kunskapen bättre eftersom 50 procent av respondenterna besvarar 

den frågan korrekt. Socionomstudenters kunskap om inflation och ränta tenderar dock vara 

låg då endast cirka var tredje respondent, 31,7 procent, besvarar den frågan korrekt. Det är 

inte omöjligt att faktorer som exempelvis ålder eller brist på erfarenhet gällande dessa termer 

kan vara en förklaring till varför socionomstudenters finansiella kunnande om dessa frågor 

är bristfällig. Trots att socionomstudenters ekonomiska kunskaper är bristande så visar 

respondenternas svar att deras inställning angående ekonomins relevans inom socialt arbete 

är positiv. Deras positiva inställning gäller även studielån, sms-lån och att handla på kredit.  
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5.2 Arbetslivserfarenhet och dess påverkan på financial literacy 

 

Studien visar att personer som har ett arbete har bättre kunskap om hur marknaden fungerar 

gällande ränta till skillnad från de som inte har ett arbete (med en signifikans på 0,02 är 

detta samband statistiskt säkerställt). Bland respondenter som har ett arbete är det endast 

23,8 procent som besvarar frågan korrekt. Inom samma grupp av respondenter är det 53,8 

procent som besvarar frågan felaktigt och 22,5 procent uppger svarsalternativ “vet ej”. Av 

respondenter som anger att de endast har ett sommarjobb är det 57,1 procent som svarar rätt 

på frågan och 38, 1 procent som svarar fel. Gällande respondenter som inte har ett arbete 

eller endast ett sommarjobb är svarsfrekvens lika stor på svarsalternativet “vet ej” med 4,8 

procent.                                                         

 

Tabell A 

 

Arbete 

Total Ja Nej 

Endast 

sommarjobb 

SparkontoRänta 240 kr Count 40 14 8 62 

% within Arbete 50,0% 66,7% 38,1% 50,8% 

242 kr Count 19 5 12 36 

% within Arbete 23,8% 23,8% 57,1% 29,5% 

244 kr Count 3 1 0 4 

% within Arbete 3,8% 4,8% 0,0% 3,3% 

Vet ej Count 18 1 1 20 

% within Arbete 22,5% 4,8% 4,8% 16,4% 

Total Count 80 21 21 122 

% within Arbete 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabellen visar respondenternas svar på frågan “Anta att du har 200 kr på ett sparkonto. Räntan är 10% om året 
och sätts in på samma konto. Hur mycket har du på kontot efter två år?” uppdelat efter deras arbetsstatus. 
 
Studien visar att det inte existerar något samband mellan kunskaper kring ränta och inflation 

(p-värdet är 0,967). Resultatet påvisar att oavsett om en respondent har arbete, sommarjobb 

eller inget arbete alls, så finns det en stor okunskap om hur ränta och inflation påverkar 

pengars värde. Bland respondenter som har ett arbete eller sommarjobb är det 29,3 procent 

respektive 28,1 procent som svarar rätt på frågan. För respondenter som inte har ett arbete är 

det 31,8 procent som anger rätt svar på frågan.  

 

Ur respondenternas svar kan det även uttydas att det inte finns ett samband mellan att ha ett 

arbete och kunskap om aktier samt aktiens funktion. Analysen av den insamlade data visar 

att respondenternas svar påverkas av slumpen i en utsträckning av 44 procent (p-värdet 

0,442). Resultatet i de olika kategorierna ser även lika ut när det gäller att ha angivit rätt svar 

på frågan. I högst utsträckning är respondenter som har ett arbete den kategori som besvarar 

frågan korrekt med då 40,7 av respondenter svarar rätt. På andra plats följer respondenter 

som endast har ett sommarjobb med 38,1 procent och på tredje plats hamnar respondenter 

som inte har ett arbete med 36,4 procent.  
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Kunskaperna kring investeringsrisk bland socionomstudenter är relativt goda. Resultatet 

påvisar att de respondenter som har ett arbete (51,2 %) tenderar att veta att ett enstaka 

företags aktie är mer riskfylld att investera i än en aktiefond (p-värdet 0,179). Något 

anmärkningsvärt är däremot att det framgår ur resultatet att 42,7 procent av de respondenter 

som har ett arbete inte vet om en aktiefond är säkrare att investera i än ett enstaka företags 

aktier. Resultatet visar att det endast är fem respondenter som hade ett arbete som uppger fel 

svar. Samma mönster går att se bland de respondenter som uppger att de endast har 

sommarjobb där det är 10 respondenter (47,6 %) som anger rätt svar och sju respondenter 

(33,3 %) som anger svarsalternativet “vet ej”. Bland respondenter som uppger att de inte har 

något jobb är okunskapen kring säkerheten gällande en aktiefond och ett enstaka företags 

aktie större då majoriteten av respondenterna (59,1 %) uppger att de inte vet om påståendet 

är sant eller inte.  

 

Sambandet mellan att veta hur en aktie fungerar och arbete är inte starkt men visar att det 

finns en tendens att arbete har en inverkan på kunskapen gällande aktier (p-värde 0,216). 

Totalt sett så besvaras denna fråga korrekt av 45,2 procent av studiens population. Endast 

14,5 procent av respondenterna uppger fel svar. Det är däremot 40,3 procent av deltagarna 

som svarar att de inte vet vad som händer med en aktie om ett företag annonserar en högre 

vinst än den förväntade. Vid en närmare analys av resultatet framkommer det att 47,6 

procent av socionomstudenter som har ett arbete anger svarsalternativet “vet ej”. Hos de 

respondenter som inte har ett arbete eller endast har sommarjobb besvarar majoriteten 

bland de båda grupperna frågan korrekt, 57,1 procent gentemot 61,9 procent. Bland gruppen 

som har ett arbete besvaras frågan korrekt av 37,8 procent. 

 

I studiens resultat framgår att det inte finns ett samband mellan en individs financial literacy 

och att ha ett arbete. Detta skiljer sig från det Lusardi och Mitchell (2011) som i sin studie 

bland annat visar att sysselsättning är en av flera faktorer som påverkar individens financial 

literacy. Då den aktuella studien endast har visat ett signifikant samband mellan arbete och 

financial literacy kan arbete inte anses vara en faktor som påverkar individens financial 

literacy. Det är anmärkningsvärt att poängtera att denna studie visar på tendenser som ger 

intryck av att det Lusardi och Mitchell hävdar är befogat. Då ekonomer har specialiserad 

kunskap av ekonomi, är det således inte motsägelsefullt att socionomstudenter tenderar ha 

låg kunskap gällande financial literacy. Kindle (2013) redogör också för att 

socialarbetarstudenter besitter lägre ekonomiska kunskaper än personer som har genomgått 

en ekonomisk utbildning. Resultatet kan betraktas som överensstämmande med det Kindle 

hävdar i sin studie.  

 

5.3 Inställning till ekonomins betydelse för socialt arbete och påverkan 

på financial literacy 

 

Utifrån resultatet som studien har genererat, påträffas ett statistiskt signifikant samband 

mellan inställning till vikten av ekonomi i socialt arbete och kunskap kring ränta (p-värde 

0,001). Resultatet tyder på att respondenter som anser att ekonomi är viktigt i socialt arbete, 

besitter kunskaper om hur det privata sparandet påverkas av ränta. Bland deltagarna i 

studien som instämmer helt med att ekonomi är viktigt i socialt arbete är det 27 av 71 
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personer (38 %) som anger rätt svar på frågan. Beträffande respondenter som instämmer 

delvis med att ekonomi är viktigt för det sociala arbetet är det enbart åtta av 47 personer som 

svarar rätt på frågan, vilket motsvarar 17 procent av den kategorin.  

 

Tabell B 

   

 

EkonomiSocialtarbete 

Total Instämmer helt Instämmer delvis 

Instämmer delvis 

inte Vet ej 

SparkontoRänta 240 kr 36 25 0 0 61 

242 kr 27 8 0 1 36 

244 kr 1 2 1 0 4 

Vet ej 7 12 1 0 20 

Total 71 47 2 1 121 

 
Tabellen visar respondenternas svar på frågan “Anta att du har 200 kr på ett sparkonto. Räntan är 10 % om året 
och sätts in på samma konto. Hur mycket har du på kontot efter två år?” uppdelat efter deras syn på vikten av 
ekonomi inom socialt arbete. 
 
