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Abstract 
 
Title  Which factors affects an individual´s risk tolerance in equity investments? 
  
Subject  Företagsekonomi C, Finance. 
 
Authors  Elin Lorentzon and Linnea Westerlund, 2015. 
 
Key words  Risk, risk tolerance, demographic factors, financial risk taking. 
 
Purpose  The purpose is to investigate whether there are any significant differences in risk 
  tolerance in equity investments between the genders. Further, the study intends to 
  investigate wether independent factors such as age, income, education and  
  confidence effects the risk tolerance of an individual. 
 
Method  The study has adapted a combination of qualitative and quantitative methods. The 
  primary data has been collected through surveys and semi-structured interviews. 
  The adopted research approach  is deductive and the study population consists of 
  men and women in Sweden, which are or have been active equity investors. 
 
Theory  Describes the concept of risk tolerance in financial decisions. The theory further 
  explains an individual’s descisionprocess in relation to risk, with its overvaluation 
  to a positive probability and its undervaluation to a negative risk. Further, a  
  several factors are explained and discussed that influence an individual’s risk 
  tolerance.  
 
Conclusion   Differences in risktolerance between the genders has been proved. Furthermore, 
  the influence of the factors age, income and education are statistically proved. 
  Finally the impact of self confidence were proven through qualitative data. 
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Sammanfattning 
 
Titel  Vad påverkar en individs riskbenägenhet vid aktieplacering? 
  
Ämne  Företagsekonomi C, Finansiering. 
 
Författare  Elin Lorentzon och Linnea Westerlund, 2015. 
 
Nyckelord  Risk, riskbenägenhet, demografiska faktorer, finansiellt risktagande. 
 
Syfte   Syftet är att undersöka om det finns några signifikanta skillnader i riskbenägenhet 
  vid aktieplacering mellan könen. Vidare ämnar studien undersöka om oberoende 
  faktorer som ålder, inkomst, utbildning och självförtroende påverkar  
  riskbenägenheten hos en individ.  
 
Metod  Studien har antagit en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod.  
  Primärdata har således samlats in via enkätundersökningar samt delvis  
  strukturerade intervjuer. Studiens sekundärdata består av tidigare forskning. 
  Forskningsansatsen som antagits är deduktiv och studiens population utgörs av 
  män och kvinnor i Sverige, vilka är eller någon gång har varit aktiva   
  aktieplacerare.  
 
Teori   Beskriver begreppet riskbenägenhet vid finansiella beslut. Även teori som  
  förklarar en individs beslutsprocess i förhållande till risk, med dess   
  övervärderingar till en positiv sannolikhet och dess undervärdering till en negativ 
  risk. Vidare förklaras och diskuteras ett flertal faktorer som påverkar en individs 
  riskbenägenhet. 
 
Slutsats  Skillnad i riskbenägenhet mellan könen har påvisats. Vidare har påverkan från  
  faktorerna ålder, inkomst och utbildning statistiskt bevisats. Avslutningsvis  
  bevisades självförtroendes påverkan genom kvalitativ data. 
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1. Introduktion 
 

I det här kapitlet kommer bakgrunden till uppsatsen att presenteras, följt av problembakgrund, 

studiens syfte samt studiens forskningsfrågor. Avslutningsvis presenteras även studiens 

avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund  

Enligt World Economic Forum är Sverige idag rankad som nummer fyra i Gender Gap Index, 

vilken är en lista över världens mest jämställda länder (Gender Gap, 2014). Överst på listan 

finner vi Island, Finland och på tredje plats Norge. Få saker är så uppmärksammade inom 

samhällsvetenskaperna i dagsläget som skillnaderna mellan män och kvinnor. Exempelvis 

behandlas män och kvinnor olika, både av andra män och kvinnor, men även av samhällets 

institutioner (Boschini & Persson, 2005). 

 

Ekonomer och andra beslutsfattare har under en lång tid observerat skillnader mellan könen i en 

rad olika sammanhang, exempelvis på marknaden för aktier (Francine D. Blau & Lawrence M. 

Kahn 2000, se Croson & Gneezy 2009). Aktier är således ägarandelar i aktiebolag 

(Nationalencyklopedin, 2015). Företag noterar aktier på en börs eller en handelsplattform, vilket 

görs för att finansiera bolaget antingen vid uppstart eller då nytt kapital behövs. Som ägare till 

aktier kan du tjäna pengar genom att värdet på aktierna stiger och sälja dem för mer än vad du 

köpte dem för eller genom att ta del av aktiernas utdelningar (Avanza Akademin, u.å.). I 

jämförelse med andra värdepapper, exempelvis obligationer räknas aktier som en relativt 

riskfylld sparform, ändå väljer många individer att placera delar av sitt kapital i aktier 

(Bernhardsson, 2015). Enligt Statistiska Centralbyrån (2015) var svenskens genomsnittliga 

portfölj i juni 2015 värd 458 000 kronor. Männens medelportfölj var värd 552 000 kronor och 

kvinnornas 371 000 kronor. Vid samma tidpunkt var männens medianportfölj värd 30 000 kronor 
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och kvinnornas 25 000 kronor. Anledningen till den stora skillnaden mellan medelportföljen och 

medianportföljen är att aktiefördelningen mellan Sveriges individer är snedvriden. I juni 2015 

hade således de 5% med störst aktieinnehav cirka 78% av den samlade aktieförmögenheten i 

Sverige (Statistiska Centralbyrån, 2015). 

 

En mängd forskning har gjorts inom området, vilken bekräftar skillnaden mellan män och 

kvinnor, se exempelvis Grable & Lytton, 1998. En del av den här forskningen syftar till att 

undersöka om kvinnor och män verkligen är olika, det vill säga om de har olika preferenser 

(Boschini & Persson, 2005). I ett flertal studier, exempelvis en studie gjord av Jianakoplos och 

Bernasek (1996) finner man belägg för att kvinnor är mindre benägna att investera i finansiella 

tillgångar än män. Samma forskning visar också att då kvinnor investerar i finansiella tillgångar 

väljer det att placera i en portfölj med lägre risk. Enligt Callan och Johnson (2002) är risk ett 

ständigt omdiskuterat begrepp, vilket är svårt att definiera och att förstå. Begreppet risk i 

samband med investeringar definieras enligt Avanza Akademin (u.å.) som risken att få tillbaka 

mindre än vad man investerat eller förlora hela sin investering.  

 

Individer beter sig på olika sätt vid finansiella beslut. De kan exempelvis agera riskavert, vilket 

innebär att de föredrar lägre avkastning med en lägre risk framför en investering med högre risk 

och således också möjligheten till en större avkastning (Olsen, 1998). Enligt Callan och Johnsson 

(2002) är det dock viktigt att ha i åtanke att begreppet riskbenägenhet är komplext och har ett 

flertal nivåer av tolkning. Exempelvis reflekteras en individs riskbenägenhet av dennes 

värderingar, personliga mål etc. (Callan & Johnson, 2002). 

 

1.2 Problematisering  

Att kvinnor är mindre benägna att utsätta sig för risk i jämförelse med män har konstaterats 

upprepade gånger i olika studier, bland annat i studier gjorda av Jianakoplos och Bernasek 

(1996). Det har även visat sig att kvinnor är mer konservativa i sitt sätt att investera (Bajtelsmit 
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& VanDerhei 1996; Hinz, McCarthy & Turner 1996, se Bajtelsmit & Bernasek 1997). Det är 

dock inte enbart i investeringsbeslut det visat sig att kvinnor är mindre riskbenägna än män, utan 

även i andra sammanhang. Sjögren och Säve-Söderbergh (2004) genomförde bland annat en 

studie av TV-programmet Jeopardy där de studerade män och kvinnors olika sätt att agera. 

Slutsatsen av studiens observationer var att män satsade mer riskabelt än vad de medverkande 

kvinnorna gjorde. Boschini och Persson (2005) menar dock att de här iakttagelserna inte enbart 

behöver tyda på en olikhet i riskaversion mellan könen, utan menar att det kan finnas ett flertal 

andra förklaringar till beteendet. Boschini och Persson (2005) menar att det snarare kan bero på 

skillnader i självförtroende mellan könen. Det vore av intresse att studera om faktorn 

självförtroende även påverkar en individs riskbenägenhet vid aktieplacering.  

 

I en artikel som publicerades av Dagens Nyheter i september 2014 kan man läsa om en 

undersökning som gjordes samma år av Fondspararnas förening där de frågade män och kvinnor 

om de ansåg sig ha tillräcklig kunskap om sin privatekonomi. På den frågan svarade 44% av 

kvinnorna att de hade tillräckliga kunskaper medan 59% av männen svarade detsamma. Det 

tyder enligt artikeln på att kvinnor har sämre självförtroende när det kommer till sådana 

situationer. Enligt Sparekonomen Hanna Helgesson tyder detta inte på att kvinnor faktiskt skulle 

ha mindre kunskap än män, utan istället på hur de olika könen upplever sina kunskaper 

(Letmark, 2014).  

 

Fler forskare, exempelvis Jianakoplos och Bernasek (1996), visar således att kvinnor är mindre 

riskbenägna än män vid finansiella beslut men gäller detsamma även vid aktieplacering? Frågan 

är om det enbart är könet i sig som påverkar en individs riskbenägenhet eller om det finns andra 

bakomliggande faktorer? Ett flertal forskare har försökt att besvara den här frågeställningen. 

Eckel et al. (2008) är några av dem som försökt utreda huruvida olika faktorer påverkar 

riskbenägenheten. Utöver kön så studerade dem hur faktorer som ålder, utbildning, inkomst, 

etnicitet, boendesituation, civilstatus, storlek på familj, språk, studieområde etc. påverkade 
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riskbenägenheten hos en individ. Tidigare forskning påvisar att det finns skillnad i 

riskbenägenhet mellan män och kvinnor, gäller detsamma även vid aktieplacering? Om så är 

fallet, vad kan skillnaderna i så fall bero på? Ligger skillnaden i könet i sig eller finns 

förklaringen i någon annan faktor?  

 

Forskning av bland annat Yao et al. (2011) har kommit fram till att det finns ett positivt samband 

mellan en individs ökade ålder och dennes ökade riskbenägenhet. Faktorer som även påvisats 

öka en individs riskbenägenhet är ökad inkomst (Blume 1978, se Hallahan, Faff, & McKenzie 

2004) samt högre grad av utbildning (Baker & Haslem 1974, se Hallahan, Faff, & McKenzie 

2004).  

 

Sambanden mellan riskbenägenheten och ovan nämnda faktorer är bevisade av tidigare forskare. 

Går forskningsresultaten att anamma på Sveriges befolkning? Vidare skulle det vara av intresse 

att testa individers riskbenägenheten vid just aktieplacering. 

 

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns några skillnader i riskbenägenhet vid 

aktieplacering mellan könen. Författarna till uppsatsen vill vidare undersöka om oberoende 

faktorer som ålder, inkomst, utbildning och självförtroende påverkar riskbenägenheten hos en 

individ.  

 

1.4 Forskningsfrågor  

Finns det någon skillnad i riskbenägenhet mellan könen?  

