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Tutor              Ogi Chun 
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Research        The purpose of the essay is to examine Generation Y’s investment behavior,  

purpose            based on financial literacy and characteristics. 

Theory              Theories that have given inspiration for this study are efficient market hypothesis,  

                          behavioral finance and theory of investment behavior. These theories have been  

                          based throughout the study.   

Methodology  The survey was based on a quantitative method with qualitative elements in  

                          order to get a deeper understanding of the respondent’s replies. Data has been  

                         collected through surveys and interviews. 

Conclusion The empirical data indicates that Generation Y generally has a very high average 

financial literacy. The rationality they exhibit in the mastery of financial 

information and tools does not affect their savings and investments. Instead, the 

investment behavior is given in expression by their character, but also demographic 

basis. 
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Titel Hur är Generation Y som investerare?  

Datum 2017-01-09   

Ämne Kandidatuppsats i företagsekonomi 

Författare Zeynep Süllü & Merve Duru  

Handledare  Ogi Chun 

Nyckelord       Finansiell Läskunnighet, Investeringsbeteende, Generation Y, Karaktäristika,  

                          Sparande, Investering, Behavioral Finance, Effektiva marknadshypotesen 

Syfte            Syftet med uppsatsen är att undersöka Generation Y:s investeringsbeteende  

                         utifrån finansiell läskunnighet och karaktäristika.  

Teori              Teorier som givit inspiration till denna undersökning är effektiva  

                         marknadshypotsen, behavioral finance och investeringsbeteendeteorin.  

                          Dessa teorier har legat till grund genom hela studien. 

Metod             Undersökningen har baserats på en kvantitativ metod med kvalitativa inslag i            

                         syfte att kunna få en djupare förståelse kring respondenternas svar.  

                          Datainsamlingen har skett med hjälp av enkäter och intervjuer.  

Slutsats Empirin indikerar på att Generation Y generellt har en väldigt hög genomsnittlig 

finansiell läskunnighet. Den rationalitet de uppvisar i behärskande av finansiell 

information och redskap påverkar dock inte deras sparande och investerande. 

Investeringsbeteendet ger sig i uttryck istället efter deras karaktär men även 

demografiska förutsättningar. 
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1. Inledning 

_______________________________________________________________________________________ 

I inledningskapitlet får läsaren bekanta sig med olika faktorer som har en bytande roll i formandet 

av investeringsbeteendet. Vidare förs en diskussion, baserad på tidigare forskningar, varifrån 

problemet formuleras och utmynnar i studiens syfte. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 

studiens avgränsning. 

________________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund  

Från slutet av 1970 – talet och framåt har den enskildes disponibla inkomst ökat stadigt och 

köpkraften varit obrutet positiv, speciellt de senaste femton åren. Individen väljer själv om hon 

konsumerar, sparar eller investerar sin inkomst, oftast utifrån konjunkturen i ekonomin 

(Ekonomifakta, 2016). Bankerna har en längre tid varit individen till hjälp, då de erbjuder produkter 

och tjänster, i hennes val av konsumtion, sparande och investerande. Tjänsterna kan vara i form av 

sparande i aktier och fonder, sparkonton samt till pensionen och även för lån inför investeringar av 

bostadsköp (Svenskabankföreningen, 2014). 

Varje individ väljer utifrån egna premisser och vilken förhållning de har inför olika spar – och 

investeringsalternativ. Individen har möjligheten att göra precis vad hon vill med sina pengar, då 

utbudet av produkter och/eller tjänster är ofantligt stora. Innan hon fattar beslut som berör hennes 

ekonomi, analyserar hon vilket beslut som är säkrast. Är det bra tid för fastighetsköp, kan det 

optimala vara att fästa sitt kapital i en bostad eller ifall det går bra i någon aktie så kanske hon bör 

välja att spara genom aktier eller i fonder. Hela denna beslutsprocess handlar egentligen om ifall 

individen är redo att avstå från sin disponibla inkomst idag för att kunna behålla den, med 

förhoppningar om att den genererat bra avkastning (Fregert & Jonung, 2010, s.76).  

I flertals tidigare forskningar fås möjligheten att bekanta sig med hur investeringsbeteendet ger sig i 

uttryck bland individer. Finansiella beslut grundar sig inte i enbart i externa faktorer, såsom 

konjunkturen, utan även i interna faktorer. Detta beteende har, inom olika områden, kartlagts både 

inom nationell – och internationell forskning. Tidigare forskningar har i många år huvudsakligen 

beaktat investeringsbeteendet hos individer utifrån demografiska aspekter såsom utbildning, kön 

och inkomst samt utifrån ställningstagande till risk. 
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Utbildning menas vara starkt kopplat till rationellt bedömande, eftersom misstag i beslutsfattande, i 

enlighet med hypotesen om effektiva marknader, görs på grund av brist på information och kunskap 

(Ackert & Deaves, 2010, s. 60, 307; Campbell, 2006). Generellt sett finner individer lämpliga 

lösningar på sina investeringsproblem, men det finns fortfarande en minoritet som gör trots det 

misstag, vilket Campbell (2006) tydligt kopplar till utbildningsnivå. Individen menas tendera att ta 

bättre investeringsbeslut ju högre kunskap hon besitter om de produkter och/eller tjänster hon har 

avsikt att investera i (Kasilingam & Jayabal, 2008; Campbell, 2006).  

Ekonomiska misstag kan i flera fall, utöver utbildning, även kopplas till inkomst och 

ställningstagande till risk. Individer med lägre utbildning och magrare inkomster är mindre benägna 

att delta i riskfyllda investeringar på grund av deras begränsade skicklighet inom investeringar. 