Studiens resultat antyder att socionomstudenters inställning till vikten av ekonomi inom 

socialt arbete inte korrelerar med deras kunnighet gällande att söka information om 

produkter (p-värde 0,465). Det går att uttyda ur resultatet att många respondenter inte vet 

vilket påstående som är korrekt gällande produktinformation oavsett respondentens 

inställning till ekonomi inom socialt arbete. Bland den grupp respondenter som instämmer 

helt med att ekonomi är viktigt för socialt arbete är det 24 respondenter (33,3 %) som svarar 

“vet ej” på frågan. Hos respondenter som instämmer delvis är motsvarande siffra 22 (44,9 %) 

och bland de som delvis inte instämmer är det 2 deltagare (100 %) som uppger 

svarsalternativ “vet ej”. 

5.4 Föräldrars utbildnings påverkan på financial literacy 

 

Generellt finns det inget i resultatet som tyder på att det finns ett samband mellan föräldrars 

utbildning och hur hög grad av financial literacy respondenterna har. Däremot går det att se 

på vissa frågor att det finns en tendens att moderns utbildning är den faktor som har mest 

betydelse för individens financial literacy. Exempelvis går det att se i resultatet att det finns 

ett starkt samband, dock inte signifikant, mellan moderns utbildning och respondenternas 

förmåga att räkna ut hur mycket de får i växel om de köper en bok som kostar 85 kr med en 

hundralapp. Resultatet av detta visar ett p-värde på 0,089 medan när det kommer till faderns 

utbildning beträffande samma fråga inte hittades något samband då p-värdet landar på 

0,672. 

 

Genomgående i resultatet är, trots att inga signifikanta eller starka samband, att moderns 

utbildning har ett lägre p-värde i många av frågorna som behandlar financial literacy i 

jämförelse med faderns utbildning. Det som framgår i den aktuella studiens resultat speglar 

det Lusardi och Mitchell (2011) hävdar i sin studie, nämligen att familjebakgrund och 

framförallt moderns utbildning är två faktorer som påverkar individens financial literacy. Det 
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finns även forskning som påvisar att en individs nivå av financial literacy är 

sammanhängande med inkomst (Hung et al, 2009; Almenberg, 2011). Det är emellertid inte 

alltför långsökt att anta att en högre utbildningsnivå leder till högre lön och större kunnande 

om ekonomi, av den anledning är det likaså inte orimligt att anta att en förälder med högre 

utbildningsnivå skulle ha en inverkan på barnets financial literacy. Att det är fler kvinnor än 

män som deltar i studien kan också betyda att det är fler respondenter som oftast har modern 

som den primära vårdnadshavaren. Det är detta som kan antas vara en av flera anledningar 

till att moderns utbildning har en större betydelse än faderns för respondenternas financial 

literacy.  

 

5.5 Genus påverkan på financial literacy 

 

Resultatet visar att män i högre grad tenderar att besvara frågorna korrekt (10 av 12), och 

därmed tenderar att ha högre financial literacy än kvinnor. I allmänhet finns det inte många 

statistiskt signifikanta samband mellan genus och financial literacy. Det går däremot att se 

samband som tyder på att genus påverkar kunskaperna inom vissa ekonomiska områden, 

som exempelvis hur ränta fungerar i förhållande till inflation. Ur resultatet framgår det att 

det finns ett statistiskt signifikant samband (p-värde 0,000) mellan genus och kunskap om 

ränta i förhållande till inflation. Av de respondenter som identifierar sig som man svarar 11 

(84,6 %) rätt på frågan och av de respondenter som identifierar sig som kvinna är det 29 

(25,7 %) som anger rätt svar. Sextioen kvinnor (54 %) och två män (15,4 %) uppger att de inte 

vet svaret på frågan. Resultatet tyder på ett samband mellan genus och kunskap om ränta (p-

värdet 0,116). Män tenderar att ha större kunskap gällande ränta än kvinnor då 53,8 procent 

av männen jämfört med 26,4 procent av kvinnorna svarar korrekt. Av kvinnorna är det 18,2 

procent som anger svarsalternativet “vet ej”. Kvinnor tenderar således ha en större osäkerhet 

om hur ränta fungerar än män då ingen man anger svarsalternativet “vet ej”.  

 

 

Tabell C 

 

 

Genus 

Total Man Kvinna 

RäntaInfaltion Mer Count 0 19 19 

% within Genus 0,0% 16,8% 15,1% 

Lika mycket Count 0 4 4 

% within Genus 0,0% 3,5% 3,2% 

Mindre Count 11 29 40 

% within Genus 84,6% 25,7% 31,7% 

Vet ej Count 2 61 63 

% within Genus 15,4% 54,0% 50,0% 

Total Count 13 113 126 

% within Genus 100,0% 100,0% 100,0% 
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Denna tabell visar respondenternas svar på frågan “Anta att räntan på ditt sparkonto är 1 % och inflationen är 2 
%. Om du låter dina pengar stå på kontot i ett år, kommer du kunna köpa mer, lika mycket, eller mindre för 
pengarna vid årets slut?” uppdelat på genus. 
 
Vidare visar resultatet att det finns en tendens (p-värdet 0,079) till att kunskap gällande 

huslån korrelerar med genus. Kvinnor tenderar att ha bättre kunskap om varför huslån 

generellt sett har lägre ränta än kreditkort då 57 kvinnor (51,4 %) anger rätt svar medan sex 

män (46,2 %) anger rätt svar. Ur resultat framgår det även att kvinnor tenderar ha större 

osäkerhet avseende räntor på huslån då 28 kvinnor (25, 2 %) uppger svarsalternativet “vet 

ej”. Bland männen är motsvarande siffra två (15,4 %). Det framkommer även en tendens till 

att genus korrelerar med individens kunskap om hur en aktie påverkas om ett företag 

annonserar en högre vinst än den förväntade vinsten (p-värde 0,097). Resultatet visar att 

män tenderar att ha större kunskaper än kvinnor kring en akties funktion, bland den totala 

populationen av män besvarar nio (69, 2 %) frågan korrekt och av kvinnor är det 48 (42,9 %) 

som besvarar frågan korrekt. Det framkommer dock ur resultatet att män tenderar att svara 

fel på frågan i större utsträckning än kvinnor, 23,1 procent gentemot 13,5 procent. Bland 

kvinnor finns det däremot en större ovisshet angående hur en aktie fungerar. Hos den 

kvinnliga populationen är det 43,8 procent som uppger att de inte vet vad svaret på frågan är 

och bland männen är det 7,7 procent.  

 

Inget i resultatet tyder på att genus har ett samband med förmågan att göra matematiska 

beräkningar (fråga 1–3 i financial literacy). Det framgår däremot ur resultatet att samtliga 

män besvarar samtliga frågor som behandlar matematiska beräkningar, medan ett fåtal 

kvinnor svarar felaktigt på dessa tre frågor. Den frågan som besvaras fel av flest antal 

kvinnor, besvaras fel av totalt 16 kvinnor (14,3 %). Resultatet antyder däremot att kvinnor 

tenderar ha större kunskaper om informationsinsamling gällande produkter än män, kvinnor 

svarar i större utsträckning rätt på frågan jämfört med män. Av den totala kvinnliga 

populationen uppger 28 (24,8 %) kvinnor rätt svar medan endast en man (7,7 %) besvarar 

frågan korrekt. Män tenderar att ange fel svarsalternativ i större utsträckning än kvinnor 

(53,8 % gentemot 36,3 %). Det skiljer endast 0,4 procent mellan män och kvinnor som 

uppger att det inte vet svaret på frågan gällande informationssamling om produkter. 