Vilka faktorer påverkar en individs riskbenägenhet vid aktieplacering? 
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1.5 Avgränsning  

Individer födda år 1997 eller senare var inte myndiga då studien genomfördes och uteslöts 

därmed från undersökningen. Individer födda innan år 1946 uteslöts också, då populationen 

delats upp utefter Lancasters (2004) generationsfördelning. Vidare avgränsades studien till att 

enbart studera individer ur Sveriges befolkning som tidigare placerat i aktier. Alla andra former 

av aktier så som fondaktier, pensionssparande etc. ureslöts från undersökningen. 
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2. Teoretisk referensram  
 

I det här kapitlet presenteras den referensram som ligger till grund för studien och dess 

forskningsfrågor. Samtliga hypoteser presenteras även här. 

 

2.1 Risk vid finansiella beslut 

Risk är en central del inom den finansiella sektorn, dock går det inte att fastställa en skala där 

alla individer uppfattar risk på samma sätt (Hallahan, Faff & McKenzie, 2003). Jackson, 

Hourany & Vidmar (1992) menar att riskbenägenhet består av fyra nivåer, vilka är: ekonomiska, 

fysiska, sociala och etiska. Finansiell riskbenägenhet innefattar en individs uppfattning om hur 

säker denne är i sin förmåga att fatta bra finansiella beslut, dennes åsikter om att låna pengar 

samt i vilken utsträckning de är villiga att ta en risk för att uppnå en ekonomisk vinst på längre 

sikt (Jackson, Hourany & Vidmar 1992, se Callan & Johnson, 2002).  

 

Ett mått på en individs riskbenägenhet visar dennes uppfattning gällande avvägningen mellan 

risk och eventuell avkastning (Callan & Johnson, 2002). Med andra ord, vilken ersättning som 

krävs för att denna skall bära en risk (Blume 1978, se Hallahan, Faff, & McKenzie 2004). 

Riskbenägenhet är sammanfattningsvis den grad en individ är villig att acceptera ett möjligt 

osäkert resultat i samband med dennes finansiella beslut (Callan & Johnson, 2002). En individ 

kan vara olika mycket riskbenägen i olika situationer. Det här styrker Kahneman och Tversky 

(1979) i deras forskning, då de visade att ett positivt utfall leder till mindre riskbenägenhet 

medan ett negativt utfall har motsatt effekt. 

 

2.2 Nyttoteorin och Prospektteorin 

Expected Utility Theory även kallad nyttoteorin förklarar hur rationella beslutfattare agerar då de 

tar ekonomiska beslut (Kahneman & Tversky, 1979). Enligt teorin är människan i grund och 
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botten riskavert, det vill säga att kan de undvika en risk så gör de det. Vid riskfria alternativ 

nyttomaximerar individen och väljer det alternativ med högst utdelning. Människan har således 

en viss tendens att ta det säkra före det osäkra och ogillar att förlora något (Fishburn, 1968). Då 

människan står inför olika alternativ med risk väljer denne det alternativ som ger den största 

förväntade individuella nyttan (Friedman & Savage, 1948). Nyttofunktionen beskriver 

sambandet mellan en individs nytta och individs förmögenhet. Funktionen förklaras med en 

kurva som är baserad på mängden förmögenhet en individ har. Alltså har varje krona ett större 

värde för den med mindre förmögenhet än den med större förmögenhet. Enligt nyttofunktionen 

är en individ mer riskbenägen då den besitter mindre förmögenhet och blir tvärtom mer riskavert 

då den har större rikedom (Friedman & Savage, 1948). Författare som bl.a. von Neumann och 

Morgenstern (2007) har avvisat maximeringen av nyttoteorin som orealistisk. Människan anses 

dock vara riskbenägna vid enskilda tillfällen. När och hur ofta dessa tillfällen uppstår beror på 

individens nyttofunktion – dess inställning och preferenser till risk (Friedman & Savage, 1948). 

 

Prospektteorin, The Prospect Theory, ersätter den traditionella nyttoteorin och framställdes av de 

två israeliska psykologerna Kahneman och Tversky (1979). Prospektteorin är en av de mest 

använda psykologiska teorierna inom ekonomi. Teorin förklarar de viktigaste delarna i en 

individs beslutsprocess i förhållande till risk, med dess olika värderingar till en positiv 

sannolikhet och en negativ risk. Prospektteorin förklarar vidare att en individ som vinner något 

blir riskavert medan en individ som förlorar något blir mer riskbenägen. Det anses alltså värre att 

förlora något än att inte ha vunnit något alls (Kahneman & Tversky, 1979).  
 

Enligt teorin tenderar individer att undervärdera stora negativa sannolikheter, som exempelvis 

risken för en rökare att få lungcancer. Samtidigt övervärderas små positiva sannolikheter, som 

chansen att vinna på lotto. Den här förvrängningen av sannolikheten har en effekt på 

riskbenägenheten. Teorin menar vidare att om man värderar sannolikheten att vinna högre än 

sannolikheten att förlora, blir man mer riskbenägen. Prospektteorin visar även att en individ 
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finner det mer negativt att förlora något än de finner det positivt att vinna något. Ett exempel på 

det är ett scenario som illustreras i deras forskning. Respondenterna fick ett påstående där de 

antogs ha erhållit 1.000 USD, vidare fick de välja mellan två alternativ. Alternativ ett var att med 

en 50% sannolikhet erhålla ytterligare 1.000 USD eller alternativ två att givet erhålla ytterligare 

500 USD. 84% av respondenterna valde alternativ två, att få 500 USD med 100% sannolikhet. 

De valde alltså att agera riskavert. De hade ytterligare ett scenario där respondenterna antogs ha 

erhållit 2.000 USD och fick återigen välja mellan två alternativ. Alternativ ett att med en 50% 

risk förlora 1.000 USD eller 100% givet förlora 500 USD. Resultatet visade att 69% av deras 

respondenter valde alternativ ett. Forskarna beskriver dessa utfall som att individer agerar 

riskavert vid positiva utfall och mer riskbenäget vid negativa utfall (Kahneman & Tversky, 

1979). 
 

2.3 Moderna portföljteorin  

År 1952 skrev Markowitz den moderna portföljteorin i vilken han ifrågasatte hypotesen att 

investerare endast eftersträvar att nå maximal avkastning. Han skriver om investerarens vilja att 

utsätta sig för risk som påverkar valet av den mest effektiva portföljen. Väljer investeraren en 

portfölj med hög risk förväntar den sig en hög avkastning och tvärtom vid val av en portfölj med 

låg risk (Markowitz, 1952). Modern portföljteori beskriver även hur en investerare bör använda 

diversifiering för att optimera sin portfölj. Teorin grundar sig på att investeraren är riskavert och 

väljer det alternativ med lägst risk då det förekommer två investeringar med likvärdig förväntad 

avkastning. En central del i den moderna portföljteorin är valet av tillgångar i portföljen och 

deras bundenhet av varandra. Förutom att välja rätt aktier i sin portfölj bör investeraren även se 

hur portföljen står i relation till andra tillgångar i andra portföljer för att reducera risk, om olika 

omvärldssituationer uppstår. Ser man till att aktierna i portföljen inte är starkt korrelerade med 

varandra, vilket kallas diversifiering, kan man sänka risken utan att sänka den förväntade 

avkastningen (Hillier et al. 2010, s. 269-274). 
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I enlighet till den moderna portföljteorin beskriver Steinar (2006) en rekommenderad 

diversifierad aktieportfölj innehållande 10-15 stycken aktier uppdelade i fem eller sex olika 

branscher. Poängen med att placera i olika branscher är att aktierna har olika cykler, då ett par 

branscher går nedåt kan andra gå uppåt eller åtminstone vara relativt stabila. Två andra exempel 

på sätt att diversifiera en aktieportfölj är att att dela upp efter storlek på företaget, alltså mellan 

små-, medelstora och stora företag, även kallade Small-, Mid- eller Large Cap, samt genom att 

dela upp mellan olika länder. Lyckas man göra en bra diversifiering på sin aktieportfölj skyddar 

man sina pengar i de flesta svängningar på börsen så som vid inflation, deflation, tillväxt och 

recession (Steinar, 2006). 

 

2.4 Demografiska faktorer 

Enligt Grable och Lytton (1998) är kön, ålder och inkomst tre omdiskuterade faktorer att ta 

hänsyn till vid bedömning av en individs riskbenägenhet. Därav följer en beskrivning av dem 

nedan. Dessutom beskrivs faktorerna självförtroende samt utbildning och deras påverkan på en 

individs riskbenägenhet. Efter förklaring av vardera faktor följer författarnas hypotes. 
 

2.4.1 Kön 

I ett flertal studier har forskare funnit belägg för att riskbenägenheten mellan män och kvinnor 

skiljer sig i investeringssammanhang. Exempelvis visar forskning att kvinnor tenderar att 

investera i alternativ som bär lägre risk, i jämförelse med män. Det gäller även om alternativet 

innebär en lägre förväntad avkastning (Meier-Pesti & Penz, 2008). Även andra forskare har 

presenterat liknande resultat. Bland annat menar Grable och Lytton (1998) att män tenderar att 

vara mer risktoleranta än kvinnor.   

 

Hypotes 1: Kvinnor är mindre riskbenägna än män. 
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2.4.2 Ålder  

Forskning har påvisat ett positivt samband mellan en individs riskbenägenhet och dennes ålder 

(Yao et al., 2011). Riskbenägenheten förefaller öka fram till cirka 65 års ålder, för att sedan börja 

avta (Wang et al., 1997). Studier pekar på att äldre investerare föredrar en diversifierad 

aktieportfölj med lägre risk (Korniotis & Kumars, 2011). Med diversifierad menas här att 

aktieportföljen innehåller olika aktier, vilket medför en riskspridning, för vidare förklaring se 

avsnitt 2.3 Moderna portföljteorin. 

 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan riskbenägenhet och ålder. 

 

2.4.3 Inkomst 

Inkomst och hur stor förmögenhet en individ besitter är ytterligare två faktorer som enligt 

författare har en stor påverkan på en individs riskbenägenhet (Blume 1978, se Hallahan, Faff, & 

McKenzie 2004). Å ena sidan kan individer som besitter en större förmögenhet lättare ha råd att 

eventuellt förlora en del av sin förmögenhet till följd av en riskfylld investering. Å andra sidan 

kan individer som besitter en större förmögenhet vara mer konservativa i sina investeringar i 

jämförelse med individer med en mindre förmögenhet. Individer med en mindre personlig 

rikedom kan däremot visa sig ha en högre nivå av risk i sina investeringar (Terrence A. Hallahan, 

Faff & McKenzie, 2004). Som tidigare nämnts anser Friedman och Savage (1948) att en individ 

är villig att ta större risker då den har mindre förmögenhet och blir tvärtom mer riskavert då den 

har större rikedom enligt nyttofunktionen. 

 

Hypotes 3: Det finns ett positivt samband mellan inkomst och riskbenägenhet. 
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2.5 Utbildning 

Utbildning är en annan faktor som sägs öka en individs förmåga att bedöma risker, kopplat till 

investeringar. Det sägs också påverka individens riskbenägenhet positivt – alltså en högre 

utbildning leder till högre riskbenägenhet (Baker & Haslem 1974, se Hallahan, Faff, & 

McKenzie 2004). 