Parallellt som begränsad inkomst resulterar i begränsad flexibilitet vad gäller sparande och 

investerande. Ytterligare tenderar investerare, vilka besitter större kunskap och inkomst, att vilja 

delegera finansiella beslut åt rådgivare, då de kan betala höga avgifter för finansiella planerare, 

fonder och banker (Campbell, 2006; Bernhardtz, 2013).  

Med mindre hänsyn till demografiska förutsättningar, menas även riskattityden kunna vara 

avgörande inför finansiella beslutsfattanden. Attityden till risk utvecklas och formas olika beroende 

på personliga erfarenheter samt i vilken mån individen känner sig säker inom ämnet, det vill säga i 

vilken mån individen behärskar finansiell information. Den sätter även grunden för hur mycket en 

individ är villig att riskera för eventuellt mervärde (Loewenstein et. al, 2001; Graham et. al, 2002).  

Ett par tidigare studier, menar Mahdzan & Tabiani (2013), indikerar på betydande skillnader i 

beteendet mellan könen vad gäller sparande och investerande. Detta förklaras i flesta fall utifrån 

faktorer som nivån av inkomst och ställningstagandet till risk. Då kvinnor historiskt sett haft ett 

senare arbetskraftsdeltagande har det i sin tur resulterat i även sent deltagande i finansiella 

sammanhang. Parallellt med att kvinnor fastställts vara mindre riskbenägna än män, då de menas 

vara mindre säkra på sina ekonomiska beslutsfattanden (Graham et. al, 2002). Detta förklarar bland 

annat Lusardi & Mitchell (2008) och Almenberg & Säve-Söderbeg (2011) med bristen på finansiell 

läskunnighet. 

1.2 Problemdiskussion 

Vad som formar ens investeringsbeteende är många, vilket ämnats belysas flertals gånger ur olika 

perspektiv. Perspektiven nämnt ovan är enbart ett par av de centralaste. På senare år har istället 

fokus i flertalet studier lagts på finansiella läskunnigheten – vilket menas vara kärnan i 
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framgångsrika besparingar och investeringar (Lusardi & Mitchell, 2011a) – och på karaktäristikans 

betydelse för hur individen förhåller sig inför finansiella sammanhang. 

Varför som uppmärksamhet på finansiell kunskap ökat under de senaste åren menas vara 

expansionen av de mer komplexa finansiella tjänster. Detta har i sin tur krävt ett ökat engagemang 

från individers sida i syfte att kunna hantera sin ekonomi. Behärskande av finansiell information är 

en process, vilken ämnar öka individens förståelse för finansiella begrepp och instrument (Sevim et. 

al, 2012).  

I sin forskning konstaterar Lusardi & Mitchell (2011b) att finansiell analfabetism är väldigt utbrett, 

även i länder med välutvecklade finansmarknader – där bland Sverige hör till. I den svenska studien 

kartlägger Almenberg & Säve-Söderberg (2011) att den finansiella läskunnigheten är varierande 

inom befolkningen, där variationen i åldern konstaterats vara mest anmärkningsvärd. 

Läskunnigheten menas vara lägst bland unga och högst bland individer i medelåldern. Tidigare 

studier har även indikerat på att ökad finansiell läskunnighet även ger ökad positiv inverkan på 

sparande och investerande (Almenerg & Säve-Söderberg, 2011; van Rooij et. al, 2011a). 

Genom att betona betydelsen av specifika särdrag hos individen, har forskare ämnat förklara 

ställningstagandet inför finansiella beslutsprocesser och investeringsbeteendet. Exempelvis menas 

förhållningen till risk, val av besparings – och investeringsformer vara en karaktärsfråga, vilken 

formas beroende på personliga erfarenheter och premisser (Loewenstein, et. al, 2001; Ganesan, 

2012; Parment, 2013).  

Ytterligare har en hel rad forskningar gjorts kring generationer, där varje generation fastställts 

präglas av skiljande karaktärsdrag. Idag möts vi med den generation som beskrivs kännetecknas av 

deras utmanande karaktär. Generation Y (födda mellan 1980 – 1995) är den, genom historien, mest 

välutbildade, optimistiska, impulsiva, självsäkra och självständiga generationen någonsin (Eisner, 

2005; Gürsoy, 2008; D’Netto, 2012).  

Generation Y i egenskap som arbetsstyrka och konsument finns det en del tidigare forskningar om, 

ändock vad beträffar investeringsbeteendet har det studerats i mindre utsträckning (Cui et. al, 2003; 

Gürsoy, 2008). Dock finns det delade meningar och antaganden i tidigare forskningar kring hur 

Generation Y är och bör vara som investerare. Rationaliteten i finansiella sammanhang menas öka i 

och med ökad utbildningsnivå, vilken i sin tur menas öka den finansiella kunskapen (Sevim et. al, 

2012). Generation Y är, ur ett historiskt perspektiv, den högst utbildade generationen, dock med en 

låg finansiell läskunnighet enligt forskningar.  
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Fürth et. al (2012) menar att den utmärkande karaktäristikan hos Generation Y bör ha en positiv 

inverkan på investeringsbeteendet, vilket Ganesan (2012) styrker genom att konstatera att de 

uppvisar ett gott sparbeteende speciellt på kort sikt. Samtidigt menas det att generationens 

utmärkande impulsiva karaktär parallellt som den magra framtidsoron bidrar till irrationalitet och 

högt risktagarbeteende vid beslutsfattande – genom att de bland annat tenderar uppvisa en 

anmärkningsvärd skuldsättningsvilja (Attansio & Weber, 1994; Penman & McNeill, 2008; Nga & 

Yien, 2013).   