Resultatet indikerar att det finns en tendens mellan att genus påverkar vetskapen om vad 

garanti innebär i samband med köp av en bil (p-värde 0,196). Å ena sidan tenderar män att i 

högre grad ange rätt svar (53,8 %) jämfört med kvinnor (33 %). Å andra sidan framgår det ur 

resultatet att 30,8 procent män anger fel svar medan det bland kvinnor är andelen 20,5 

procent. Däremot framgår det i resultatet att kvinnor tenderar i högre grad (46,4 %) att ange 

svarsalternativet “vet ej”. Hos männen är motsvarande siffra 15,2 %. Vidare visar resultatet 

att män i större omfattning förstår komplexiteten bakom en försäkring gentemot kvinnor. 

Det framgår att 30,8 procent av männen besvara frågan gällande en försäkring korrekt 

medan 17,1 procent av kvinnorna anger rätt svar på frågan. Ur resultatet framkommer det att 

män som grupp tenderar att ha större kunskaper om det är säkrare att köpa aktier i ett 

enstaka företag eller köpa andelar i en aktiefond, än kvinnor. Däremot tenderar män (15,4 %) 

att ange ett felaktigt svar i större omfattning än kvinnor (8 %).  

 

I likhet med tidigare forskning visar denna studie att män tenderar ha högre financial literacy 

jämfört med kvinnor, detta styrks av Falahati och Paims (2011) samt Lusardi och Mitchells 

(2011) redogörelse om att män innehar högre financial literacy än kvinnor. Att financial 

literacy skiljer sig mellan kvinnor och män och att det påverkas av genus är något som den 

aktuella studien finner och som tidigare studier av Almenberg (2011) och Hung et al. (2009) 
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bekräftar. Falahati och Paim finner att det däremot finns områden inom financial literacy där 

kvinnor tenderar ha högre kunskap än män. Detta mönster förekommer även i den aktuella 

studien, där kvinnor i förhållande till män har högre förståelse kring huslån. Likt Falahati 

och Paim finner studiens resultat att män tenderar ha större kunskaper än kvinnor angående 

investeringar och de risker som medföljer. Det är genomgående i resultatet att män tenderar i 

högre grad förstå ekonomiska termer i förhållande till kvinnor. Detta är en faktor som även 

Denegri Coria och Palavencinos Tapia (2003) för ett resonemang kring, gällande att män 

förstår pengars värde i sin helhet i kontrast till kvinnor.  

 

Vidare beskriver Denegri Coria och Palavencinos Tapia (2003) i sin studie att män betraktar 

pengar som en bas för stabilitet och status medan kvinnor kopplar pengar till basala behov. I 

likhet med vad författarna hävdar, går det att uttyda i den aktuella studien att män ser pengar 

utifrån andra aspekter såsom trygghet jämförelsevis med kvinnor. Män betraktar en vinst i 

att ha en försäkring trots att den aldrig nyttjats till skillnad från kvinnor. Det är således inte 

obefogat att anta att mäns syn på pengar grundas i ett trygghetstänk. Det går följaktligen att 

anta att de män och kvinnor som uppgivit ett annat svar på frågan betraktar pengar som 

något värdefullt när det sker ett utbyte av valuta och tjänster/produkter.  

 

Att kvinnors och mäns nivå av financial literacy skiljer sig åt är emellertid inte en stor 

överraskning om det analyseras utifrån genusteorin. Fäldt och Kullberg (2012) redogör för 

att kvinnor och män tilldelas olika positioner i samhället utifrån de strukturer människor har 

skapat, samt de förväntningar som finns på den manliga såväl som den kvinnliga rollen. Det 

är därför inte underligt att både den aktuella studien och tidigare forskning finner att män 

har högre financial literacy än kvinnor, eftersom strukturerna och förväntningarna i 

samhället förknippar män med en försörjande roll och kvinnan med en omsorgs roll. Det här 

fenomenet är något som Mattsson (2010) förklarar vara kontextuellt bundet, som 

konstrueras och som kan förändras över tid. Vidare menar Mattsson att det aldrig funnits 

eller finns ett förväntat sätt för hur män och kvinnor ska te sig, eftersom det påverkas av 

kontexten som i sin tur påverkar individens uppfattning om sig själv. Den kontexten som 

Mattsson diskuterar och Fäldt och Kullbergs resonemang om att kvinnor och män tilldelas 

olika positioner i samhället, verkar leva kvar än idag. Med hänsyn till att 13 män deltog i 

studien gentemot 113 kvinnor, visar det att socionomprogrammet påverkas av strukturerna 

som vidmakthålls av samhällets individer, nämligen att kvinnor ska ha en omsorgs roll. Det 

är således inte heller omöjligt att anta att de kvinnliga respondenterna har vuxit upp i en 

kontext där kvinnor ska ha en omsorgs roll. Därav påverkar det hur kvinnor förhåller sig till 

finansiella frågor som skiljer sig från de kunskaper och den inställning som män har. Det är 

något som Denegri Coria och Palavecinos Tapia (2003) redogör för i sin studie att kvinnor 

kopplar pengar till basala behov som mat och tak över huvudet till skillnad från män som 

kopplar pengar till status och stabilitet. Utifrån ovanstående resonemang är det inte orimligt, 

i och med den roll som män och kvinnor tilldelas i samhället, att kvinnors ekonomiska 

förståelse grundas i en roll som omsorgstagande där det primära och troligtvis mest 

väsentliga är att tillgodose basala behov. Kvinnor betraktar alltså pengar och dess värde till 

fundamentala behov som mat och tak över huvudet. Detta är en möjlig förklaring till varför 

män i den aktuella studien betraktar en vinst i att ha en bilförsäkring som aldrig nyttjas. 

Detta kan tolkas som att män är mer benägna att skydda sig mot en eventuell kostnad som 

förekomma vid en olyckshändelse, vilket ofta handlar om en stor summa pengar. Män kan 

således betrakta att en outnyttjad försäkring är bättre än att stå handfallen vid en olycka. 

I och med att kvinnor kopplar pengar till basala behov som mat och tak över huvudet är det 

inte obefogat att anta att en bilförsäkring, som dessutom aldrig nyttjas, hamnar utanför 
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ramen för vad ett basalt behov är, då det inte ger någon direkt effekt i vardagen. Fäldt och 

Kullberg lyfter fram att genus skapas och reproduceras i samverkan mellan olika sociala 

kontexter individer emellan. Fäldt och Kullberg menar att kvinnor och män förväntas 

prestera olika kopplade till deras genus och de strukturer som finns i ett samhälle. Därav är 

det möjligt att de 13 män som deltog i studien, trots att det studerar till socionom, presterade 

bättre än kvinnor då män förväntas att ha större kunskap om ekonomi. En annan faktor som 

hjälper att förklara kvinnors lägre grad av financial literacy i studien är vad Fäldt och 

Kullberg kallar “doing gender”. Det vill säga att kvinnor inte ges lika stora möjlighet till att 

utveckla sina ekonomiska kunskaper i samma grad som män, i och med rollfördelningen som 

existerar.  

 

5.6 Att ha ett sparande och dess påverkan på financial literacy 

 

I allmänhet visar resultatet att det inte finns ett samband mellan att ha förfogandet av ett 

långsiktigt sparande och financial literacy bland respondenterna i studien, undantagsvis i ett 

fall. Det som framgår i resultatet är att det finns ett signifikant samband (p-värde 0,046) 

gällande att söka information om en produkt innan man utför ett köp och att ha ett 

långsiktigt sparande. Totalt 29 respondenter besvarar frågan korrekt. Av dessa respondenter 

är det 27 av 29 som innehar ett långsiktigt sparande. Genomgående i resultatet är ovissheten 

om vad rätt svar är. I den grupp som har ett sparande uppger 36,4 procent svarsalternativet 

“vet ej”. Av respondenter som inte har ett långsiktigt sparande är det 42,9 procent som väljer 

“vet ej” som svarsalternativ. Bland respondenter som planerar att skaffa ett långsiktigt 

sparande är osäkerheten kring rätt svar störst med totalt 54,5 procent som uppger 

svarsalternativet “vet ej”.  