 

Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan utbildning och riskbenägenhet. 

 

2.6 Självförtroende 

Forskare, bland annat Barber och Odean (2001), menar att det finns belägg för att män besitter 

ett större självförtroende när det kommer till finansiellt beslutsfattande. Vidare menar författarna 

att det har lett till att män är mer aktiva på den finansiella marknaden (Barber & Odean, 2001). 

Självförtroende är en egenskap som påträffats hos både män och kvinnor. Kvinnor tenderar dock 

att uppvisa en lägre grad av självförtroende i jämförelse med män. Förtroendet för en individs 

investeringsbeslut påverkas således starkt av dennes kön (Powell & Ansic, 1997). 

 

Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan självförtroende och riskbenägenhet. 
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3. Metod 
 

I uppsatsens metodkapitel presenteras valet av forskningsmetod, forskningsdesign samt den 

forskningsansats som uppsatsen antagit. Vidare presenteras uppsatsens urval, population och bortfall. 

Därefter förs en diskussion kring uppsatsens validitet och reliabilitet samt en metod- och källkritik. 

Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning av samtliga rubriker. 

 

3.1 Val av metod 

Uppsatsen antog en kombination av kvantitativ samt kvalitativ metod. Att kombinera metoder på 

det här viset kallas ofta för metodtriangulering och ger många gånger en mer komplett bild än 

vad de enskilda metoderna gör var för sig. Anledningen till att en kombination av metoderna 

valts är då de tillför olika slags data till undersökningen och tillsammans styrker hela uppsatsens 

reliabilitet (Eliasson 2013, s. 31). 

 

3.2 Forskningsdesign 

Till uppsatsen har ett antal tvärsnittsundersökningar gjorts, vilket är undersökningar som 

genomförs vid en tidpunkt (Johannessen & Tufte 2002, s. 50). Anledningen till att 

tvärsnittsundersökningar gjordes framför longitudinella undersökningar, där data samlas in vid 

mer än en tidpunkt, var på grund av att författarna hade begränsad tid att utföra studien på 

(Johannessen & Tufte 2002, s. 51). 

 

3.3 Forskningsansats 

Studien har antagit en deduktiv forskningsansats, vilket betyder att de teorier som tas upp i 

uppsatsens andra kapitel sedan testades mot den empiriska data som samlats in och presenteras i 

uppsatsens tredje kapitel. Med deduktiv ansats menas således att uppsatsen utgått från en 
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teoretisk referensram, från vilken hypoteser har formulerats och testats mot verkligheten via 

observationer (Johannessen & Tufte 2002, s. 34). 

 

3.4 Datainsamling 

Undersökningens primärdata samlades in genom enkäter samt semistrukturerade intervjuer, vilka 

kommer att beskrivas senare i metodkapitlet. Primärdata är således ny data som samlats in 

specifikt för att kunna besvara studiens frågeställningar (Larsen 2009, s. 45).  

 

Studiens sekundärdata består av data från tidigare undersökningar som andra tidigare gjort, vilka 

fanns tillgängliga i rapporter, artiklar, böcker avhandlingar etc. De sökord som främst användes 

vid informationssökningen var: risk, riskaversion, demographic factors, financial decisions och 

gender differences. 

 

3.4.1 Kvantitativ data 

För att samla in kvantitativ data valdes enkätundersökning som insamlingsmetod och två stycken 

enkätundersökningar gjordes vid två olika tillfällen. Enkäterna utformades som ett elektroniskt 

frågeformulär via hemsidan Gmail.com. Syftet med den första enkätundersökningen var att 

säkerställa att majoriteten av respondenterna hade varit aktiva på aktiemarknaden. Totalt deltog 

91 stycken respondenter i undersökningen, av vilka cirka 51% hade störst del av sitt sparkapital 

placerat i aktier. Resultatet från den här enkätundersökningen fick uppsatsens författare att 

fortsätta studien inriktat till enbart aktieplaceringar. Enkät nummer två behandlade således enbart 

en individs riskbenägenhet vid aktieplacering. Enkäten avslutades med två frågor från Kahneman 

och Tverskys (1979) forskning i syfte att testa om studiens respondenter svarade i enlighet med 

deras forskning och på så vis få en högre trovärdighet i resterande resultat. 

 

Båda enkäterna var formulerade med till störst del slutna frågor, det vill säga svarsalternativen 
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var givna på förhand. Fördelen med slutna frågor är att svarsalternativen kan göra frågan lättare 

för respondenten att förstå samt underlätta för författarna vid kodning av svaren (Larsen 2009, 

s.47). Enkäten innehöll vidare ett par öppna frågor där respondenten själv fick formulera sina 

svar. Fördelen med öppet formulerade frågor är att respondenten inte blir påverkad av de redan 

angivna svarsalternativen, utan helt och hållet själva får formulera sina svar (Larsen 2009, s.47). 

 

3.4.2 Kvalitativ data 

Vidare utfördes sex stycken delvis strukturerade intervjuer med sex stycken slumpvis utvalda 

respondenter från studiens andra enkätundersökning, för att få en djupare förståelse för hur 

individer kan tänkas agera i förhållande till risk vid en aktieplacering. En delvis strukturerad 

intervju är således en intervju där intervjuarna utgår från en lista över generella teman och frågor 

som skall tas upp under intervjuns gång (Johannessen & Tufte 2002, s. 98). Fördelen med 

intervjuer som inte är helt och hållet strukturerade är att det finns ett större utrymme för 

respondenten att prata fritt kring samtalets teman och även för intervjuarna att ställa följdfrågor 

(Johannessen & Tufte 2002, s. 98). Intervjuerna har skett både via personliga möten samt via 

Skype och samtliga intervjuer har spelats in för att senare transkriberas. En sammanfattning av 

vardera intervju finnes i uppsatsens fjärde kapitel. 

 

Fyra stycken delvis strukturerade intervjuer gjordes även med fyra stycken licenserade 

privatrådgivare i syfte att testa de teorier som tas upp i uppsatsens andra kapitel. En intervjun 

ägde rum på privatrådgivarens kontor, resterande tre intervjuer skedde per telefon. Alla 

intervjuer spelades in, för att sedan transkriberas och analyseras. En sammanfattning av vardera 

intervju finns i uppsatsens fjärde kapitel. 
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3.5 Val av analysmetod 

Då den här uppsatsen undersöker nivån av riskbenägenhet har den statistiska metoden 

Spearmans rangkorrelation använts. Rangkorrelationen används om en eller båda variablerna är 

av ordinaldata (Lind, Marchal & Wathen 2015, s. 595). Ett värde är av ordinaldata då en variabel 

kan klassificeras eller rangordnas (Johannessen & Tufte 2002, s. 265). Rangkorrelationen har 

använts för att statistiskt mäta hur starkt sambandet är mellan variablerna ålder, inkomst samt 

utbildningsnivå i relation till nivån av riskbenägenhet. Korrelationskoefficienten ska resultera i 

ett tal mellan -1 och 1 där 0 indikerar att inget samband finns, alltså att variablerna är 

okorrelerade. Värden på -1 och 1 indikerar på perfekt samband mellan variablerna (Lind, 

Marchal & Wathen 2015, s. 595).  

 

Före man räknar ut korrelationen ställer man upp en nollhypotes, vilken säger att det inte finns 

något samband mellan två variabler. Sedan ställer man upp en alternativ hypotes som gäller då 

nollhypotesen förkastas, vilken i den här studien har varit exempelvis Det finns ett positivt 

samband mellan ålder och riskbenägenhet (Lind, Marchal & Wathen 2015, s. 318). Då ett 

positivt samband har velat bevisas har den här studien gjort ett enkelsidigt test (Lind, Marchal & 

Wathen 2015, s. 319). Då man räknat fram korrelationen, räknades även ett tabellvärde fram. Är 

det uträknade tabellvärdet större än korrelationensvärdet så förkastas nollhypotesen och den 

alternativa hypotesen är giltig (Lind, Marchal & Wathen 2015, s. 598). Signifikansnivå är 

sannolikheten att förkasta nollhypotesen om den är sann (Lind, Marchal & Wathen 2015, s. 319-

320). Signifikansnivå 5% har använts i den här undersökningen, vilket medför att resultaten av 

korrelationstesterna stämmer med en sannolikhet på 95% (Dick, 2014). 

 

3.6 Population och urval 

Studiens population utgörs av män och kvinnor i Sverige, födda mellan åren 1997-1946, vilka är 

eller någon gång har varit aktiva på aktiemarknaden. Population är de individer som studiens 
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resultat gäller (Larsen 2009, s. 37). Eftersom att det är omöjligt att låta alla individer i 

populationen delta, valdes ett antal individer ut för undersökningen (Larsen 2009, s. 38). De här 

individerna utgör således studiens urval. Urvalet var i den här studien ett icke sannolikhets-urval 

och skedde inledningsvis enligt självselektion. Med urval enligt självselektion menas att studiens 

informanter själva fick bestämma om de ville delta eller inte (Larsen 2009, s. 77). Till 

enkätundersökningen samlades följaktligen respondenter in på två olika sätt. Dels stod 

författarna på en av Stockholms mest befolkade gator och tillfrågade förbipasserande om de ville 

delta i enkätundersökningen. Det kallas för bekvämlighetsurval, vilket innefattar de individer 

som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren (Bryman & Bell 2013, s. 204). 

Enkätundersökningen spreds även via en länk på hemsidan Facebook.com vilket är ett socialt 

nätverk. Studiens respondenter valdes följaktligen ut genom ett så kallat snöbollsurval, vilket 

innebär att man som forskare tar kontakt med personer vilka man tror sig har goda kunskaper 

inom områden man ämnar att studera (Larsen 2009, s. 78). De här personerna kan vidare tipsa 

om ytterligare individer vilka kan delta i undersökningen (Larsen 2009, s. 78).  
 

Då ett icke sannolikhets-urval har gjorts har således inga resultat kunnat generaliseras över hela 

populationen, utan gäller enbart de individer som deltagit i studien (Eliasson 2013 s. 50). 

Anledningen till att resultaten inte har kunnat generaliseras är på grund av att de här individerna 

inte tvunget är representativa för hela populationen (Larsen 2009, s. 79). För att samla kvalitativ 

data tillfrågades sex personer som deltagit i den andra enkätundersökningen om att delta i en 

personlig intervju, av vilka sex personer tackade ja. Tre män och tre kvinnor valdes 

slumpmässigt ut. Vidare genomfördes fyra personliga intervjuer med privatrådgivare vid 

Sveriges fyra storbanker. De här respondenterna valdes ut med hjälp av ett så kallat kvoturval, i 

vilket författarna i förväg hade bestämt antal respondenter samt vilka kompetenser de skulle 

besitta (Larsen 2009, s. 79). Anledningen till att Sveriges fyra storbanker valdes var för att de 

ansågs ha störst inflytande över Sveriges befolkning. Sveriges storbanker utgörs således av 

Handelsbanken, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och Swedbank (Svenska 
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Bankföreningen, 2013). 