1.3 Problemformulering 

Mot denna samlade bakgrund ligger därav intresset i att mäta Generation Y:s finansiella 

läskunnighet, då den är en betydande faktor i investeringssammanhang. Som tidigare nämnt har 

flertals tidigare forskningar fastställt finansiella läskunnigheten vara lägst hos bland annat unga. 

Detta trots den kännetecknande höga utbildningsnivån, vilken i teorin borde medföra ökad finansiell 

läskunnighet, hos Generation Y. Samtidigt präglas denna generation som nämnt även av andra 

egenskaper, vilka menas påverka deras finansiella beteende. Därför är det av intresse att se hur 

Generation Y är som investerare, varigenom investeringsbeteendet är en fråga om finansiell 

läskunnighet eller en fråga om karaktäristika. 

1.4 Frågeställningar 

• Påverkar nivån av finansiell läskunnighet Generation Y:s investeringsbeteende? 

• På vilket sätt har Generation Y:s karaktäristika inverkan i deras investeringsbeteende?   

1.5  Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka Generation Y:s investeringsbeteende, utifrån finansiell 

läskunnighet och karaktäristika.  

1.6 Avgränsning 

Det är av större intresse att avgränsa sig till Generation Y (födda mellan åren 1980 – 1995), då 

denna generation är den mest högutbildade samt utmärkande i sitt karaktärsdrag. Ytterligare att 

finansiell analfabetism konstaterats vara utbredd även i länder med välutvecklade finansmarknader, 

där även Sverige kartlagts höra till, kommer denna undersökning geografiskt avgränsa sig till 

Sverige. Varför studien avgränsas till Sverige beror även på att författarna i denna studie inte har 

förutsättningar efter given situation för att genomföra undersökningen i ett annat land.   
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2. Teoretisk referensram 

_______________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel får läsaren ta del av de teorier och tidigare forskningar som givit inspiration till 

undersökningen. Dessa teorier och tidigare forskningar har legat till grund genom hela studien och 

varit till hjälp vid utformandet av undersökningsmaterialet. 

________________________________________________________________________________ 

2.1 ”Market Efficiency” kontra ”Behavioural Finance” 

Teorin om en effektiv marknad, vilken introducerades under 70 – talet av Eugene Fama, bygger på 

att priset av en produkt och/eller tjänst, på den finansiella marknaden, är en återspegling av att all 

information är tillgänglig för alla oavsett tid och rum. För att en marknad skall anses vara effektiv 

antas alla deltagande i marknaden i första hand agerar fullt rationellt utifrån tillgänglig information 

(Hillier et. al, 2010, s. 350).  

Samtidigt hävdar flertals akademiker att tron på en effektiv marknad inte är applicerbar i 

verkligheten. Det är här Behavioural Finance kommer in, som talar om de konstanta anomalierna. 

Anomalierna tyder på att det inte är alla investerare som agerar fullt rationellt, för är alla människor 

verkligen rationella? Även de som exempelvis spelar på casino? Effektiva marknaden förutsätter 

som nämnt att individen agerar fullt rationellt för positiv förväntad avkastning, medan den som 

väljer att spela på casino i förväg är medveten om att risken för negativ förväntad avkastning är 

större i förhållande till positiv förväntad avkastning. Den psykologiska inställningen inför 

beslutfattande spelar alltså en betydande roll och ger upphov till anomalier som då menas vara 

haken i en effektiv marknad med rationella investerare. Självfallet antas inte heller att alla 

investerare agerar fullt irrationellt heller (Hillier et. al, 2010, s. 361).  

Anomalier, som enligt Behavioural Finance, är en produkt av irrationella beslutsfattanden kan 

undvikas genom ökad kunskap (Hillier et. al, 2010, s.361). Flertals tidigare studier indikerar på att 

ökad finansiell kunskap bidrar till ökad rationalitet på finansiella marknader, i form av positivt spar 

– och investeringsbeteende. Detta parallellt som bekvämlighet i användandet av finansiella 

instrument ökar som resultat av ökad finansiell läskunnighet (van Rooij et. al, 2011a; Lusardi & 

Mitchell, 2011a; Sevim et. al, 2012).  
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2.1.1 Investeringsbeteendeteorin 

I slutskedet av 70-talet och in mot 80-talet utvecklades investeringsbeteendeteorin av forskare, 

specialiserade inom ekonomi respektive psykologi. Teorin baserades på psykologiska – och 

beteendevariablar, då traditionella teorier inom ekonomi oftast satt huvudsakligt vikt på rationellt 

agerande, vilket inte i alla fall fungerat i verkligheten (DeBondt, 2010). Det observerades att 

investerare tenderade att göra felbedömningar och agera irrationellt. Forskarna sökte därför 

kognitiva och beteende – samt känslomässiga faktorer som skulle kunna förklara beslutsprocessen, 

genom att fokusera på hur våra sinnen kontinuerligt gör beräkningar som anses vara nödvändiga för 

att kunna generera högsta mögliga vinst och därigenom öka det finansiella välståndet (DeBondt, 

2010; Kishore, 2004).  