 

 

Tabell D 

 

 

Sparande 

Total Ja Nej 

Nej, men jag 

planerar att 

skaffa ett 

Vill inte 

svara 

Efterforskning

ar 

Fördelarna är mindre 

när det gäller att söka 

information om dyrare 

produkter 

Count 1 0 2 0 3 

% within 

Sparande 

1,0% 0,0% 18,2% 0,0% 2,4% 

Födelarna är större 

när det gäller att söka 

information om billiga 

produkter 

Count 4 1 1 0 6 

% within 

Sparande 

4,0% 7,1% 9,1% 0,0% 4,8% 

Count 31 6 1 0 38 
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Fördelarna med att 

söka information om 

en billig produkt är 

mindre än kostnaden 

% within 

Sparande 

31,3% 42,9% 9,1% 0,0% 30,4% 

Fördelarna med att 

söka information om 

en dyrare produkt är 

större än kostnade 

Count 27 1 1 0 29 

% within 

Sparande 

27,3% 7,1% 9,1% 0,0% 23,2% 

Vet ej Count 36 6 6 1 49 

% within 

Sparande 

36,4% 42,9% 54,5% 100,0% 39,2% 

Total Count 99 14 11 1 125 

% within 

Sparande 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Denna tabell visar respondenternas svar på frågan “När Peter köper en dyr produkt gör han efterforskningar om 
information angående produkten. Men när Peter köper en billig produkt gör han inga efterforskningar kring 
produkten. Vilket av följande påstående förklarar bäst hans ekonomiska beslut kring insamlingen av 
produktinformation?” uppdelat på att ha ett sparande. 
 
Det finns inte något som i något större utsträckning tyder på att det finns ett samband mellan 

att ha ett specifikt sparande för en oväntad utgift och en individs financial literacy i någon 

större utsträckning. Ett signifikant samband (p-värde 0,051) påträffades mellan att ha ett 

sparande för en oväntad utgift och att kunna räkna ut hur mycket du ska få i växel om du 

köper en bok för 85 kronor och betalar med en hundralapp. Bland respondenter som anger 

ha ett sparande är det totalt 98,1 procent som uppger rätt svar. Ur resultatet framgår det att 

de respondenter som planerade att skaffa ett sparande har en svarsfrekvens på 90 procent på 

rätt svar. Bland den grupp respondenter som inte har ett specifikt sparande för en oväntad 

utgift men ett generellt långsiktigt sparande anger 97 procent rätt svar. Respondenter som 

inte har ett sparande toppar resultatet bland respondenter som uppger rätt svar på frågan 

med 100 procent.  

 

Trots att det inte finns ett samband mellan innehavandet av ett sparande för oväntade 

utgifter och en individs financial literacy, går det att hitta tendenser mellan specifika frågor. 

Exempelvis visar resultatet ett p-värde på 0,120 som tyder på en existerande tendens till att 

respondenter som sparar för en oväntad utgift besitter högre kunskaper kring ränta.  

 

Det tenderar också, kanske inte helt förvånande, att finnas ett samband kanske inte helt 

förvånande, mellan att ha ett sparande för en oväntad utgift och kunskapen kring hur en 

aktie påverkas av en högre vinst än vad som tidigare har förväntats (p-värde på 0,192). Bland 

respondenter som har ett sparande svarar drygt varannan person rätt (50,9 %). Den grupp 

som har lägst antal rätt är de respondenter som inte har ett sparande där 10 (35,7 %) 

besvarar frågan korrekt. I de grupper där respondenter antingen planerar att skaffa ett 

sparande för en oväntad utgift eller har ett generellt sparande var svarsfrekvensen på rätt 

alternativ 50 procent respektive 42,4 procent.  

 

Resultatet i denna studie angående sparande överensstämmer generellt inte med den tidigare 

forskningen som hävdar att sparande är en faktor som påverkar individens financial literacy. 
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I den aktuella studien har endast två signifikanta samband påträffas. Lusardi (2012) och 

Hung et al. (2009) poängterar att desto högre financial literacy individen har desto mer 

benägen är individen att spara. Även Almenberg (2011) betonar att individer som har ett 

långsiktigt sparande besitter högre financial literacy än personer som inte sparar.  

 

Samson (2014) beskriver att den ekonomiska förståelsen som en individ besitter måste 

förstås i relation till den omgivning individen vuxit upp i. Respondenter som har ett sparande 

har förmodligen vuxit upp i en familj eller omgivning som uppmuntrar till att spara. Utifrån 

detta kan respondenter som inte har ett sparande möjligtvis vuxit upp i en familj eller 

omgivning där sparande av pengar inte är en prioritet.  

5.7 Världsdel individen är född i och hur det påverkar financial literacy 

Vilken världsdel individen är född i är överlag i denna studie inte en faktor som korrelerar 

individens nivå av financial literacy. Av de tolv financial literacy frågor som analyseras 

tillsammans med de olika världsdelar som respondenterna är födda i, har ett signifikant 

samband hittats. Bland den undersökta populationen har 109 av totalt 126 personer svarar på 

frågan om hur mycket en begagnad bil kostar som ny korrekt. Totalt svarar 13 personer fel på 

frågan och tre personer uppger svarsalternativet “vet ej”. Resultatet visar ett signifikant 

samband (p-värde 0,001) mellan de två undersökta variablerna.  

 

Till skillnad från tidigare forskning finner denna studie att vilken världsdel respondenterna 

kommer ifrån inte påverkar financial literacy. Detta går emot Kindles (2013) argumentation 

för att etnicitet är en faktor som påverkar financial literacy. Lusardi och Mitchell (2011) 

redogör precis som Kindle för att etnicitet är en faktor som påverkar financial literacy. 

Författarna hävdar dock att det kan skiljas mellan länder. Det kan emellertid därför antas att 

den aktuella studiens resultat går emot tidigare forskning då Kindle samt Lusardi och 

Mitchells forskning grundas i en amerikansk kontext och måste därav förstås utifrån den 

kontexten. Med andra ord att välfärdssystemen emellan länderna skiljer sig åt och att det i 

Sverige inte finns liknande klyftor gällande utbildning mellan olika etniciteter som det gör i 

USA. Det kan således antas att etnicitet är en faktor som i större utsträckning påverkar en 

individs financial literacy i länder där det finns större skillnader mellan olika folkgrupper. 

Dock redogör Almenberg (2011) för att det finns skillnader mellan inrikes födda svenskar och 

utrikes födda svenskar. Det framgår däremot inte i Almenbergs studie om utrikes födda har 

studerat i Sverige eller inte. Sålunda kan det antas att om dessa personer inte har utbildat sig 

i Sverige påverkas av kontexten i deras födelseland vilket kan skilja sig från Sveriges och 

därav kan komma att påverka deras financial literacy i den svenska kontexten.  

 

Det är av betydelse att belysa att den tidigare forskningen speglar Samsons (2014) 

redogörelse kring teorin bounded rationality, där han beskriver att individens ekonomiska 

förståelse måste förstås utifrån omgivningen som format individen. Det är således inte 

obefogat att anta att vilken världsdel, land eller samhälle individen kommer ifrån kan ha en 

inverkan på individens ekonomiska kunskaper. Det handlar i hög grad om vilka 

förutsättningar ett land eller samhälle ger individen att utvecklas vilket skiljer sig åt. I ett 

land som USA behöver individen betala för att studera och få en “god” utbildning, medan i 

exempelvis Sverige ska alla erbjudas en likvärdig skolgång oavsett skillnader i 

socioekonomiska faktorer.  
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5.8 Ålders påverkan av financial literacy 

 

Generellt sett har respondenter i 40-årsåldern uppvisat högre kunskap gällande financial 

literacy än den övriga populationen. Respondenter i den åldersgrupp svarar korrekt på åtta 

av 12 frågor vilket är en högre utsträckning än övriga åldersgrupper i studien. Det framgår av 

resultatet att ålder inte är en faktor som korrelerar en individs financial literacy. Detta gäller 

dock med ett undantag. Det framgår i resultatet att det finns ett signifikant samband mellan 

ålder och kunskaper om ränta i förhållande till inflation (p-värdet 0,035). Ur resultatet går 

det att uttyda att de respondenter som är mellan 40–43 år har störst kunskap om ränta och 

inflation då samtliga inom den aktuella åldersgruppen anger rätt svar. Därefter är det 

åldersgrupperna 36–39 samt 44–47 som har högst svarsfrekvens på rätt svarsalternativ. 