 

3.6.1 Generationer 

För att dela in urvalsramen i olika åldersspann, utgick författarna från Lancasters (2004) 

forskning om generationer. Lancaster benämner individer födda år 1946-1964 generation Baby 

Boomers, individer födda år 1965-1981 för Generation Xers och individer födda år 1982-2000 

Generation Millennials. I artikeln anses generationerna vara homogena grupper med liknande 

värderingar, mål och karaktäristiska drag. Enligt forskaren benämns Baby Boomers, inneha 

karaktärsdrag så som optimistiska, erfarna, samt att de har svårt att erkänna sina fel. Dem vill 

göra förändringar och avtryck. Pengar, titel och samhörighet är nyckelord för val av arbete. 

Generation Xers egenskaper är enligt Lancaster (2004) självständiga och anpassningsbara. 

Generation Millennials utmärks som den digitala generationen. Dem anses vara globalt 

engagerade, realistiska och benägna att testa vad som helst. Det som motiverar Millennials till 

val av arbete är att det ger dem en mening (Lancaster, 2004). Millennials var vid tidpunkten för 

studien 15-33 år, Generation Xers 34-50 år och Baby Boomers 51-69 år. 

 

3.7 Pilotstudier 

Tre pilotstudier utfördes, en för vardera enkät samt en för intervjuschemat till aktieplacerande 

privatpersoner. En pilotstudie är således ett test man gör på frågeformuläret på ett fåtal personer 

innan den verkliga datainsamlingen påbörjas (Larsen 2009, s. 449). Efter pilotstudierna 

reviderades frågeformulären.  

 

I pilotstudien skickades enkätfrågorna ut till 20 personer i författarnas nätverk för att säkerställa 

att undersökningen skulle generera användbar data samt för att kontrollera att frågorna tolkades 

korrekt. Frågan “Har du någon gång varit aktiv på marknaden för värdepapper?” lades även till 

för att utesluta de personer som aldrig tidigare handlat med värdepapper. De individer som 
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annars hade besvarat enkäten men inte tidigare placerat i aktier hade i sammanställningen av 

undersökningen genererat i felaktig data. En pilotstudie gjordes även på intervjuschemat för de 

personliga intervjuerna och gjordes då på en kandidatelev på Södertörns Högskola som hade 

medelhöga kunskaper inom aktier och placeringar, för att kontrollera att frågorna var enkelt 

formulerade och uppfattades korrekt av respondenten. 

 

3.8 Bortfall 

För att minska andelen bortfall i enkäterna valde författarna att skriva till vilken typ av individ 

undersökningen riktade sig till, vilket gjordes i inledningen av enkäten. Bortfall är således de 

individer i ramen som tillhör målpopulationen som man inte fick något svar av (Johannessen & 

Tufte 2002, s. 257). Trots det räknades tre stycken i den första enkäten som bortfall på grund av 

att inte tidigare ha placerat i aktier. Fem stycken i den andra enkäten räknades som bortfall på 

grund av icke fullständiga svar. Vid val av privatpersoner samt privatrådgivare till de 

semistrukturerade intervjuerna förekom inga bortfall. 

 
3.9 Reliabilitet  

Med reliabilitet menas hur tillförlitlig en studies data är, det vill säga om resultatet blir detsamma 

om undersökningen upprepas vid exempelvis ett annat tillfälle (Johannessen & Tufte 2002, s. 

265). Då ett icke sannolikhets-urval gjorts kan inte studien generalisera över hela populationen. 

Vilket även betyder att studiens resultat inte med säkerhet skulle generera samma resultat vid 

upprepning. Det här sänker studiens reliabilitet. I ett försök att stärka reliabiliteten och 

undersökningens vetenskapliga trovärdighet har enkät- samt intervjufrågorna väl genomarbetats 

och först testats i pilotundersökningar, för att minimera risken för att frågorna skulle misstolkas. 

Den interna reliabiliteten anses även stärkas av att författarna till uppsatsen varit noggranna med 

sin beskrivning av undersökningens tillvägagångssätt för att studien ska kunna vara replikerbar.   
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3.10 Validitet  

Begreppet validitet avser huruvida undersökningen mäter det som avsiktligen skulle mätas, med 

andra ord, om undersökningen är giltig (Eliasson 2013, s. 16). För att stärka studiens validitet har 

bearbetningen av data utförts mycket noggrant och uträkningarna upprepats ett flertal gånger för 

att säkerhetsställa att de visat samma resultat. Undersökningen anses vara valid då syftet och 

samtliga frågeställningar har besvarats. De resultat som samlats in via kvantitativ metod anses 

giltiga, då de visat liknande resultat som tidigare forskning. Undersökningens externa validitet 

visar i vilken grad resultaten från en utförd studie kan generaliseras till andra individer än de som 

deltagit i undersökningen (Johannessen & Tufte 2002, s. 259). Den externa validiteten är låg då 

ett icke representativt urval har gjorts och därför kan alla slutsatser enbart generaliseras på de 

respondenter som deltagit i just den här studien och inte på hela populationen. Det som dock 

sänker studiens yttre validitet är nivån av riskbenägenhet som uppfattas individuellt och har där 

med kunnat tolkas olika av respondenterna. Något som stärker den interna validiteten är att 

författarna under hela undersökningens gång varit objektiva och inte låtit fördomar eller annat 

styra vid bearbetning av data.  

 

3.11 Källkritik 

Kritik bör läggas på de forskningsartiklar vilka den teoretiska referensramen grundats på. Några 

av dem är från innan millennieskiftet, vilket gör att aktualiteten kan ifrågasättas. Vidare är 

merparten av studierna inte gjorda i Sverige, vilket också kan kritiseras då den här studiens 

population är svenska invånare. 

 

3.12 Metodkritik 

Urvalsramen i vilken studiens enkätundersökning har grundats på är av icke slumpmässig 

karaktär. Nackdelen med ett sådant urval är att resultatet inte kan generaliseras för hela 
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populationen (Larsen 2009, s. 78). Vilket i sig kritik bör riktas mot. Kritik kan även riktas mot 

könsfördelningen bland enkätundersökningens respondenter. 57% av respondenterna var män 

och 43% kvinnor, vilket skulle kunna ge en vilseledande bild då kön var en central faktor i 

undersökningen. Anledningen till det ojämna urvalet är användningen av snöbolls- och 

bekvämlighetsurvalet vid val av respondenter. Även om fördelningen mellan könen inte blev 

optimal anser författarna till uppsatsen att den är god nog att analyseras. 

 

Man kan likaså rikta kritik mot åldersspridningen av respondenterna i uppsatsens undersökning. 

68% av enkätundersökningens respondenter återfinns i Generation Millennials, 20% i Generation 

Xers och 12% i Generation Baby Boomers. Även den ojämna fördelningen av åldrarna kan ge 

studien missvisande resultat. 

 

Vidare är begreppet riskbenägenhet väldigt svårdefinierat och individuellt. Enligt Hallahan, Faff 

& McKenzie (2003) går det inte att fastställa en skala där alla individer uppfattar 

riskbenägenheten på ett likadant sätt, vilket gjorde det svårt för författarna att konstruera en skala 

som alla individer uppfattade på samma sätt. Så för att på ett så neutralt sätt som möjligt mäta 

riskbenägenheten i enkätundersökningen delades de upp i fyra nivåer av dess avkastning i 

förhållande till risk. Ett antagande gjordes, att i enlighet med den moderna portföljteorin ger hög 

risk hög avkastning och låg risk ger låg avkastning (Markowitz, 1952). Det speglar inte 

verkligheten då betydligt fler faktorer spelar in för att kunna bedöma en akties risk. Även om 

respondenten hade fått tillgång till oändlig information om exempelvis fyra olika aktier, skulle 

risken ändå inte kunnat fastställas då individerna uppfattar risknivåerna olika. Utöver företagens 

och branschernas risker så är det flera andra makro- och mikroekonomiska faktorer som påverkar 

aktiens risk, bland annat politisk risk, marknadsrisk och likviditetsrisk (Falk & Partners AB, u. 

å.). Det här är författarna till uppsatsen väl medvetna om och valde där med att utforma 

rangordningen av riskbenägenhet vid aktiehandel efter den moderna portföljteorin.  
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Ytterligare kritik vill tilldelas enkät- samt intervjufrågorna då undersökningens respondenter 

aldrig riskerade sina egna pengar då de svarade på frågorna. Sannolikheten är stor att de svarat 

annorlunda om så var fallet. 

 

I uppsatsens metod genomfördes fyra intervjuer med Sveriges storbanker. Antalet intervjuer med 

privatrådgivarna är för få för att resultatet ska kunna generaliseras till alla privatrådgivare på alla 

Sveriges banker. En annan faktor som gör resultatet svårt att generalisera är privatrådgivarnas 

möjliga subjektivitet. Då det inom bankväsendet råder strikta riktlinjer för vad som får 

kommuniceras utåt och vardera privatrådgivare vill företräda sin bank på bästa sätt, finns risken 

att deras svar är vinklade, vilket kan påverka deras tillförlitlighet. Den här påverkan försökte 

författarna till uppsatsen att begränsa genom att erbjuda anonymitet. Vid tidpunkten då 

intervjuerna med aktieplacerarna genomfördes hade respondenterna inte tidigare sett frågorna, 

vilket möjligtvis kan ha lett till att deras svar inte var helt genomtänkta. På grund av det här blev 

svaren kanske inte fullständiga. 

 

36%, det vill säga 70 stycken av enkätundersökningens 194 respondenter svarade att de 

studerade ekonomi, företagsekonomi, nationalekonomi eller industriell ekonomi. Det här tros 

vara en underliggande faktor till den starka korrelationen mellan utbildning och riskbenägenhet. 

Det kanske inte är utbildningsgraden i sig utan valet av inriktning på sin utbildning, ekonomi, 

som gör att man förmodligen kan mer om aktier, avkastning etc. och således kan resultera i en 

högre grad av riskbenägenhet. 

 

3.13 Sammanfattning av metod 

Studien har antagit en kombination av kvalitativ samt kvantitativ metod. Primärdata har således 

samlats in via enkätundersökningar med 194 respondenter samt delvis strukturerade intervjuer 

med fyra stycken privatrådgivare och sex stycken privata aktieplacerare. Studiens sekundärdata 

består av tidigare forskning. Forskningsansatsen som antagits är deduktiv och studiens 
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population utgörs av män och kvinnor i Sverige, födda mellan åren 1997-1946 vilka är eller 

någon gång har varit aktiva aktieplacerare. Variablerna har statistiskt testats genom Spearmans 

korrelationstest. Studiens främsta brist är urvalet, vilket inte är generaliserbart för populationen.  
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4. Empiri 
 

Avsnittet nedan behandlar studiens resultat som framkommit genom den kvantitativa samt 

kvalitativa metoden. Resultatet av enkätundersökningarna presenteras i form av tabeller, 

diagram samt i textform. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av samtliga intervjuer. 

 

4.1 Enkätundersökning 

Av totalt 194 stycken respondenter består urvalsramen av 57,2% män och 42,8% kvinnor. Till 

undersökningen bidrog 111 stycken män och 83 stycken kvinnor. I Cirkeldiagram 1 nedan visas 

könsfördelningen av respondenterna till enkätundersökningen. Nedan, i Cirkeldiagram 2, 

presenteras även fördelningen av respondenterna enligt de tre generationerna som förklarades i 

tidigare kapitel. Överrepresenterade är Generation Millennials (18-33 år) med 133 stycken 

respondenter. 38 stycken av respondenterna tillhör Generaion Xers (34-50 år) och 23 stycken 

tillhör Generation Baby Boomers (55-69 år). 