Teorin omfattar alla sorters investerare – privata som professionella – samtidigt som finansiella 

beslut kan vara allt ifrån pension och försäkring till aktie – och fondsparande. Faktorer vilka är 

viktiga att kartlägga, för att se hur de påverkar individen inom finansiella sammanhang, är sådana 

som riskattityd, demografiska aspekter och tidspreferenser. Interna faktorer, kan hon inte alla 

gånger styra såsom kön och ålder. Dock kan hon i flesta fall påverka utbildning och utbildningsnivå 

samt yrkesval. Beroende på dessa formar investeraren sina beslut inför investerande och/eller 

sparande. Dessa är även i flesta fall avgörande för vilken riskpreferens investeraren har. Hur dessa 

påverkar investeraren skiljer sig för varje enskild individ (Lovric et. al, 2008).  Denna teori menas 

avspegla verkligheten i större mån än traditionell finansteori, eftersom fullständig rationalitet menas 

vara utopi, vilket även bekräftats i och med finanskrisen 2008 (DeBondt, 2008). Individen kan alltså 

beräkna lönsamheten i investeringen, men kan aldrig vara säker på resultatet, eftersom att påverka 

alla faktorer inte är i hennes makt (Lovric et. al, 2008).      

2.2 Tidigare forskningar kring finansiell läskunnighet 

På senare tid har flertalet tidigare forskningar funnit att finansiell läskunnighet, i form av finansiell 

räknefärdighet och finansiell förmåga, vara av betydande vikt vid finansiellt beslutfattande 

(Almenberg, 2011). I samtliga studier dras slutsatsen ju högre finansiell läskunnighet, desto bättre 

beslutsfattanden i finansiella sammanhang (Lusardi & Mitchell, 2008; Almenberg & Säve-

Söderberg, 2011). Vidare menar forskningar att nivån av finansiell läskunnighet ökar i och med 

ökad utbildningsnivå (Campbell, 2006; Nano & Cani, 2013; Xiao, 2014). 

Finansiell analfabetism är, enligt studien ”Financial Literacy Around the World: An Overview” av 

Lusardi & Mitchell (2011b), väldigt utbrett, även i länder med välutvecklade finansmarknader, där 
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bland Sverige hör till. Finansiella läskunnigheten är varierande inom befolkningen, där åldern är 

mest anmärkningsvärd, då kunnigheten är lägst bland unga och äldre samt högre bland individer i 

medelåldern. 

I den svenska studien utförd av Almenberg & Säve-Söderberg (2011) söktes samband mellan nivån 

av finansiell information och pensionsplanering. Resultaten indikerade i generell mening på att 

många svenska vuxna har låg finansiell kunskap, där bland speciellt unga, gamla, kvinnor och 

individer med låg inkomst samt låg utbildning. Forskarna lät respondenterna svara på tre frågor i 

syfte att mäta den genomsnittliga läskunnigheten bland befolkningen. Den genomsnittliga 

läskunnigheten bland ”planerare” var 1, 74 och 1,61 bland icke-planerare”.  

2.2.1 Sparande och investerande  

Forskningar indikerar på att individer med hög finansiell läskunnighet även tenderar att uppvisa ett 

positivt sparande, planering och beredskapsplan inför framtiden. Genom att studera pensions-

sparandet fastställer forskarna att ekonomiskt kunniga uppvisar ett positivt planeringsbeteende och 

pensionssparande (van Rooij et. al, 2011b; Mahdzan & Tabiani, 2013). Individer med positiva 

planeringsbeteende uppvisar behärskande av olika beräkningsmodeller och metoder (Lusardi & 

Mitchell, 2011a).  

Ytterligare har en rad andra studier indikerat på finansiella kunskapens positiva inverkan på 

investerande, för exempelvis mervärde av kapital. I sin studie fastställer van Rooij et. al (2011a) att 

det finns ett starkt samband mellan låg finansiell kunskap och märkbar blygsamhet i aktiehandel-

deltagande, vilket även styrks av Arrondel et. al (2015) som ponerar finnas ett samband mellan hög 

finansiell kunskap och hög deltagande i värdepappershandel. 

Studier kring finansiell kunnighet har även berört andra aspekter, vilka menats flertalet gånger vara 

betydligt mer avgörande i sammanhanget. Vare sig utbildningsnivå och/eller finansiell läskunnighet 

har menats vara direkt kopplat till sparande. Inkomstnivån och åldern indikerades vara betydligt 

mer avgörande i pensionssammanhang. Detta samtidigt som börsdeltagandet fastställts vara mer 

beroende av ålder, inkomst och utbildningsnivå än grad av finansiell läskunnighet. Unga har 

exempelvis ett mer kortsiktigt sparmål då inte finner tillräcklig med motivation för att vare sig 

förstå betydelsen av eller faktiskt investera för sin egen pension. Samtidigt uppvisar unga vuxna ett 

större intresse i långtidsinvesteringar såsom bostäder och mindre i kortsiktiga investeringar, som 

bland annat aktier, där börsdeltagandet ökar i och med stigande ålder (Barnekow, 2002; Almenberg 

& Säve-Söderberg, 2011; van Rooij et. al, 2011a; Lusardi & Mitchell, 2011b; Ganesan, 2012).  
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Varför som kvinnor uppvisar ett blygsammare aktiehandel-deltagande än män menas inte vara 

bristen på ekonomiska kunskaper, utan på deras låga självsäkerhet inför ekonomiska 

beslutsfattanden. Dock menas kvinnor vara bättre på att bearbeta befintlig information och tenderar 

därför att uppvisa god skicklighet när de väl deltar i investeringssammanhang. Kvinnliga 

investerare tenderar däremot uppvisa ett mer konservativt investerande än män, där bland i 

pensionskonton. Detta samtidigt som manliga investerare uppvisar en större vilja, i förhållande till 

kvinnliga, att ta betydande risker för betydande avkastning (van Rooij et. al, 2011a; Graham et. al, 

2002).  