Studiens resultat visar att respondenterna i åldersgruppen 28–31 har lägst kunskaper om hur 

ränta påverkas av inflation. Ytterligare går det att utläsa av resultatet att det vanligaste 

svarsalternativet bland fyra av sju åldersgrupper är “vet ej”.  

 

I likhet med Kindles (2013) samt Hung et al. (2009) resonemang om att ålder är en faktor 

som påverkar individens financial literacy positivt, finner den aktuella studien tendenser till 

att påståendet stämmer då äldre respondenter i högre grad besvarade fler frågor korrekt. 

Lusardi och Mitchell (2011) samt Almenberg (2011) betonar däremot att ålder är en faktor 

som leder till en försämring av individens financial literacy. Till skillnad från den aktuella 

studien har Lusardi och Mitchell samt Almenberg undersökt financial literacy bland unga, 

medelålders människor och äldre. Denna studie har inte undersökt äldre individers financial 

literacy och kan därför inte uttala sig om financial literacy försämras ju äldre individen blir.  

5.9 Attityder 

 

Socionomstudenters attityder gällande vikten av ekonomi inom socialt arbete kan anses vara 

homogen då 121 av totalt 124 respondenter instämmer helt eller delvis till att ekonomi är en 

central del i socialt arbete. Det finns också en homogenitet bland respondenternas attityder 

gentemot sms-lån och kreditkort. En majoritet av populationen betraktar sms-lån och 

kreditkort i helhet som något negativt och riskfyllt.  

 

Respondenternas inställning till ekonomi i socialt arbete visar sig i resultatet vara av samma 

karaktär och det finns inte några signifikanta skillnader mellan könen (p-värdet 0,525). 

Däremot framgår det i resultatet att män i större utsträckning (76,9 %) tenderar till att 

instämma helt med att ekonomi är viktigt inom socialt arbete jämförelsevis med kvinnor 

(55,9 %). Kvinnor tenderar att i större omfattning (41,4 %) instämma delvis till att ekonomi 

är viktigt inom socialt arbete än män (23,1 %). Två kvinnor uppger att de delvis inte 

instämmer till påståendet och en kvinna uppger “vet ej” som svarsalternativ.    

 

Gällande frågan om hur respondenterna skulle förfoga över en summa pengar som blir insatt 

på deras konto, ser resultatet olika ut bland könen. Det resultatet som studien visar är att det 

inte finns något signifikant samband (p-värdet 0,706). Bland manliga respondenter är det 

33,3 procent som troligtvis skulle investera denna summa i aktier, bland kvinnorna är det 

18,7 procent som troligtvis skulle välja att investera i aktier. Av respondenter som inte skulle 
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investera i aktier är det 33,3 procent män och 49,5 procent kvinnor. När det kommer till att 

ta ställning till att investera i egendom såsom en lägenhet eller ett hus svarar 58,4 procent av 

männen och 80 procent av kvinnor att de troligtvis skulle göra detta. I resultatet framgår det 

att 33,3 procent av männen och 6,3 procent av kvinnorna inte skulle investera pengarna i 

egendom. Dessa skillnader mellan könen är statiskt signifikanta (p-värdet 0,003). 

 

Tabell E 

 

Genus 

Total Man Kvinna 

FemhundratusenEgendom Mycket troligt Count 5 51 56 

% within Genus 41,7% 46,4% 45,9% 

Troligt Count 2 37 39 

% within Genus 16,7% 33,6% 32,0% 

Kanske Count 1 15 16 

% within Genus 8,3% 13,6% 13,1% 

Inte alls troligt Count 4 4 8 

% within Genus 33,3% 3,6% 6,6% 

Nej Count 0 3 3 

% within Genus 0,0% 2,7% 2,5% 

Total Count 12 110 122 

% within Genus 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabellen visar respondenternas svar angående att investera 500 000 kronor i en egendom uppdelat på genus.  
 

Att investera pengarna i fonder är något som 16,7 procent av männen troligtvis skulle göra 

medan 32,4 procent av kvinnorna uppger att de troligtvis skulle investera i fonder. Lika 

många kvinnor uppger att de inte skulle investera i fonder, med andra ord 32,4 procent. Hos 

männen är motsvarande siffra 41,6 procent. Däremot finns det inget samband mellan de 

undersökta variablerna (p-värde 0,715). Ställningstagandet ser likartat ut mellan könen när 

det kommer till att placera pengarna på ett sparkonto. Trots likheten i svaren mellan könen 

visar studien inget signifikant samband (p-värdet 0,710). Bland kvinnorna skulle 84,4 

procent troligtvis placera pengarna på ett sparkonto och 84,7 procent av männen skulle göra 

likadant. Gällande respondenter som inte skulle göra en placering av pengarna på ett 

sparkonto är det 7,7 procent män och 4,5 procent kvinnor.  

 

Både kvinnor och män tenderar i hög grad (p-värde 0,214) att betrakta kreditkort som något 

icke-fördelaktigt. Inom den manliga populationen är det 90,9 procent som anser att 

kreditkortets funktion att ha möjligheten till att införskaffa sig produkter inte uppväger 

nackdelen med att betala en hög ränta. Motsvarande siffra inom den kvinnliga populationen 

är 85,3 procent. Bland deltagare som instämmer till att kreditkort är bra är det totalt 14,7 

procent kvinnor och 9,1 procent män. I allmänhet anser både kvinnor (79,2 %) och män (83,4 

%) i studien att det föreligger en risk att hamna hos Inkasso och Kronofogden om en individ 

handlar på kredit. Inom gruppen av respondenter som inte instämmer till att kreditkort 

medför en risk är det 16,6 procent män och 20,7 procent kvinnor. Resultatet är däremot inte 

signifikant (p-värde 0,984). Även rörande att handla på kredit eller att vänta på sin 
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löneutbetalning påminner svaren mellan könen om varandra. Dock tenderar män (69,2 %) i 

något större utsträckning att vänta tills lönen kommer gentemot kvinnor (67,3%). Män 

tenderar även att vara mer benägna att handla på kredit jämför med kvinnor, då 30,8 procent 

av männen samt 25,7 procent av kvinnorna anger att de handlar på kredit om det är 

brådskande. Dock tenderar kvinnor att handla på kredit oavsett om det är brådskande eller 

inte i större omfattning än män (7,1 % v 0%). Dock finns det inget signifikant samband 

mellan genus och att handla på kredit eller vänta på sin löneutbetalning (p-värde 0,594) 

 

Socionomstudenter anser i stor majoritet att sms-lån har färre fördelar än nackdelar (p-värde 

0,185). Procentuellt sett är det i princip ingen skillnad mellan mäns och kvinnors svar. Bland 

männen är det 100 procent som anser att sms-lån innehar fler nackdelar än fördelar och 

inom den kvinnliga populationen är det 99 procent. En procent av kvinnorna uppger att de 

delvis instämmer till att sms-lån har fler fördelar än nackdelar.   

Att låna pengar via sms-lån för att täcka en utgift vid en oväntad händelse, är något en stor 

majoritet bland socionomstudenter tenderar att betrakta som ofördelaktigt (p-värde 0,252). 

Kvinnor (98,2 %) tenderar i något större utsträckning att inte betrakta sms-lån som en 

lösning på en oförutsedd händelse gentemot män (92,3 %). Däremot tenderar män (7,7 %) i 

större utsträckning att betrakta sms-lån som en bra lösning på ett plötsligt ekonomiskt 

problem än kvinnor (1,8 %).  

 

Uppfattningen kring huruvida studielån är en investering individen gör i sin framtid snarare 

än en skuld, varierar med små marginaler mellan könen. Bland respondenterna som 

instämmer med att studielån är en investering individen gör för sin framtid är det 78,6 

procent kvinnor och 77 procent män som instämmer helt. Resultatet visar en mindre skillnad 

mellan könen gällande att inte instämma till påståendet då 23,1 procent av männen och 16,9 

procent av kvinnorna ser studielån som en skuld och inte som en investering. Vidare framgår 

det i resultatet att 4,5 procent av kvinnorna uppger att de inte vet om de anser att studielån 

är en investering i framtiden eller en skuld. Det finns inget signifikant samband mellan genus 

och studielån (p-värdet 0,877).  