 
Cirkeldiagram 1. Fördelning kön i procent.                          Cirkeldiagram 2. Fördelning generationer i procent. 

      

I Stapeldiagram 1 nedan visas vilket påstående som respondenterna anser stämma bäst överens 

med deras uppfattning vid aktieplacering, se Bilaga 2: Fråga 8. Frågan löd: ”Vilket av 
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nedanstående påståenden stämmer bäst överens med din uppfattning när du placerar i aktier?”. 

Mer än två tredjedelar av respondenterna, närmare bestämt 81,4% oavsett kön placerade i syfte 

med hög eller mycket hög avkastning och accepterade därmed en hög risk. Med målet hög 

avkastning och därmed relativt hög risk, svarade flest respondenter. Av dem var 75 stycken män 

(67,6%) och 52 stycken kvinnor (62,7%). 10,8% av männen respektive 28,9% av kvinnorna 

placerade efter en låg eller mycket låg risk och accepterade därmed en lägre avkastning. För fyra 

stycken av kvinnorna var målet en mycket låg risk och därför accepterade de en låg avkastning, 

detta påstående ansåg ingen av männen stämde överens med deras uppfattning.  

 
Stapeldiagram 1. ”Vilket av nedanstående påståenden stämmer bäst överens med din uppfattning när du placerar i 

aktier?”. Svar presenteras i styck, uppdelat efter kön. 

 

I nedanstående stapeldiagram presenteras fördelningen mellan riskbenägenhetsnivåerna vilka 

respondenterna själva ansåg sig tillhöra, se Bilaga 2: Fråga 7. Tredje nivån av riskbenägenhet 

svarade flest respondenter, varav 63 stycken män (56,8 %) och 44 stycken kvinnor (53 %). Den 

högsta nivån av riskbenägenhet ansåg sig 29 stycken män ha och enbart nio stycken kvinnor. 

Nämnvärt är att även här svarade fyra stycken kvinnor att de ansåg sig ha den lägsta nivå av 

riskbenägenhet, medan bara en man svarade det. Resultatet presenteras i Stapeldiagram 2. 
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Stapeldiagram 2. ”Hur pass riskbenägen anser du dig vara när du placerar i aktier?”. Svar presenteras i styck, 

uppdelade enligt kön. 

 
 

I Cirkeldiagram 3 och Cirkeldiagram 4 nedan presenteras resultatet från Scenario 1 från 

enkätundersökningen, se Bilaga 2: Fråga 9. Frågan löd: ”Utöver vad du äger, har du fått 10.000 

kronor. Vilket av följande alternativ föredrar du?”. 

 
Cirkeldiagram 3. Män.                             Cirkeldiagram 4. Kvinnor. 
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Resultat från Scenario 2, se Bilaga 2: Fråga 10, presenteras i nedanstående Cirkeldiagram 5 och 

Cirkeldiagram 6. Frågan löd: ”Utöver vad du äger, har du fått 20.000 kronor. Vilket av följande 

alternativ föredrar du?”. 

 
Cirkeldiagram 5. Enkätundersökning                              Cirkeldiagram 6. Enkätundersökning. 

 

 

4.2 Korrelationsanalys 

Korrelationen mellan riskbenägenheten och de demografiska faktorerna räknades fram samt 

tabellvärdet för samtliga faktorer. Det resulterade i att samtliga nollhypoteser1 förkastades. 

Korrelationerna mellan riskbenägenheten och den demografiska faktorn ålder samt de två andra 

faktorerna inkomst och utbildning presenteras i Tabell 1. Medelvärdet samt medianvärdet på 

respektive faktorer presenteras även i samma tabell. Korrelationen mellan ålder och 

riskbenägenhet resulterade i cirka 0,50 vilket är ett medelstarkt positivt samband. Korrelationen 

mellan inkomst och riskbenägenhet var cirka 0,59 vilket är ett starkare positivt samband. Det 

starkaste sambandet var korrelationen mellan utbildning och riskbenägenhet som resulterade i 

0,73. 

                                                
1 En nollhypotes är den hypotes som säger att det inte finns något samband mellan två variabler (Lind, Marchal & 
Wathen 2015, s. 318). 
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Tabell 1. Enkätundersökning. 

 Korrelation Medelvärde Median 

Ålder 0,4967 31,7680 27 

Inkomst 0,5914 29.530,4588 25.000 

Utbildning 0,7252 - Kandidatexamen 
 

 

Korrelationen mellan den nivå av riskbenägenheten kvinnorna ansåg sig ha och vilket påstående 

som stämde bäst på dem var 0,9970 vilket är ett starkt samband, se Tabell 2. Korrelationen 

mellan männens ansedda riskbenägenhet och vilket påstående som passade bäst in på dem var 

lite lägre och resulterade i 0,9514. Båda könens korrelation resulterade i 0,9726. Siffrorna visas i 

nedanstående tabell. Det fanns ett starkt samband mellan alla respondenters uppfattning om hur 

pass riskbenägna de ansåg sig själva vara och vad för påstående som stämde bäst på dem vid 

aktieplacering. 

 

Tabell 2. Korrelation självförtroende, uppdelat mellan kön. 

 Korrelation  

Män 0,9514 

Kvinnor 0,9970 

Båda könen 0,9726 
 

 

Tabell 3. Korrelation ålder och riskbenägenhet, uppdelat enligt de tre generationerna. 

 Korrelation  

Generation Millennials, 18-33 år 0,5364 

Generation Xers 0,5347 

Generation Baby Boomers  0,6393 
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4.3 Intervjuer med personliga rådgivare 

De intervjufrågor som ställdes till privatrådgivarna finns bifogade i Bilaga 3.  

 

4.3.1 Privatrådgivare 1, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB).  

Privatrådgivare 1 har studerat Ekonomiekandidatprogrammet och skrev sin kandidatuppsats 

inom Organisation och ledarskap. Idag arbetar hen som privatrådgivare på SEB. Vid ett 

rådgivningsmöte går hen, tillsammans med kunden, först igenom dennes privata ekonomi. Hen 

får information så som kundens inkomst, civilstånd, boendesituation, etc. Vidare ställer 

Privatrådgivare 1 frågor kring vad kunden har för tidigare erfarenhet och kunskap kring de olika 

placeringsalternativen, på vilken tidshorisont hen har tänkt spara samt hur mycket. Slutligen 

bedöms kundens riskbenägenhet med hjälp av ett internt program, vilket består av ett antal frågor 

kring hur kunden ställer sig till risk, avkastning, kapitalminskning etc. Privatrådgivare 1 berättar 

att några av hens kunder tror sig ligga exempelvis på en väldigt hög risknivå, men efter 

riskbenägenhetstestet visar sig ligga på en betydligt lägre nivå. Privatrådgivare 1 typiska kund är 

främst pensionärer. Även individer med högre befattningar på sina arbetsplatser, vilka kanske 

inte har tid att ta hand om sina placeringar. Hen tillägger att stor del av hens kunder än män 

mellan 40-60 år.  

 

Privatrådgivare 1 definierar begreppet risk som hur mycket man är beredd att förlora på kort tid. 

På SEB diskuteras begreppet ofta med kunderna, speciellt om kunden har en egen stark 

uppfattning om hur denne vill placera sitt kapital men rådgivaren anser att kunden inte till 100% 

förstår vilken risk som ligger i placeringen. Hen menar vidare att hon pratar mycket om 

diversifiering med sina kunder, alltså att man skall sprida ut sina placeringar och inte placera 

hela sitt kapital på ett och samma ställe. Privatrådgivare 1 upplever en viss skillnad i 

riskbenägenhet mellan individer och menar att män generellt har en högre riskbenägenhet än vad 

kvinnor har och att pensionärer ofta väljer alternativ med väldigt låg risk. Hen menar vidare att 
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hen upplever personer som besitter en väldigt stor förmögenhet tenderar att vara riskaverta, 

vilket hen motiverar med att avkastningen inte spelar dem någon större roll. Störst 

riskbenägenhet anser Privatrådgivare 1 personer med en medelstor förmögenhet har.  

 

Hen upplever inte att någon speciell yrkesgrupp eller att individer med högre utbildning urskiljer 

sig när det kommer till riskbenägenhet, utan upplever att en individs riskbenägenhet snarare 

beror på individens intresse och kunskap. Individer med ett större intresse tenderar enligt 

Privatrådgivare 1 att ha större kunskap och således också vara mer riskbenägna. Hen avslutar 

med att berätta att hen upplever att män ofta har ett större självförtroende än kvinnor vid 

finansiella beslut.  

 

4.3.2 Privatrådgivare 2, Swedbank  

Privatrådgivare 2 menar att rådgivningsmöten varierar beroende på kund, exempelvis om det är 

en ny kund eller en befintlig kund. I början av mötet säkerställs att rådgivaren har rätt 

information kring kundens ekonomi, sedan görs en behovsanalys och en riskanalys. Slutligen ges 

ett förslag baserat på kundens behov riskbenägenhet, placeringshorisont, intresse etc. Kunderna 

varierar men Privatrådgivare 2 typiska kund är en man i övre medelåldern, vilken har en relativt 

bra kunskap om olika placeringsalternativ och marknaden. Hen tror att de individer som varken 

har kunskap eller intresse av olika placeringsalternativ tenderar att placera sitt kapital på ett 

sparkonto och inte be om rådgivning på sin bank.  

 

Privatrådgivare 2 definierar risk som sannolikheten att kapitalet skall minska i värde. Hen 

tillägger också att begreppet enligt honom kan definieras som risken att gå miste om en eventuell 

avkastning. Vidare menar hen att de ofta diskuterar risk med sina kunder men att begreppet är 

väldigt komplext och individuellt. När begreppet diskuteras med kunder sker det oftast i termer 

av risken för att kapitalet minskar, vilken enligt Privatrådgivare 2 ofta är definitionen kunden 

använder. Riskbenägenheten varierar från individ till individ men han menar ändå att hen 
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upplever kvinnor som mer riskaverta än män. Det här tror Privatrådgivare 2 beror på att män 

besitter ett större självförtroende när det kommer till finansiella beslut. Hen tillägger även att en 

person som inte anser sig ha tillräcklig kunskap snarare väljer en inte lika riskfylld placering. 

Hen tillägger att riskbenägenheten kan variera mellan olika situationer och kan ändras fort, om 

en individ exempelvis vunnit en större summa pengar eller erhållit ett större arv. 

 

Riskbenägenheten varierar enligt Privatrådgivare 2 också under en individs livscykel. 

Exempelvis upplever hen att yngre personer samt äldre personer är mindre riskbenägna i 

jämförelse med individer i medelåldern, vilka generellt har en relativt hög inkomst och ett stabilt 

kassaflöde. Hen berättar att hen inte tror att utbildning i sig påverkar en persons riskbenägenhet, 

utan att det snarare handlar om dennes intresse. Hen menar dock vidare att en person som 

studerar ekonomi, och besitter en högre kunskap kring marknaden och olika placeringsalternativ, 

kanske är mer riskbenägen men att valet av utbildning grundar sig i ett intresse för ekonomi och 

att det inte är utbildningen i sig som påverkar. En annan faktor som enligt Privatrådgivare 2 är av 

vikt vid riskbenägenhet är en individs självförtroende. Hen upplever att män besitter ett större 

självförtroende i finansiella beslut, i jämförelse med kvinnor – vilken kan vara en bidragande 

faktor till att män är mer riskbenägna.  