2.2.2 Benägenhet till skuldsättning  

Vidare menar tidigare forskning att finansiell analfabetism även förklarar individers benägenhet till 

överskuldsättning, i form av bland annat utebliven betalning av kredit, i konsumtions syfte 

(Gathergood, 2012). Vad Gathergood (2012) ytterligare betonar, utöver finansiell läskunnighet, är 

att andra faktorer sådana som demografi och personliga egenskaper förklarar individers 

skuldsättningsbenägenhet. Författaren konstaterar i sin studie överskuldsättning förekomma främst 

bland annat yngre, låg utbildade, låginkomsttagare och impulsiva personer. Lusardi & Tufano 

(2009) menar även de att unga individer och individer med låginkomst har en större benägenhet till 

att skuldsätta sig. Forskarna fastställer ytterligare att kvinnor i större utsträckning tenderar 

skuldsätta sig, då de har svårare att bedöma vart gränsen för skuldbelastningen går.  

Medan Lusardi & Tufano (2009) menar finansiell förståelse och kunskap vara avgörande, sätter 

Gathergood (2012) tyngd på individers impulsivitet och brist på självkontroll. Finansiell 

läskunnighet menar han kunna ökas med utbildning, medan förbättring i självkontroll inte går att 

utbildas i.   

2.2.3 Ställningstagande till risk 

Campbell (2006) och van Rooij et. al (2011a) redogör för i sina studier att individer med låg 

finansiell kunskap i många fall tenderar att undvika finansiella åtaganden som de känner sig 

okvalificerade inom, det vill säga ju mer ökad finansiell kunskap desto mer positiv inställning till 

och deltagande i riskfyllda investeringar.   

Samtidigt menar forskarna att ställningstagandet till risk i många fall beror på utbildning och 

inkomst. Utbildningsnivån menas påverka självsäkerheten inför finansiella sammanhang samtidigt 

som ökad inkomst möjliggör ökad risktagande. Vad gäller könen tenderar kvinnor vara mindre 

riskbenägna i sina placeringsstrategier, vilket beror på deras låga självförtroende. De uppvisar högre 
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osäkerhet för sin förmåga inför ekonomiskt beslutsfattande i förhållande till männen (Graham, 

2002; Campbell, 2006; van Rooij et. al, 2011a; Calcagno & Monticone, 2015).    

2.2.4 Efterfrågan på råd 

Campbell (2006) menar att individer, vilka behärskar finansiell information har en utmärkande 

benägenhet att delegera finansiella beslut åt ekonomiska rådgivare. Rooij et. al (2011) menar istället 

att individer med hög nivå av finansiell läskunnighet bör vara i mindre behov av finansiella 

rådgivare eftersom att de har bättre förståelse för finansiella produkter och tillgång på finansiell 

information i högre grad. Detta styrker även Hung & Yoong (2010) yttrande om att det finns en 

positiv koppling mellan efterfrågan på råd och låg finansiell läskunnighet. Calcagno & Monticone 

(2015) menar istället att hög grad av finansiell läskunnighet ökar sannolikheten för samråd med 

rådgivare men att det minskar sannolikheten för delegering av beslut.  

Calcagno & Monticone (2015) sätter även fokus på erfarenhet, utbildning, ålder, tillit och inkomst 

samt kön. Forskarna menar att erfarenhet, stigande ålder och ökad nivå av utbildning i finansiella 

sammanhang är avgörande för hur investeraren placerar sina tillgångar, där investeraren allt mer 

förlitar sig på sin egna bedömning och investerar självständigt. En annan avgörande faktor av 

efterfrågan på råd menades vara tilliten investeraren känner till rådgivaren, där ökad tillit medför 

minskad autonomt investerade och vise versa. Vad gäller inkomstnivån, fastställer forskarna att 

ökad inkomst medför ökad delegering av beslut men ingen skillnad i rådfrågning. Enligt empiriskt 

resultat tenderade kvinnor i högre grad delegera och rådfråga inför finansiella beslut än män, vilket 

inte menades bero på den finansiella läskunnigheten utan mer på kvinnors bristande självsäkerhet 

inför ekonomiska beslutsfattanden.    

2.3 Karaktäristika 

Länge har forskare sökt ge en förklaring till vad som formar beteendet hos individen i finansiella 

sammanhang. Vidare har tidigare forskningar indikerat på att det finns ett samband mellan 

karaktäristiska och investeringsbeteende.      

Beslutfattandet hos individen sker i två etapper, varav den första är insamling av information och 

andra att tolka den insamlade informationen. Hur information tolkas är individuellt samt är 

beroende av personliga erfarenheter och preferenser (Loewenstein, et. al, 2001; Hamberg, 2004 

s.123). Exempelvis har Loewenstein, et. al. (2001) och Hallahan et. al (2003) sökt ge en förklaring 

för attityden till risk genom att betona vikten av karaktäristiska särdrag hos individen, där attityden 

till risk menats utvecklas och formas olika beroende på personliga erfarenheter samt i vilken mån 
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individen känner sig säker inom ämnet. Detta medan Engström och Westerberg (2003) i sin studie 

konstaterade att det finns ett samband mellan karaktäristika och investeringsbeteende, genom att 

studera benägenheten till aktivt pensionssparande bland individer – där individer med vissa 

karaktäristiska särdrag uppvisade högre aktivt deltagande i beslutstagande. 

2.3.1 Karaktärsdrag hos Generation Y 

Varje generation präglas av karaktäristiska särdrag. I stora drag beskrivs Generation Y vara, utöver 

högutbildad, även optimistisk, impulsiv, självständig, självsäker och statusorienterad. Ytterligare 

menas de vara otåliga samt söker ständigt bekräftelse och många gånger återkoppling direkt efter 

prestation. De är även på jakt efter förebilder och har respekt för erfarenhet samt tenderar därmed i 

hög grad att vända sig till familj och vänner i syfte att rådfråga (Eisner, 2005; Penman & McNeill, 

2008; Gürsoy et. al, 2008; D’Netto, 2012). 