 

I Blomfields (2018) redogörelse för bounded rationality framgår det att när en individ ska 

fatta ett beslut krävs det kognitiv ansträngning och tid. Utifrån Blomfields resonemang kan 

valet av att placera pengar på ett sparkonto, investera i aktier eller fonder eller att köpa 

egendom vara faktorer som kräver både kognitiv ansträngning och tid. Simon (1997) för ett 

argument kring detta utifrån teorin om bounded rationality, nämligen att individen fattar 

beslut utifrån uppsatta mål. Respondenternas val av att investera eller inte samt spara pengar 

eller inte kan förklaras utifrån Simons resonemang om att individer fattar beslut för att 

uppnå individuella ekonomiska mål.  

 

Att investera i aktier är ett val som skiljer sig mellan kvinnor och män och som är av intresse 

att analysera. Som det framgår i tidigare forskning besitter män högre financial literacy än 

kvinnor (Falahati & Paim, 2011; Lusardi & Mitchell, 2011; Almenberg, 2011; Hung et al., 

2009). Detta är något som skulle kunna problematiseras utifrån det Haberl et al. (2018) 

lyfter fram i sitt resonemang kring bounded rationality. Nämligen att individen inte alltid 

besitter den mängd kunskap som krävs för att bearbeta information och fatta ett beslut. Det 

är emellertid förståeligt att kvinnor i lägre grad väljer att investera sina pengar i aktier, då 

kvinnor generellt som grupp har lägre financial literacy än män. Då män väljer att investera 

sina pengar i aktier, tyder detta på att de har den mängd kunskap som Haberl et al. förklarar 
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vara viktigt för att fatta ett beslut. Detta med hänsyn till att pengarna får ett annat värde när 

det investeras i aktier. Att alla respondenter inte har samma kunskap kring aktier kan 

enligt Haberl et al. resonemang förstås utifrån att individen inte ser möjligheter och 

begränsas av den okunskap som råder kring aktier även kan vara kontextuella bunden.  

 

Överlag påvisar resultatet att kvinnor i störst utsträckning väljer att investera i egendom. 

Denegri Coria och Palavecinos Tapia (2003) redogör för att kvinnor tenderar att koppla 

pengar till basala behov i större utsträckning jämfört med män som kopplar pengar till 

trygghet. Detta kan vara en förklaringsmodell till varför fler kvinnor än män i den aktuella 

studien väljer att investera i egendom. Att kvinnor tenderar att välja att investera i egendom i 

högre grad än män kan även förklaras utifrån begreppet satisficers som innebär att en individ 

väljer det alternativ som tillgodoser deras behov istället för det alternativ som ger det mest 

optimala resultatet.  

 

Satisficing kan även förklara hur respondenterna betraktar kreditkort. Resultatet tyder på att 

respondenterna i den aktuella studien inte använder sig att metoden satisficing då endast 7,1 

procent av kvinnorna uppgav att de handlar på kredit. Vidare kan detta teoretiska begrepp 

förklara de 7,7 procent av männens syn samt 1,8 procent av kvinnornas syn på sms-lån. 

Dessa respondenter kan beskrivas som att tänka mer behovsmässigt än rationellt. Haberl et 

al. (2018) lyfter fram att individens rationalitet kan vara begränsad beroende på bristande tid 

och information. Haberl et al. redogörelse kan fungera som en förklaring till hur 

respondenterna har tänkt, då det oftast är brist på tid när oväntad utgift uppstår. För att 

beskriva övriga respondenternas svar kan Haberl et al. resonemang kring homo economicus 

vara applicerbar, då individen ständigt försöker maximera resultatet av sina val. En 

maximering av individens val skulle i detta fall vara att avstå från att använda sms-lån som 

en lösning för en oväntad utgift och välja ett annat förmånligare alternativ.  

 

6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Studien ämnade undersöka socionomstudenters financial literacy och genusaspekten av 

financial literacy bland socionomstudenter. Vidare ämnade studien undersöka 

socionomstudenters attityd till ekonomi inom socialt arbete och i samhället i stort. Resultatet 

hade kunnat se annorlunda ut om fördelningen av män och kvinnor på socionomprogrammet 

hade varit likartat.  

 

Studiens syfte och frågeställningar besvaras då författarna har kunnat kartlägga 

socionomstudenters financial literacy och samband mellan olika faktorer och financial 

literacy upptäckts. Vidare visar studien att det finns ett samband mellan genus och 

socionomstudenters financial literacy och att socionomstudenters attityder gentemot 
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ekonomi är positiva. Utifrån resultatet finner vi det problematiskt att 50 procent eller mer av 

socionomstudenter besvarar endast fyra av 12 frågor gällande financial literacy korrekt. Av 

dessa fyra frågor behandlar tre av dem enkla matematiska beräkningar vilket skapar en oro 

för socionomstudenters kunskaper kring samhällsekonomi. I dagsläget talas det om 

nedskärningar i många svenska kommuner vilket innebär att socialt arbete påverkas i stor 

utsträckning. Inom delar av socialt arbete får ekonomi relevans, inte minst gällande 

försörjningsstöd. Även i andra mindre troliga områden behandlas ekonomi, exempelvis vid 

familjehemsutredning. Detta kräver att socionomer behöver ha nödvändig kunskap om 

samhällsekonomi, vilket studien visar att den undersökta populationen inte har. Ytterligare 

en problematisering är det faktum att män tenderar att ha högre financial literacy än kvinnor. 

I både den aktuella och tidigare studier avseende financial literacy är det män som toppar 

resultatet gällande ekonomiska kunskaper (Falahati & Paim, 2011; Lusardi & Mitchell, 2011; 

Almenberg, 2011; Hung et al., 2009). Då socionomyrket är kvinnodominerat skapar detta 

lägre förutsättningar för att socionomer ska besitta den nödvändiga kunskapen som behövs 

inom socialt arbete, gällande bland annat begreppsförståelse. Det går däremot att utläsa att 

socionomstudenter tenderar ha en god syn på sms-lån, kredit och studielån. Vilket emellertid 

visar, trots den låga kunskapen gällande financial literacy, att det finns förståelse för den 

ekonomiska komplexiteten. 

6.2 Metoddiskussion 

Den valda datainsamlingsmetoden i studien har varit betydelsefull för studiens 

genomförande. Författarnas avsikt med den aktuella studien var att undersöka 

socionomstudenters financial literacy. Av samma anledning anser författarna att det inte 

finns någon annan datainsamlingsmetod än en kvantitativ som kan tillgodose detta. Dock är 

det viktigt att belysa att den kvantitativa datainsamlingsmetoden inte har gett författarna 

möjligheten att förstå varför respondenterna har de värderingar och attityder de har 

gentemot ekonomi. Detta är något som hade varit möjligt om en kvalitativ metod hade 

tillämpats i studien.  

 

Studiens urval begränsas till en population som utgörs av socionomstudenter på ett 

universitet/högskola i en mellanstor kommun i mellan Sverige. Populationen som ligger till 

grund för studien valdes ut utifrån ett bekvämlighetsurval och har i efterhand kontrollerats 

mot data från SCB. Data från SCB inhämtades för att se om det finns några faktorer inom den 

aktuella populationen som är representativ gentemot socionomstudenter i Sverige. Ur data 

från SCB framkommer det att studiens population kan betraktas som representativ för 

socionomstudenter i Sverige avseende ålder och genus. Däremot finns det inte någon data 

gällande den aktuella populationens socioekonomiska tillhörighet, vilket innebär att det finns 

en ovisshet avseende i vilken utsträckning studiens population kan anses vara representativt. 

Dock anser författarna, i och med likheterna som finns mellan den undersökta populationen 

och det som framgår av SCBs data, att studien kan vara representativ för 

socionomstuderande i övriga Sverige. Att endast 13 män deltar i studien påverkas resultatet 

enklare av en mans svar jämfört med en kvinnas, på gott och ont. Om en man svarar rätt 

utgör han en större procentuell sats än om en kvinna svarar rätt, likaså om mannen svarar 

fel. Det hade därav varit av intresse för studiens resultat att undersöka en jämt fördelad 

population i förhållande till genus, för att utesluta att resultatet påverkas av denna faktor. 
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Om fler än två socionomklasser hade undersökts är ytterligare en faktor som skulle kunna 

leda till ett mer nyanserat resultat. 