 

4.3.3 Privatrådgivare 3, Nordea 

Privatrådgivare 3 berättar att ett rådgivningsmöte med hen bokas i förväg av kunden, och att de 

tillsammans innan mötet stämmer av vad kunden önskar att få ut av mötet. När hen fick beskriva 

sin typiska kund beskrev hen denne som en man i åldern 35-40 år med en inkomst över medel i 

landet. Privatrådgivare 3 skulle definiera begreppet risk som risken att placeringar skall minska i 

värde. Där Privatrådgivare 3 arbetar diskuterar dem begreppet risk med sina kunder, det gör dem 

för att fastställa kundens riskbenägenhet som sedan skall ligga till grund för rekommendationer 

för placeringsalternativ. Privatrådgivare 3 upplever en viss skillnad i riskbenägenheten mellan 

olika individer, och påstår att välutbildade individer med en relativt hög inkomst i regel är mer 
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benägna att ta en större risk. Hen menar vidare att den högsta risken tas av individer i 

medelåldern, och att individer över- eller under medelåldern tenderar att ta mindre risk. 

Förklaringen till detta skulle enligt Privatrådgivare 3 kunna vara att de yngre sparar till 

exempelvis ett lägenhetsköp inom ett par år och vill därmed inte ta en alltför stor risk. Äldre 

personer menar han planerar att använda kapitalet inom ett par år och vill därmed inte riskera att 

förlora en stor del av det.  

 

4.3.4 Privatrådgivare 4, Handelsbanken  

Vid ett rådgivningsmöte diskuteras inledningsvis vad kunden vill ha ute av mötet. Sedan sätter 

sig Privatrådgivare 4 in i kundens ekonomiska bild, exempelvis vad denne har för inkomst, 

skulder etc. för att sedan bedöma hur pass riskbenägen kunden är. Riskbenägenhet mäts med 

hjälp av ett internt program med olika frågor. Privatrådgivare 4 upplever inte att hen har en 

typisk kund, utan det varierar. Begreppet risk enligt Privatrådgivare 4 är sannolikheten att det 

man investerar kan minska i värde och tillägger att man med en högre risk lättare kan erhålla en 

större avkastning. Hen diskuterar ofta risk med sina kunder, vilket hen måste göra då det ingår i 

hens arbetsuppgift som privatrådgivare. Vidare upplever hen ingen större skillnad i 

riskbenägenhet mellan individer, utan menar att han upplever att det är väldigt personligt. Hen 

tillägger dock att hen ändå kan se en viss skillnad i riskbenägenhet mellan åldrar och personer 

med en stor förmögenhet. Hen menar att yngre individer och pensionärer inte är lika villiga att 

investera i högriskalternativ och att individer med en stor förmögenhet är lite mer villiga att ta en 

större risk för att uppnå en högre avkastning. Hen upplever inte heller någon skillnad i 

självförtroende mellan könen, utan upplever att självförtroende snarare beror på hur mycket 

kunskap individen besitter.   
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4.4 Intervjuer med aktieplacerare 

Nedanstående respondenter har fått besvara ett antal frågor kring risk och riskbenägenhet vid 

aktieplaceringar. Frågorna som ställdes under intervjuerna finns bifogade i Bilaga 4.  

4.4.1 Aktieplacerare 1, 22 år 

Aktieplacerare 1 studerar sin sista termin på ekonomiekandidatprogrammet samtidigt som hen 

arbetar extra på Nordea. Hen har varit aktiv på aktiemarknaden sedan hen var 18 år gammal och 

anser sig ha goda kunskaper i ämnet. Vid val av aktier genomför Aktieplacerare 1 inledningsvis 

en teknisk analys, vilket är en metod för att försöka förutspå den framtida utvecklingen av en 

aktie.  Hen menar vidare att hen är helt självlärd, och att hen hela tiden lär sig nya saker genom 

att göra misstag. Hen har dessutom läst böcker inom ämnet, och hämtat information på nätet. 

Aktieplacerare 1 placeringshorisont varierar. Oftast placerar hen på kort sikt, cirka en till tre 

veckor, men har alltid minst en sorts aktie i sin portfölj som hen planerar att behålla i minst ett 

år. Aktieplacerare 1 menar att hen har ett stort intresse för aktier och aktieplacering men hur 

mycket tid hen lägger ner på det varierar beroende på hur mycket tid hens studier tar. 

Aktieplacerare 1 menar vidare att hen gärna diskuterar med vänner innan hen väljer en aktie, för 

att få någon annans infallsvinklar. Hen väljer att diversifiera sin aktieportfölj, för att på så vis 

sprida ut riskerna. Hen väljer att placera i företag med olika storlek, och menar att hens tumregel 

är att inte placera mer än 20% av sina aktier i ett så kallat Small cap-företag med ett börsvärde 

under en miljon euro. Avslutningsvis menar Aktieplacerare 1 att hen gärna väljer placeringar 

med en högre risk och anser sig själv vara en trea av fyra på skalan över riskbenägenhet.  

 

4.4.2 Aktieplacerare 2, 25 år 

Efter avslutad gymnasieutbildning påbörjade Aktieplacerare 2 sin anställning på ett väktarbolag, 

där hen arbetat sedan dess. Hen har hållit på med aktieplacering sedan han var cirka 20 år 

gammal och anser sig själv vara mycket väl insatt i ämnet. Kunskapen har hen samlat på sig 
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under de fem år han varit aktiv genom att ha läst böcker, hämtat information via nätet, följt 

aktiekurser och diskuterat med familjemedlemmar som också är intresserade. Hen menar att han 

har ett stort intresse för aktieplacering och lägger ner väldigt mycket av sin fritid på det. Hen tar 

sällan hjälp av någon då han skall placera i en ny aktie då hen anser att hans egen kunskap är 

tillräcklig. Aktieplacerare 2:s mål med sina aktieplaceringar är att få en så hög avkastning som 

möjligt och accepterar därmed en hög risk. Hen väljer dock att sprida ut riskerna mellan olika 

branscher, olika länder, företag med olika storlek etc. Aktieplacerare 2 avslutar med att placera 

sig själv på nivå fyra på skalan över riskbenägenhet.   

 

4.4.3 Aktieplacerare 3, 50 år 

Aktieplacerare 3 arbetar deltid som hovmästare på en travbana och äger en egen gård samtidigt 

som hen studerar ekonomiekandidatprogrammet på distans. Aktieplacerare 3 ärvde intresset för 

aktieplacering av sin far och började med aktieplacering under slutet av 80-talet. Hens kunskap 

har hen fått främst från sin far, men även från diverse tidningar och böcker. Innan Aktieplacerare 

3 väljer aktier gör hen egna bolags- och världsmarknadsanalyser. När hen gör en bedömningen 

utgår hen från ett flertal olika parametrar, exempelvis historisk utdelning, huruvida aktien följt 

valt aktieindex etc. Hens portfölj är idag uppbyggd efter diversifieringstumregeln att ha minst tio 

olika aktier i sin portfölj och hens placeringar är uppdelade efter olika branscher, olika 

investeringshorisonter etc. Aktieplacerare 3 placerar sig själv på nummer tre på skalan över 

riskbenägenhet.  

 

4.4.4 Aktieplacerare 4, 55 år 

Aktieplacerare 4 utbildade sig till barnskötare efter att ha avslutat grundskolan och är idag 

förtidspensionerad efter en bilolycka. Hen har haft en del av sitt sparkapital i aktier sedan många 

år tillbaka men hur stor del och i vilken typ av aktier har förändrats under åren. När 

Aktieplacerare 4 väljer sina aktier idag väljer hen dessa med hjälp av en rådgivare på sitt lokala 
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bankkontor. Hen menar att hon idag försöker att begränsa risken i sin aktieportfölj genom att 

placera i aktier i olika länder, branscher etc. Hen menar att hennes mål med sina aktieplaceringar 

självklart är att få en avkastning. Aktieplacerare 4 menar dock att hen är väldigt medveten om att 

hen inte kan förvänta sig någon jättestor avkastning då hen inte är villig att riskera speciellt 

mycket av sitt sparkapital. Hen placerar sig själv på lägsta nivån på skalan över riskbenägenhet. 

Valet motiverar hen med att hen har alldeles för lite intresse och kunskap för att sätta sig in 

ordentligt i aktieplacering. Dessutom poängterar hen att hen är sjukpensionerad, vilket gör att 

hen enligt sig själv inte har en speciellt hög inkomst. Därför anser hen sig själv inte ha råd att 

riskera sitt sparkapital.  

 

4.4.5 Aktieplacerare 5, 57 år 

Aktieplacerare 5 har en treårig gymnasialutbildning till undersköterska samt en ettårig 

eftergymnasial utbildning inom resebranschen. Idag arbetar hen som resekonsult på en resebyrå. 

Hen har en relativt lång erfarenhet av aktieplacering då hennes far började spara i aktier åt hen 

när hen var väldigt ung och då han avled tidigt fick hen i unga år lära sig att se över 

placeringarna. Hen har dessutom medverkat i en kvällskurs på Medborgarskolan om aktier och 

aktieplacering. Kunskapen Aktieplacerare 5 har kring aktier och aktieplacering kommer således 

från hens far och utbildningen på Medborgarskolan. Aktieplacerare 5 berättar att hen ser över 

sina aktier tillsammans med sin bankrådgivare en gång per år. Alla placeringar är långsiktiga. 

Hen funderar sällan över risken i en specifik aktie, då hen menar att hon är fullt medveten om att 

aktier innebär en viss risk. Hen menar vidare att om någon aktie går dåligt så kan man kvitta den 

mot någon som gått bra. Aktieplacerare 5:s portfölj är idag väldiversifierad mellan olika 

branscher, med störst andel inom Europa. Målet med hens aktieplaceringar är att kunna leva på 

avkastningen från dem efter sin pension. På skalan över riskbenägenhet placerade sig 

Aktieplacerare 5 på nivå fyra. Fyra var det högsta värdet på skalan, vilket alltså indikerar på den 

högsta riskbenägenheten.  
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4.4.6 Aktieplacerare 6, 58 år 

Aktieplacerare 6 arbetar som tandläkare och har således en femårig utbildning bakom sig. Hen 

har varit intresserad av aktier i cirka 15 år och har placerat själv lika länge. Hen har läst mycket 

om aktier och aktieplacering sedan han började placera. Förutom det har hen läst på internet samt 

ett flertal böcker. Hen har dessutom medverkat i en kvällskurs i ämnet. Aktieplacerare 6 menar 

att hen har bra kunskap kring aktier och aktiemarknaden, vilken hen själv anser till störst del ha 

fått av erfarenhet. När hen skall placera i aktier tar hen inte hjälp av någon men diskuterar ibland 

med någon kollega som också är intresserad. Då hen skall bestämma sig för vilken aktie hen 

skall placera i brukar hen göra en del research på företaget, branschen, marknaden, hur 

aktiekursen sett ut de senaste åren etc. för att skapa sig en bild av hur aktiekursen kan komma att 

utveckla sig i framtiden. Hen menar att hen inte reflekterar över risk speciellt mycket vid val av 

en specifik aktie, utan ser snarare på en samlad risk för hela portföljen. Hen menar vidare att hen 

försöker ha en portfölj med en bra blandning av aktier, vissa med högre risk, andra med lägre.  