Vad gäller hur spar – och investeringsbeteendet bör förete sig hos denna generation finns delade 

meningar. Medan en del forskningar indikerat på att den låga finansiella läskunnigheten bland 

dagens unga har en negativ inverkan, menar en del andra forskare att deras karaktäristika bör ha en 

positiv inverkan på hur de sparar och investerar (Attansio & Weber, 1994; Fürth et. al, 2012; Ulin, 

2012).   

Att de är statusorienterade och ständigt söker efter självuppfyllelse påverkar hur de väljer att spara 

och investera. De konsumerar gärna produkter av mer exklusiva slag och agerar oftast impulsivt vid 

köp (Penman & McNeill, 2008; Kim & Jang, 2014).  

Generation Y tenderar att leva i nuet, till skillnad från sina äldre generationer vilka präglas av 

framtidsoro. Dessutom har de en anmärkningsvärd hög skuldsättningsvilja. Förklaringen till detta 

menas vara deras positiva inställning till framtida sysselsättning (Attansio & Weber, 1994). Trots 

benägenheten till att skuldsätta sig och strävan efter hög status finner de inte motivation i monetära 

incitament (Allen, 2004).  

Ett tydligt karaktärsdrag hos Generation Y menas dock vara att de uppvisar gott sparbeteende, där 

målen är mer kortsiktiga än långsiktiga. Detta förklaras oftast med att de är otåliga och därmed 

söker omedelbar återkoppling och bekräftelse efter utfört prestation (Ganesan, 2012; Fürth et. al, 

2012). Att de som nämnt är statusorienterade och starkt föredrar att unna sig med mer exklusiva 

produkter samt agerar impulsivt påverkas sparandet, därmed bortprioriteras långtidssparandet 

(Penman & McNeill, 2008; Kim & Jang, 2014).  
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Forskningar indikerar samtidigt på att Generation Y generellt inte visar stort intresse för 

investeringar som ämnar enbart generera mervärde av kapital. Utan engagemanget är en produkt av 

intresset kring investeringssituationen (Parment, 2013). Barnekow (2002) menar att när unga väl 

intresserar tenderar intresset att ligga på långtidsinvesteringar, där bland i boende.  

Forskare menar att Generation Y uppvisar ett anmärkningsvärt högt risktagande. Detta antagande 

grundar sig i deras utmärkande karaktäristika. Irrationellt beslutsfattande i investeringssammanhang 

menas vara riskabelt, varpå deras impulsivitet leder till att de tenderar fatta irrationella beslut. Även 

benägenheten till skuldsättning menas indikera på ett högt risktagarbeteende, då ökad skuldsättning 

associeras till ökad risk. Detta samtidigt som den genomsyrande optimismen och positiva 

inställningen till framtiden främjar risktagandet i nuet (Attansio & Weber, 1994; Penman & 

McNeill, 2008; Nga & Yien, 2013).   
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3. Metod 

_______________________________________________________________________________________ 

Metodkapitlet innehåller huvudsakligen den filosofiska utgångspunkten, val av metod och den 

tillvägagångssätt som varit till hjälp vid empiriinsamlingen. Kapitlet avslutas med metodkritik och 

en diskussion kring undersökningens trovärdighet.     

________________________________________________________________________________ 

3.1 Vetenskapssyn 

 

Inom vetenskaplig forskning finns två centrala huvudfilosofier som kan användas. Filosofin, vilken 

denna uppsats avser utgå ifrån, är den positivistiska. Denna infallsvinkel grundar sig på 

verkligheten och allt som är iakttagbart (Denscombe, 2009, s. 422f). Enligt Lundahl och Skärvad 

(1999, s. 39) är det av vikt att forskaren har ett objektivt synsätt, det vill säga att känslor och 

personliga värderingar inte får förekomma vid tolkning av den information som det tas del av. 

Författarna ansåg därav objektivistiskt synsätt vara lämpligast. Meningen är att iaktta hur urvalet i 

verkligheten agerar i undersökningssammanhanget. Handlandet menas inte vara svårfångat samt 

kräver inte författarnas uttolkning av och förståelse för hur urvalet upplever sin situation, vilket 

däremot hermeneutiken förespråkar för (Patel & Davidson, 2011, s. 42f).  

Vidare har detta lett författarna in på det deduktiva tillvägagångssättet. Den deduktiva ansatsen 

handlar om att ha befintliga teorier som utgångspunkt, för undersökningen, i syfte att kunna 

analysera tillhandahållen empiri. Författarna leddes in i undersökningsområdet efter att ha granskat 

flertalet teorier och tidigare forskningar. Av denna anledning var det mindre lämpligt att använda 

sig av en induktiv ansats, ”där man går från andra hållet”, det vill säga vilken börjar med resultat 

som tillhandahållits utifrån observationer och avslutas med teori (Bryman & Bell, 2003, s. 25).  

3.2 Val av metod 

Det finns två olika metodiska inriktningar att välja mellan – kvantitativ och kvalitativ. Författarna 

utgick ifrån den kvantitativa metoden dock med kvalitativt inslag. Den kvantitativa metoden präglas 

av bland annat siffror, forskarens uppfattning, distans, beteende och ”hård” data – det vill säga 

entydigt data, utan någon närmare förklaring. Medan kvalitativ metod siktar på bland annat ord, 

deltagarens uppfattning, närhet, mening och fyllig data (Bryman & Bell, 2003, s. 322f).  
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Kvantitativ metod kännetecknas av ett deduktivt synsätt, medan den kvalitativa av ett induktivt 

(Bryman & Bell, 2003, s. 85, 360). Det finns dock delade meningar om ifall ett synsätt endast är 

kopplat till en metod (Bryman & Bell, 2003, s.297; Denscombe, 2009, s.369). Författarna ansåg sig 

kunna använda sig av en deduktiv ansats även i den kvalitativa metoden, då empiri ämnades 

analyseras utifrån teori och tidigare forskningar. Kvalitativa datainsamlingen ämnade komplettera 

den kvantitativa delen genom att ge givna beteendet en mening, utifrån deltagarens uppfattning och 

inte författarnas egna tolkning.  