 

En brist som en respondent har uppmärksammat författarna på är att svarsalternativet 

“ingen” inte fanns med bland svarsalternativen när föräldrars utbildningsnivå efterfrågades. 

Denna respondents förälder var från Asien och hade ingen utbildning. Att författarna 

missade detta kan bero på att författarna har baserat svarsalternativen utifrån ett 

etnocentriskt perspektiv, om att alla personer har minst en grundskoleutbildning. Det är 

troligt att detta inte uppmärksammades under pilotstudierna då de personer som deltog i 

dessa kanske delar samma etnocentriska perspektiv som författarna. En annan brist är att 

vissa respondenter verkar ha missförstått instruktionerna gällande att sätta ett kryss på varje 

horisontell rad som överensstämmer med hur de skulle investera sina pengar. För att 

motverka detta bedömer författarna att frågan hade kunnat ställas fyra gånger med ett 

enskilt tema i fokus. Författarna anser att orsaken till detta kan ha att göra med att 

författarna ville komprimera enkäten för att minska antalet frågor i den.  

 

Den styrka som författarna finner med den valda metoden är att ha kunnat undersöka flera 

aspekter av financial literacy samtidigt och kunnat ställa dessa mot varandra. Ytterligare en 

styrka med studiens metod är att fler socionomstudenter har kunnat undersökas, något som 

inte hade varit möjligt i och med tidsbegränsningen, om en kvalitativ metod hade tillämpats.  

 

Något som kan ha kommit att påverka resultatet är de begrepp som används i enkäten i 

samband med datainsamling. Det är inte omöjligt att det finns okunskap bland respondenterna 

avseende begrepp som ränta, inflation, aktier och garanti som användes i studien. Om 

författarna hade definierat samtliga begrepp som används i enkäten, hade det hjälpt författarna 

att utesluta att resultatet kan ha påverkats av att inte ha haft en begreppsdefinition i enkäten. 

Samtidigt som en begreppsdefinition hade underlättat förståelse av frågorna i enkäten, hade 

det varit kontraproduktivt i det avseendet att svaren på olika frågor hade nästintill lämnats ut i 

och med definitionerna.  

6.3 Etikdiskussion 

Författarna bedömer att studien har genomförts utan att några etiska problem har uppstått. 

I studien har en etisk egengranskning genomförts för att säkerställa att deltagarna i studien 

inte skulle påverkas på något negativt sätt. Exempelvis genom att inte undersöka områden 

som kan vara känsliga för respondenterna. Studien har även tagit hänsyn till de 

forskningsetiska principerna, informationskravet, nyttjandekravet, konfidialitetskravet och 

samtyckeskravet.   
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7 SLUTSATSER 

Författarna drar slutsatsen att socionomstudenters financial literacy är bristfällig, då endast 

fyra av 12 frågor besvaras korrekt av hälften eller fler respondenter. Enligt författarna är den 

nivå av financial literacy som socionomstudenterna visar i studien av för låg karaktär och 

därför anser författarna att det är oroväckande. Trots att socionomstudenternas financial 

literacy är bristfällig, anser de att ekonomi är en viktig faktor för det sociala arbetet. Detta är 

något som författarna finner problematiskt eftersom socionomstudenter saknar de 

grundläggande ekonomiska kunskaper, trots deras medvetenhet avseende vikten av ekonomi 

i det sociala arbetet. Ännu en orsak till att författarna anser det vara oroväckande är de facto 

att ekonomi kan vara av stor betydelse i en kommande arbetsroll. Studien visar att genus är 

en faktor som har stor betydelse för individens financial literacy då män visar, generellt sett, 

bättre ekonomiska kunskaper än kvinnor. Då både socionomutbildningen och 

arbetsplatserna är dominerade av kvinnor innebär det att många socionomer troligtvis har en 

bristfällig financial literacy. Detta är något som bör uppmärksammas av både skolor och 

arbetsplatser för att förebygga bristen av ekonomiskt kunnande bland socionomer. Detta 

anser författarna vara av relevans för att utföra det sociala arbetet med klienter i svåra 

ekonomiska situationer på bästa möjliga sätt.  

 

För vidare forskning anser författarna att det är av relevans att studera ett större urval av 

socionomstudenter i Sverige för att få ett bättre perspektiv avseende socionomstudenters 

financial literacy. Dessutom skulle det vara av intresse att utföra en experimentell studie 

bland socionomstudenter där kvinnor får genomgå en ekonomisk utbildning och jämföra det 

med män som inte har genomgått en ekonomisk utbildning. Det skulle erbjuda en möjlighet 

att undersöka kunskapsskillnaderna mellan kvinnor och män på en annan nivå. Slutligen 

skulle det vara av intresse att undersöka yrkesverksamma socionomer, istället för 

socionomstudenter, för att få en insikt i hur financial literacy ter sig bland yrkesverksamma 

socionomer.   
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BILAGA A – MISSIVBREV 

Vi är två socionomstudenter som pluggar sjätte terminen på Mälardalens Högskola. Vi 
skriver just nu vår C-uppsats som handlar om socionomstudenters financial literacy, det 
vill säga en individs förmåga att förstå finansiella begrepp och att planera sin ekonomi både 
kortsiktigt och långsiktigt.  
 
Den data som samlas in kommer endast att användas i forskningssyfte och för denna studie. 
Data kommer att förvaras på ett sådant säkert sätt att endast vi som skriver studien 
kommer ha tillgång till den. Deltagarna kommer att hållas anonyma när resultatet av data 
presenteras, så att ingen kan identifiera deltagarna. Ditt deltagande är alltid helt frivilligt 
vilket innebär att du kan dra tillbaka ditt samtycke när du vill.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

BILAGA B – ENKÄT 

Instruktioner: Var god kryssa endast för en ruta samt att inte använda miniräknare. 

Önskar du att ändra ditt svar kan du markera hela svarsboxen och sedan sätta ett ”x” för det 

svar du vill ändra till. 

1. Vilket år är du född? Ange svaret med fyra siffror, exempelvis ”2019”.  

 

2. Hur identifierar du dig själv? 

       Man  

       Kvinna 

       Annat alternativ 

       Osäker 

       Vill inte svara 

3. I vilken världsdel är du född i? 

       Afrika 

       Antarktis 

       Asien 

       Europa 

       Nordamerika 

       Oceanien 

       Sydamerika 

       Vet ej 

       Vill inte svara 

 

 

 

 

 

 

Fortsättning på nästa sida 

x

   



   

4. Har du ett arbete parallellt med studierna? Exempelvis timanställning, helgarbete osv.  

      Ja 

      Nej 

      Endast sommarjobb 

      Vill inte svara 

5. Har du ett långsiktigt sparande? Med långsiktigt sparande menas ett sparande som är 
tänkt att fortgå i 1 år eller längre.  

       Ja 

       Nej 

       Nej, men jag planerar att skaffa ett 

       Vill inte svara 

6. Har du ett specifikt sparande för en oväntad utgift? Exempelvis att din dator eller mobil 
behöver lagas. 

       Ja 

       Nej 

       Nej, men jag planerar att skaffa ett 

       Nej, men om det krisar använder jag pengar från mitt långsiktiga sparande 

       Vill inte svara 

7. Jag anser att ekonomi är relevant för socialt arbete 

       Instämmer helt 

       Instämmer delvis 

       Instämmer delvis inte 

       Instämmer inte alls 

       Vet ej 

       Vill inte svara 

 

 

 

Fortsättning på nästa sida 

     



   

8. Anta att du får 500 000 kronor, vad gör du med pengarna? Sätt ett kryss på varje 
horisontell rad som överensstämmer med hur du troligtvis kommer att spendera pengarna. 

 Mycket 

troligt 

Troligt Kanske Inte alls 

troligt 

Nej 

Köper aktier      

Kontantinsats 

för köp av 

egendom 

(fastighet, 

hus, lägenhet 

eller 

liknande) 

     

Investerar i 

fonder 

     

Placerar 

pengarna på 

sparkonto 

     

9. Jag tycker att fördelen med att kunna köpa det jag vill när jag vill uppväger nackdelen med 
att betala en hög ränta. Därför tycker jag kreditkort är bra. 