Aktieplacerare 6 ansåg sig själv vara en trea på skalan för riskbenägenhet och målet med 

aktieplaceringarna är enligt Aktieplacerare 6 att få en relativt hög avkastning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vad påverkar en individs riskbenägenhet vid 
aktieplacering? 
 

36 

 
 
 
 

5. Analys 
 

De data som presenterades i empirin kommer här analyseras tillsammans med tidigare 

forskning. 

 

Finns det någon skillnad i riskbenägenhet mellan könen? 

Det finns mycket forskning i ämnet. Bland annat har Grable och Lytton (1998) genomfört en 

studie, i vilken de pekar på att det finns en viss skillnad i riskbenägenhet mellan könen. Liknande 

studier har även genomförts av Jianakoplos och Bernasek (1996) där forskarna påvisar att män 

tenderar att vara mer riskbenägna än kvinnor vid exempelvis finansiella beslut. Liknande resultat 

påträffades även i de studier som genomfördes till den här uppsatsen, även om inga 

könsskillnader kunde bevisas på ett statistiskt sätt. Det visade sig dock i resultatet från 

enkätundersökningen att endast 10,8% av männen som tillfrågades hade valt att placera sitt 

kapital i aktier med låg eller mycket låg risk, medan hela 28,9% av de tillfrågade kvinnorna hade 

valt samma placeringar. Det visade på en relativt stor skillnad i riskbenägenhet mellan könen. 

Likaså framkom i intervjuerna med privatrådgivarna. Här var tre av fyra rådgivare överens om 

att av deras kunder var män i regel mer riskbenägna än kvinnor. Den fjärde rådgivaren från 

Handelsbanken (2015) ansåg sig inte ha jobbat tillräckligt länge med privatrådgivning för att ha 

hunnit skapa sig en generell uppfattning om skillnaderna i riskbenägenheten mellan könen. Det 

här bekräftar således Hypotes 1 Kvinnor är mindre riskbenägna än män.  

 

Som tidigare nämnts skedde intervjuer med sex aktieplacerare som tidigare deltagit i 

enkätundersökningen, se Kapitel 4.4. I enlighet med enkätundersökningen fick även de 

intervjuade respondenterna placera sig på en riskbenägenhetsskala mellan ett och fyra, där ett 

indikerade låg riskbenägenhet och fyra hög riskbenägenhet. En äldre kvinna och en yngre man 

var de enda respondenter som ansåg sig ha den högsta nivån av riskbenägenhet. Två män och en 

kvinna placerade sig på nummer tre på skalan. Den enda respondent som ansåg sig vara lågt 
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riskbenägen var en kvinna, vilket stämmer i enlighet med tidigare forskning samt studiens första 

hypotes. Att inte någon betydlig skillnad mellan könen kunde utläsas av intervjuerna med 

aktieplacerarna behöver således inte betyda att det inte finns någon skillnad mellan könen. Det 

tyder snarare på att den kvinna som ansåg sig ha den högsta nivån av riskbenägenhet avviker från 

de flesta andra av enkätens kvinnliga respondenter. Enbart nio stycken av 83 stycken kvinnor 

svarade likadant. Däremot svarade 29 män att de hade den högsta riskbenägenheten, se 

Stapeldiagram 2. Att den kvinna som intervjuades ansåg sig vara så högt riskbenägen kan bero 

på att hon verkade ha ett relativt stort intresse i aktier och aktieplacering. Hon kan således ha en 

bredare kunskap, vilket skulle kunna öka hennes självförtroende. Det här kan vara bidragande 

faktorer till hennes avvikande svar. Hon är även näst äldst av de intervjuade respondenterna, 

vilket stämmer i enlighet med Hypotes 3, att riskbenägenheten ökar med åldern. Huruvida 

kunskap och intresse spelar in i en individs självförtroende samt påverkar dennes riskbenägenhet 

kommer att diskuteras vidare senare i detta kapitel. 

 

Finns det ett positivt samband mellan ålder och riskbenägenhet? 

Tidigare forskning som bedrivits inom området har studerat olika demografiska faktorers 

påverkan på en individs riskbenägenhet. Ålder är en faktor som det forskats kring, av exempelvis 

Yao et. al. (2011) vilken ligger till grund för Hypotes 2 Det finns ett positivt samband mellan 

ålder och riskbenägenhet. Riskbenägenheten tycks således öka under en individs livstid fram till 

denne är cirka 65 år gammal, där den därefter börjar avta enligt Wang et al. (1997). Det kunde 

inte påvisas i den här undersökningen då endast fyra av enkätundersökningens respondenter var 

över 65 år. Hypotesen kan däremot styrkas i någon mening då liknande resultat framkom vid 

samtliga intervjuer med Sveriges fyra storbankers privatrådgivare. Alla fyra privatrådgivare var 

överens om att pensionärer var de individer bland deras kunder som tenderade att vara minst 

riskbenägna. Exempelvis menar Swedbanks privatrådgivare (2015) att hen upplever att de yngsta 

samt de äldsta av deras kunder är de individer som i regel väljer de investeringar som bär den 

lägsta risken. Både Swedbanks samt Nordeas privatrådgivare tror att det beror på att de yngre 
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individerna kan tänkas spara till exempelvis en bostad och därför inte vill riskera sitt kapital. 

Privatrådgivare 2 (2015) menar vidare att individer i medelåldern i regel är dem som väljer 

investeringar med en något högre risk, vilket är i enlighet med Yao et. al. (2011) forskning. I 

enlighet med intervjuerna med privata aktiesparare visades ingen skillnad i riskbenägenhet 

mellan olika åldrar, då en äldre kvinna och en ung man svarade att de ansåg sig vara den högsta 

nivån av riskbenägenhet. En av de äldsta kvinnorna svarade dessutom den lägsta nivån på skalan. 

 

Ytterligare forskning som undersökt ålderns påverkan på en individs riskbenägenhet har 

genomförts av Korniotis och Kumar (2011) vilken visar att äldre investerare föredrar en mer 

väldiversifierad aktieportfölj med lägre risk. Resultatet från den studien styrks även här i 

intervjuerna med privatrådgivarna. Alla fyra rådgivare upplever att pensionärer är de kunder som 

besitter den lägsta riskbenägenheten. Att pensionärer skulle välja en aktieportfölj med mindre 

risk skulle kunna bero på flera tänkbara anledningar. Exempelvis upplever eventuellt individer 

som har gått eller snart ska gå i pension att de inte längre är i behov av en större avkastning. Det 

här gör att de inte heller är villiga att utsätta sig för en högre risk, vilket även Swedbanks 

privatrådgivare (2015) konstaterar. Det kan även tänkas bero på att de individer befinner sig i sin 

sista fas i livet och har således accepterat sin förmögenhet. Ingen av privatrådgivarna brukar 

heller rekommendera individer med bara ett par år kvar till pension att ta en för hög risk, då de 

inte vill att de ska riskera att förlora sitt kapital utan en möjlighet att hinna få tillbaka det.  

 

Uppsatsens författare valde vidare att testa Hypotes 2 på ett statistiskt sätt från 

enkätundersökningen för att se hur åldern korrelerade med riskbenägenheten. Korrelationen visas 

i Tabell 1 och resulterade i 0,59 vilket således pekar på ett relativt starkt samband mellan ökad 

ålder och ökad riskbenägenhet. Att ha i åtanke vid analys av det här statistiska testet är att 

medelvärdet är cirka 32 år och medianen 27 år, vilket även ses i Tabell 1. Vidare befinner sig 

68% av enkätens respondenter i den yngsta generationen, alltså i åldern 18-33 år, vilket visas i 

Cirkeldiagram 2. Det gör att testresultatet skulle kunna vara missvisande, då de flesta av 
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individerna i urvalsramen är i ungefär samma åldersspann. För att få fram ett mer korrekt resultat 

på hur åldern påverkar riskbenägenheten genomfördes det statistiska testet igen, den här gången 

testades de olika generationerna var sig. Studien resulterade i en korrelation på cirka 0,54 av den 

yngsta generation (18-33 år), en korrelation på cirka 0,53 av den mellersta generationen (34-50 

år) samt en korrelation på cirka 0,64 av individerna mellan 51-69 år. De här resultaten visas i 

Tabell 3. Med bakgrund i tidigare forskning som genomförts angående huruvida ålder påverkar 

en individs riskbenägenhet har den här undersökningen visat liknande resultat. Studien visar 

dock inte att riskbenägenheten sjunker efter 65 års ålder, utan enbart att den ökar under en 

individs livscykel. Därmed bekräftas hypotesen på ett statistiskt vis, dock kan stor kritik riktas 

till åldersspridningen i studiens urval. 

 

Finns det ett positivt samband mellan inkomst och riskbenägenhet? 

Den tredje demografiska faktorn som studerades i den här uppsatsen är inkomst. Tidigare 

forskning som genomförts för att utreda huruvida en individs inkomst påverkar dennes 

riskbenägenhet har inte varit entydig. Å ena sidan finns det forskning vars resultat säger att 

individer med en ökad inkomst tenderar att ha en högre grad av riskbenägenhet, på grund av att 

de individerna lättare skulle ha råd att förlora en del av sin förmögenhet till följd av en riskfylld 

investering (Blume 1978, se Terrence, Hallahan, Faff, & Michael D. McKenzie 2004). Å andra 

sidan finns även forskning som menar att individer med en mindre förmögenhet tenderar att vara 

mer riskbenägna, i jämförelse med individer med en större förmögenhet (Terrence, Hallahan, 

Faff, och McKenzie, 2004). Med grund i dessa teorier utformades uppsatsens tredje hypotes Det 

finns ett positivt samband mellan inkomst och riskbenägenhet. Både enkätundersökningen och 

de intervjuer som genomfördes till den här studien visar tvetydiga resultat. SEBs privatrådgivare 

(2015) menar att hen upplever att individer med en väldigt stor förmögenhet tenderar att agera 

mer riskavert vid placering av kapital, vilket hen tror beror på att en högre avkastning inte lockar 

på samma sätt för de individerna. Vidare menar hen (2015) att de personer med en medelstor 

förmögenhet är de individer som hon upplever är högst riskbenägna. Nordeas privatrådgivare 
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(2015) håller dock inte med tidigare nämnda privatrådgivare om att individer med en stor 

förmögenhet tenderar att vara riskaverta, utan menar tvärtom att de individerna oftast väljer 

placeringar med en högre risk. Deras olika uppfattningar kan bero på att de har olika åsikter om 

vad som är en stor förmögenhet. Det kapital Nordeas privatrådgivares högst förmögna kund 

besitter kanske bara är en liten del av den förmögenhet SEBs privatrådgivares mest förmögna 

kund besitter, eller tvärtom. 