3.3 Tillvägagångssätt  

Författarna valde att genomföra en kvantitativ enkätundersökning, vilken syftade till att främst mäta 

Generation Y:s finansiella läskunnighet. Vidare ämnade både enkät – och intervjuundersökningen 

svara på ifall investeringsbeteendet hos Generation Y var en fråga om finansiell läskunnighet eller 

karaktäristika.  

3.3.1 Kvantitativ – Enkätundersökning 

Den kvantitativa delen av undersökningen genomfördes med hjälp av enkätsurvey via internet (på 

Facebook). Anledningen till varför författarna valde en enkätundersökning var för att det är lättare 

att nå ut till större antal respondenter vid ett tillfälle och på kort tid samt smidigare att administrera. 

Enkäter är den billiga formen, i både tidssammanhang men även kostnadsmässigt. Ytterligare 

reduceras risken för att direkt och indirekt påverka respondentens svar (Bryman & Bell, 2003, 

s.161fff). Varför som enkäten var internetbaserad berodde inte enbart på tid och kostnad, utan även 

på arten av fråga 5–7. Vissa frågor är mer uppmärksamhets – och tidskrävande från respondentens 

sida. För att ge respondenterna möjligheten att reflektera över frågorna ansågs internetbaserad enkät 

vara lämpligast. 

 Enkäten bestod av 13 frågor: 

   Fråga 1-4:    Grundläggande frågor, såsom ålder, kön, utbildningsnivå och inkomst. 

   Fråga 5-7:    Ämnade mäta finansiell läskunnighet, genom räknefärdighet och finansiell 

   förmåga. 

   Fråga 8-13:    Förhållning till sparande och investerande. 
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Författarna utformade enkätens huvudfrågor (fråga 5–7)
1
 utifrån färdiga frågor, vilka hämtats från 

Almenberg & Säve-Söderbergs (2011) studie. Huvudfrågorna bestod av tre frågor, vilka syftade till 

att mäta finansiella läskunnigheten hos urvalet. Olika kombinationer av dessa frågor har använts i 

flertalet tidigare forskningar i olika länder, i syfte att just mäta finansiell läskunnigheten hos 

enskilda individer. Den första frågan menade att mäta den grundläggande räknefärdigheten, medan 

de två senare syftade till att mäta kunskaper kring grundläggande finansiella begrepp (i detta fall 

inflation och riskspridning).   

Vad som menas med hög respektive låg finansiell läskunnighet kan vara svårt att definiera. Dock 

menades läskunnigheten i och med antalet rätt per fråga öka i tidigare studier. Samt att läskunniga 

och icke – läskunniga delades in i två kategorier, utifrån ”3 av 3 rätt” och ”minst ett fel alternativt 

vet ej” (Almenberg & Säve-Söderbergs;2011, Lusardi & Mitchell; 2008; van Rooij et. al, 2011a). 

Vidare valde författarna i denna studie att titta på högt finansiell läskunniga och lågt finansiell 

läskunniga, därav mer djupgående på data med 3 av 3 rätt och 0 eller 1 rätt av 3, på liknande sätt 

som Almenberg & Säve-Söderberg (2011). Detta för att se om det verkligen är graden av finansiell 

läskunnighet som avgör hur en individ förehåller sig till sparande och investerande. För att få en 

generell blick över hur kunnigheten påverkade sparandet och investerandet ställdes frågor kring 

bland annat sparande, investerande och förhållning till risk (fråga 8–13)
2
. Vilka var menade att 

svara på undersökningsfrågorna.   

Författarna valde att forma enkätundersökningens samtliga frågor, utom en, som slutna frågor. 

Enbart en var öppen, vilken var frågan gällande räknefärdigheten. Enkät som instrument måste vara 

lätt att förstå och besvara, eftersom intervjuaren inte är närvarande får respondenten på egen hand 

tolka och besvara på frågorna. Samtidigt är det viktigt att inte ha en alltför lång enkät i syfte att 

undvika ”enkättrötthet” (Bryman & Bell, 2003, s. 161fff). Detta varför som författarna strävade att 

forma enkäten med majoriteten slutna frågor.  

3.3.2 Kvalitativ – Intervjuundersökning  

Intervjuformen författarna utförde var delvis strukturerade och delvis semistrukturerade. Till att 

börja med konstruerades en intervjuguide, vilken liknade enkätens utformning. Författarna delade 

intervjuguiden i två delar, varav den första delen ämnade mäta finansiell läskunnighet. Den andra 

delen bestod av frågor kring förhållning till sparande och investerande. Respondenterna fick på 

                                                           
1
 Se Bilaga 1 

2
 Ibid 
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varje fråga först svara ”ja” eller ”nej” på. Sedan fick de utveckla sina idéer och tala fritt för 

anledningarna till svaret. Därmed kunde en djupare förståelse för handlingarna i sammanhanget för 

ämnet erhållas.  

Intervjuer kan användas för insamling av enkla och faktiska informationer, där strukturerade 

intervjuer med slutna frågor är optimalaste instrumentet för genomförandet. Enbart slutna frågor 

skulle dock inte varit författarna till hjälp för genomförandet av undersökningens syfte. 