       Instämmer helt 

       Instämmer delvis 

       Instämmer delvis inte 

       Instämmer inte alls 

       Vet ej 

       Vill inte svara 

 

 

 

 

Fortsättning på nästa sida 



   

10. Jag anser att handla på kredit sätter mig i risk för att hamna hos inkasso och 
kronofogden. 

       Instämmer helt 

       Instämmer delvis 

       Instämmer delvis inte 

       Instämmer inte alls 

       Vet ej 

       Vill inte svara 

11. Jag köper hellre en produkt (exempelvis en jacka) på mitt kreditkort/faktura idag den 8/2 
än att vänta tills lönen kommer den 25/2.  

       Ja 

       Ja, om det är brådskande 

       Nej 

       Vill inte svara 

12. SMS-lån har fler fördelar än nackdelar 

       Instämmer helt 

       Instämmer delvis 

       Instämmer delvis inte 

       Instämmer inte alls 

       Vet ej 

       Vill inte svara 

13. Vid en händelse som påverkar min personliga ekonomi är SMS-lån en mycket bra lösning 
för den oförutsedda utgiften  

       Instämmer helt 

       Instämmer delvis 

       Instämmer delvis inte 

       Instämmer inte alls 

       Vet ej 

       Vill inte svara 

Fortsättning på nästa sida 

  

  



   

14. Jag anser att studielån är mer en investering i min framtid än en skuld  

       Instämmer helt 

       Instämmer delvis 

       Instämmer delvis inte 

       Instämmer inte alls 

       Vet ej 

       Vill inte svara 

De fyra följande frågor ställs för att se om det finns bakgrundsfaktorer som 
påverkar din financial literacy.  

15. Vilken är den högst avklarade utbildningsnivån som din mamma har? 

       Grundskoleutbildning 

       Gymnasieutbildning  

       Högskola/universitetsutbildning 

       Yrkeshögskola 

       Annat 

       Vet ej 

       Vill inte svara 

16. Vilken är den högst avklarade utbildningsnivån som din pappa har? 

       Grundskoleutbildning 

       Gymnasieutbildning 

       Högskola/universitetsutbildning 

       Yrkeshögskola 

       Annat 

       Vet ej 

       Vill inte svara 

 

 

 

 

Fortsättning på nästa sida 



   

17. I vilken världsdel är din mamma född i? 

       Afrika 

       Antarktis 

       Asien 

       Europa 

       Nordamerika 

       Oceanien 

       Sydamerika 

       Vet ej 

       Vill inte svara 

18. I vilken världsdel är din pappa född i? 

       Afrika 

       Antarktis 

       Asien 

       Europa 

       Nordamerika 

       Oceanien 

       Sydamerika 

       Vet ej 

       Vill inte svara.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsättning på nästa sida 



   

Nedan följer 12 frågor som kommer att testa din räknefärdighet och din 
financial literacy. 

1. Om du köper en bok för 85 kronor och betalar med en hundralapp, hur mycket borde du få 
i växel?  

       5 kronor 

       15 kronor 

       25 kronor 

       Vet ej 

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

       90 000 kronor 

       120 000 kronor 

       180 000 kronor 

       Vet ej 

3. Om sannolikheten att få en sjukdom är tio procent, hur många personer av 1000 kan 
förväntas att bli sjuka? 

       10 personer 

       50 personer 

       100 personer 

       Vet ej 

4. Anta att du har 200 kr på ett sparkonto. Räntan är 10% om året och sätts in på samma 
konto. Hur mycket har du på kontot efter två̊ år? 

       240 kronor 

       242 kronor 

       244 kronor 

       Vet ej 

5. Att köpa aktier i ett enstaka företag är vanligtvis säkrare än att köpa andelar i en aktiefond. 
Sant eller falskt? 

       Sant 

       Falskt  

       Vet ej 

Fortsättning på nästa sida 

     

     

 

  

   



   

6. Anta att räntan på ditt sparkonto är 1% och inflationen är 2%. Om du låter dina pengar stå 
på kontot i ett år, kommer du kunna köpa mer, lika mycket, eller mindre för pengarna vid 
årets slut? 

       Jag kommer kunna köpa mer för pengarna vid årets slut 

       Jag kommer kunna köpa lika mycket för pengarna vid årets slut 

       Jag kommer kunna köpa mindre för pengarna vid årets slut 

       Vet ej 

7. En investering som ger högre vinst än genomsnittet har sannolikt högre risk än 
genomsnittet. Sant eller falskt? 

       Sant 

       Falskt 

       Vet ej 

8. En bil kostar 250 000 kronor hos två olika bilförsäljare. Varje bil har en garanti. En av 
bilförsäljarna erbjuder en längre garanti på sina bilar. Vad kommer den sannolika effekten av 
den längre garantin att bli? 

       Sänker bilens livslängd 

       Gör leasing till det bästa alternativet för bilen 

       Sänker den långsiktiga kostnaden för att äga bilen 

       Ökar licensierings- och registreringsavgifterna för att äga bilen 

       Vet ej 

9. När Peter köper en dyr produkt gör han efterforskningar om information angående 
produkten. Men när Peter köper en billig produkt gör han inga efterforskningar kring 
produkten. Vilket av följande påstående förklarar bäst hans ekonomiska beslut kring 
insamlingen av produktinformation? 

       Fördelarna är låga när det gäller att söka information om dyra produkter 

       Fördelarna är höga när det gäller att söka information om billiga produkter 

       Fördelarna med att söka information om en billig produkt är mindre än kostnaden 
 
       Fördelarna med att söka information om en dyrare produkt är större än kostnaden 

       Vet ej 

 

 

 

Fortsättning på nästa sida 



   

10. Varför har huslån generellt sett lägre ränta än vad kreditkort har?  

       Huslån har en säkerhet bunden till sig 

       Räntan är mindre på större lån 

       De flesta konsumenter uppnår inte kraven för att kunna ta ett huslån 

       Statliga bestämmelser har satt räntan för kreditkort högre än räntan för huslån 

       Vet ej 

11. Om ett företag annonserar en högre vinst än företaget hade förväntat sig, vad kommer 
troligtvis att hända? 

       Värdet på aktien kommer att gå ned 

       Värdet på aktien kommer att gå upp 

       Räntan på aktierna kommer att minska 

       Räntan på aktierna kommer att öka 

       Vet ej 

12. Paul betalade för en bilförsäkring årligen utan att hamnat i en olycka eller anmält en 
skada. Fick han något värde för pengarna han betalade?  

       Nej, för försäkringsbolaget behövde aldrig betala ut några pengar 

       Nej, för att Paul skyddade sig själv och sin bil genom att vara en försiktig förare 

       Ja, för att försäkringsbolaget betalades för att utgå från hans risk att hamna i en olycka 

       Ja, eftersom försäkringsbolaget betalade räntan på de premier Paul hade 

       Vet ej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för ditt deltagande! 

  



   

BILAGA C – SCB EXAMINA 

 

 

  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Socionomexamen/motsv               

3 - 3,5 år               

Män               

0-19 år 0 0 0 0 0 0 0 

20-24 år 66 78 75 70 75 51 69 

25-29 år 120 130 139 116 121 95 99 

30-34 år 66 53 45 49 52 40 60 

35-39 år 30 28 33 25 32 17 22 

40-49 år 33 29 21 25 16 20 15 

50-59 år 4 7 9 4 4 8 5 

60+ år 0 1 0 0 0 0 0 

Kvinnor               

0-19 år 0 0 0 0 0 0 0 



   

20-24 år 646 738 772 769 735 658 621 

25-29 år 738 729 806 700 669 622 584 

30-34 år 255 219 218 223 235 191 203 

35-39 år 206 164 162 99 102 110 92 

40-49 år 249 166 119 149 129 98 106 

50-59 år 23 27 27 21 25 15 21 

60+ år 0 1 1 0 1 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

BILAGA D – ETISK EGENGRANSKNING 
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