 

För att undersöka om inkomst påverkar en individs riskbenägenheten samt testa uppsatsens tredje 

hypotes utfördes ytterligare ett korrelationstest. Testet visade en korrelation på 0,59, se Tabell 1. 

Det här är typer på ett relativt stark samband mellan ökad inkomst och ökad riskbenägenhet, hos 

våra respondenter. Det var en god fördelning på inkomsten mellan respondenterna med 25.000 i 

median och cirka 29.500 i aritmetiskt medelvärde. 

 

Finns det ett positivt samband mellan utbildning och riskbenägenhet? 

Utöver de tre demografiska faktorerna studerades dessutom variabeln utbildning och dess 

påverkan på en individs riskbenägenhet. Baker och Haslem (1974) menar exempelvis att en 

högre utbildning leder till att en individ blir mer riskbenägen. Det här fann vi även belägg för i 

resultat från genomförd enkätstudie, i vilken den starkaste korrelationen presenterades på 0,73. 

Resultatet betraktas som ett starkt positivt samband och visas i Tabell 1. Swedbanks 

privatrådgivare (2015) är dock inte enig med resultatet utan menar att hen inte upplever att 

graden av utbildning påverkar en individs riskbenägenhet. Hen tror snarare att det påverkas av en 

individs intresse och kunskap. Vid vidare beaktning av enkätundersökningens resultat kom 

författarna fram till att korrelationen som presenterades även kan bero på en bakomliggande 

variabel som exempelvis val av inriktning på sin utbildning. I enkätundersökningen visade det 

sig att 36% av respondenterna studerade ekonomi, vilket skulle kunna vara en del av 

förklaringen till den starka korrelationen mellan utbildning och riskbenägenhet. Man skulle 

kunna tänka sig att de individer som valt att studera ekonomi också har ett intresse för aktier. Om 
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enkätundersökningen upprepades med ett mer representativt urval finns en möjlighet att 

resultatet hade blivit ett annat och därför kan heller inga generaliseringar göras. Uppsatsens 

fjärde hypotes Det finns ett positivt samband mellan utbildning och riskbenägenhet har därmed 

statistiskt bevisats. 

 

Finns det ett positivt samband mellan självförtroende och riskbenägenhet? 

Vidare undersöktes även huruvida en individs självförtroende påverkar dennes riskbenägenhet. 

Tidigare forskare menar att män besitter ett större självförtroende vid finansiella beslut och att 

det har lett till att män är mer aktiva på den finansiella marknaden (Barber & Odean, 2001). Det 

här ser vi redan i enkätundersökningen, där merparten män rankade sig själva högre än vad 

kvinnorna gjorde, se Stapeldiagram 2. Det kan ligga en rad olika förklaringar bakom de här 

skillnaderna. Bland annat talar en av privatrådgivarna (2015) om att hen upplever att män har ett 

större självförtroende än kvinnor, vilket enligt hen skulle kunna vara en del av orsaken till varför 

män väljer placeringar som innebär en högre risk. Om, och i så fall hur mycket, en individs 

självförtroende påverkar dennes riskbenägenhet har studerats av bland annat Barber och Odean 

(2001) där dem kom fram till att män faktiskt besitter ett större självförtroende när det kommer 

till finansiellt beslutsfattande. Att män skulle ha ett större självförtroende än kvinnor skulle 

kunna bottna i en rad olika faktorer. En förklaring skulle kunna vara att män och kvinnor 

behandlas olika av varandra, men även av samhällets institutioner, detta trots att Sverige befinner 

sig på fjärde plats bland världens mest jämställda länder (Gender Gap, 2014).  

 

Privatrådgivaren hos Skandinaviska Enskilda Banken (2015) berättar att många individer anser 

sig själva ligga på en viss riskbenägenhetsnivå vid ett första möte men när hen sedan ger kunden 

konkreta siffror av olika investeringsalternativ brukar kundens riskbenägenhet sjunka rejält. Det 

här upplevde författarna till uppsatsen som väldigt intressant och valde således att undersöka hur 

en individs uppfattning om sin egen riskbenägenhet stämmer överens med dennes 

riskbenägenhet vid aktieplacering. Därför gjordes ett försök att med hjälp av ett korrelationstest 
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se hur sambandet såg ut mellan individens självupplevda riskbenägenhet och dennes 

riskbenägenhetsnivå vid en aktieplacering. Båda könen testades, samt män och kvinnor var för 

sig och resultaten presenteras i Tabell 2. Korrelationen visade på 0,97 för båda könen samt cirka 

0,95 för männen och strax under 1 för kvinnorna. De höga korrelationerna skulle kunna tyda på 

att en individs självupplevda risknivå stämmer mycket väl överens med verkligheten. Männens 

korrelation är något starkare än kvinnornas, vilket indikerar på att männen i högre grad rankar sig 

själva något högre än vad de sedan visar sig vara vid en aktieplacering. Att ha i beaktning när 

resultatet från testet analyseras är att den data som använts i testet har samlats in via 

enkätundersökningen, se Bilaga 2. I och med detta har det aldrig handlat om respondenterna eget 

kapital, utan frågorna och svaren har varit hypotetiska. Med stor sannolikhet hade vissa 

respondenter svarat annorlunda och mer rationellt om det hade rört sig om deras eget ihoptjänade 

kapital. Då tror vi att självförtroendet hade skiljt sig i högre grad än vad korrelationen visade nu, 

både mellan män och kvinnor. Då det är i princip omöjligt att statistiskt urskilja individers 

självförtroende i en enkätundersökning gjordes intervjuer med aktieplacerare. Intervjuerna 

gjordes för att se om det gick att urskilja en skillnad i självförtroende mellan könen. Det var svårt 

för författarna till uppsatsen att avgöra respondenternas olika grader av självförtroende men 

författarnas uppfattning var att individerna med högre kunskap verkade besitta ett högre 

självförtroende. Några ytterligare paralleller kunde inte dras för att författarna insåg att graden av 

självförtroende var svårt att mäta, oavsett tillvägagångssätt.   

 

Sammantaget har den här studien i enlighet med tidigare forskning som bedrivits inom ämnet 

dragit slutsatsen att riskbenägenheten skiljer sig åt mellan könen. Män tenderar således att välja 

mer riskabla alternativ i jämförelse med kvinnor. Författarna vill därmed påstå att Hypotes 1 

stämmer. Dock anser författarna till den här studien att det snarare är andra faktorer som 

bestämmer en individs riskbenägenhet, snarare än könet i sig. Hypotes 2 behandlar det positiva 

sambandet mellan ålder och riskbenägenhet, vilket den här studien påstår stämmer trots den 

skeva fördelningen av åldrar av studiens respondenter. Tidigare forskning som studerat en 
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individs inkomsts påverkan på dennes riskbenägenhet har varit tvetydig. När Hypotes 3 

statistiskt testades visades ett starkt positivt samband mellan inkomst och riskbenägenhet. 

Författarna vill således bekräfta även Hypotes 3. De sista hypoteserna, Hypotes 4 och Hypotes 5 

har även dem accepterats av forskarna till den här studien. 
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6. Slutsats 
 

De slutsatser som kunnat dras, huruvida syftet uppnåtts samt frågeställningarna besvarats 

kommer presenteras i det här kapitlet. Även förslag till vidare forskning kommer att presenteras.  

 

6.1 Slutsats 

Finns det någon skillnad i riskbenägenhet mellan könen? 
I enlighet med både enkätundersökning, intervjuer med privatrådgivare samt tidigare forskning 

fanns det en skillnad i riskbenägenhet mellan män och kvinnor. Kvinnor har visat sig vara 

mindre riskbenägna än män. 
 

Vilka faktorer påverkar en individs riskbenägenhet vid aktieplacering?  

Studien visade att ytterligare faktorer påverkar en individs riskbenägenhet. Faktorerna ålder, 

inkomst och utbildning har statistiskt bevisats påverka riskbenägenheten hos en individ. 

Avslutningsvis har faktorn självförtroende inte på ett statistiskt sätt kunnat bevisas men studiens 

kvalitativa data tyder på ett samband mellan den och en individs riskbenägenhet. 

 

Författarna till uppsatsen anser att syftet är uppnått och att frågeställningarna har besvarats.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Individers riskbenägenhet kan förklaras av fler variabler än de som tagits hänsyn till i den här 

undersökningen. Det kan därför vara av intresse att studera fler variabler, för en mer överskådlig 

studie. Alternativt replikera den här studien och då använda ett representativt urval för att få en 

mer korrekt bild av verkligheten.  
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1: Enkätundersökning 1 
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8.2 Bilaga 2: Enkätundersökning 2 
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8.3 Bilaga 3: Intervjuschema med privatrådgivare 

 

 
 

Intervjun kommer att ligga till grund för en kandidatuppsats inom Företagsekonomi, med inriktning på 
riskbeteende och Du väljer själv om du vill vara anonym i den uppsats som sedan kommer att 
publiceras. 
 
Intervjuschema med privatrådgivare 
 

1. Ditt namn 
 

2. Din ålder 
 

3. Din utbildning  
 

4. Din arbetsplats och position där 
 

5. Hur går ett möte med Dig till?  
 
6. Vilken är din typiska kund? 

Ex: Kön, ålder, kunskap, yrke, förmögenhet etc.  
 

7. Hur skulle Du definiera begreppet risk?  
 

8. Diskuterar Ni begreppet risk med era kunder? 
-Om ja, på vilket sätt?  

 
9. Upplever Du någon skillnad i riskbeteendet mellan olika individer?  

Ex: Kön, ålder, kunskap, utbildning, yrke, förmögenhet etc. 
 
Om Ja, vad tror du dessa skillnader beror på?  
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8.4 Bilaga 4: Intervjuschema med aktieplacerare 

 
Intervjun kommer att ligga till grund för en kandidatuppsats inom Företagsekonomi, med inriktning på 
riskbeteende och Du väljer själv om du vill vara anonym i den uppsats som sedan kommer att publiceras. 
 
Intervjuschema med aktieplacerare  
 

1. Ditt namn 
 

2. Din ålder 
 

3. Din utbildning  
 

4. Din arbetsplats och position där 
 

5. Vad har Du för tidigare erfarenhet av aktieplacering? 
 

6. Vad har du för kunskap om aktieplacering? 
-Vad har du hämtat denna kunskap?  

 
7. Hur ser ditt intresse kring aktieplacering ut? 

 
8. När du ska placera i aktier, tar du då hjälp av någon? 

Ex: Rådgivare, familj, vän, bekant etc.  
 

9. Hur tänker du när du när du placerar i aktier?  
Ex: Varför har du valt just de aktier som ligger i din portfölj? 

 
10. Hur skulle du definiera begreppet risk?  

 
11. Är begreppet risk något du funderar på när du bygger din portfölj? 

  
12. Hur bedömer du risken i en aktie? 

 
13. Hur ser din aktieportfölj ut idag? 

-Är den uppdelad efter brancher, länder etc? 
 
14. Vad är det främsta målet med din placering? 

- Utgår du från ex. avkastning, risk, etc?  
 

15.  På en skala 1-4, hur riskbenägen anser du Dig själv vara? 
- Där 1 är lägst riskbenägenhet och 4 är högst riskbenägenhet.  

 
 
 
 
 
 
 