Undersökningen syftade inte enbart på att identifiera investeringsbeteendet, utan sökte även en 

förklaring till och en djupare insikt kring beteendet. Detta varför som semistrukturerad intervju 

tillämpades (Bryman & Bell, 2003, s.135; Denscombe, 2009, s. 232, 234f).   

Naturligtvis, menar Denscombe (2009, s.28), måste man beakta om genomförbarheten är möjlig för 

datainsamlingen. Forskaren måste känna sig förvissad om bland annat möjligheten finns för att få 

direkt kontakt med potentiella intervjuobjekten samt om den krävande tidsåtgången. Denna aspekt 

gällande intervjudelen löste författarna på så vis att de till att börja med kontaktade bekanta som 

kunde tänka sig att ställa upp på intervju och bestämde därefter träff med fem av 

intervjupersonerna.  

Tre av intervjuerna utfördes hos intervjupersonerna. Detta då författarna lät respondenterna själva 

välja plats och miljö, då de informerades om att känsliga frågor kunde förekomma och att det var 

viktigt att de kände sig bekväma under intervjun. Resterande två intervjuer genomfördes på caféer. I 

genomsnitt tog varje intervju cirkus 20 minuter.   

3.4 Population och Urval 

Populationen som undersöktes i denna studie var respondenter från Generation Y (födda mellan 

åren 1980–1995), vilka är bosatta i hela Sverige. Studien utfördes på ett icke-sannolikhetsurval, 

närmare bestämt en form av bekvämlighetsurval, vilket innebär att urvalet bestod av respondenter 

som råkade finnas tillhanda för forskaren vid undersökningstillfället (Bryman & Bell, 2003, s. 

124f). Detta då den kvantitativa delen genomfördes genom internetbaserade surveyenkäter, vilka 

författarna delade på sina Facebook-konton och uppmanade Facebook-vänner att dela vidare för att 

möjliggöra en bredare respondentgrupp. Vidare är det av betydelse att nämna att en form av 

snöbollsurval uppstod då författarnas Facebook-vänner i sin tur inkluderade sina relevanta 

Facebook-vänner i deltagandet (Bryman & Bell, 2003, s.126). Vad gäller intervjudelen bestod 

respondenterna av relevanta individer för undersökningstemat från bekantskapen.   
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3.5 Empiri 

Sammanlagt erhölls 252 enkätsvar, därutöver genomfördes 5 personliga intervjuer. Fördelningen av 

enkätrespondenterna utefter demografi redogörs för nedan. 

KÖN                   ÅLDER 

Man Kvinna 21-24 25-28 29-32 33-36 

108 144 114 38 41 59 

 

UTBILDNING INKOMST 

Ej 

Högskola* 

Kandidat- 

nivå** 

Magister  

el. högre*** 

Ingen 1 - 

10 000 

10 001 -  

20 000 

20 001 - 

30 000 

30 001 - 

40 000 

40 001 

eller mer 

110 116 26 12 57 46 76 48 13 
 

* Inkluderar grundskola, gymnasieutbildning och eftergymnasial utbildning t.ex. yrkesutbildning. 

** Inkluderar universitets -/ högskoleutbildning upp till kandidatexamen. 

*** Inkluderar magister -/ masternivå eller motsvarande och doktors -/ licentiatnivå.   

3.6 Bortfall 

Total fick författarna 17 stycken ofullbordade enkäter. Dessa togs inte med som empiriunderlag och 

klassificerades därmed som rena bortfall. Då frågorna var obligatoriska, valde deltagarna antagligen 

att avbryta helt eftersom möjlighet för att utesluta frågor inte fanns. 

3.7 Metodkritik 

Alla undersökningsmetoder har sina för – och nackdelar, vilket författarna i hög grad var medvetna 

om när de valde hur de tänkte gå till väga inför empiriinsamlingen. Även om enkäter är optimalast i 

kostnads – och tidssammanhang, tenderar de att ge ett större bortfall än bland annat intervjuer. 

Detta varför som den strävades hållas kort, koncist och förståelig, samt ha slutna svarsalternativ. 

Om enkät som instrument inte är lätt att förstå och besvara, finns risken för att respondenten låter 

bli att svara på grund av så kallad ”enkättrötthet” alternativt att svaret riskeras inte svara på frågan. 

Att enkäten var internetbaserad medförde även det ytterligare för – och nackdelar med val av 

metod. Internetbaserade enkäter är sparsamt både vad gäller kostnad och miljö. Samtidigt som 

distribution av materialet till respondenterna fungerar mer effektivt. Erhållen data är dessutom 

enklare att processa. Ytterligare kunde författarna nå ut till ett större antal respondenter vilka var 

lämpade för undersökningsfrågan. Dock menas det vara svårt att få tag på slumpmässigt utvalda 

respondenter, vilket minimerar möjligheten för generaliserbarheten. Vad författarna hade i åtanke 

vid konstruerandet av enkäten var risken för ofullständiga, så kallad bortfall, och icke fullbordade 
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enkäter (Heiervang & Goodman, 2009). Enkäten konstruerades med obligatoriska frågor för att på 

så vis undvika ofullständiga enkäter.  

Under intervjun fick en av författarna lägga större fokus på att leda samtalet, medan den andra 

fokuserade på att skriva ned det som sades under intervjun. Att arbetsuppgiften delades upp mellan 

författarna medförde reducerad sannolikhet för försummande av viktig information.    

3.8 Trovärdighet  

Som känt finns tre viktiga kriterium, reliabilitet, replikation och validitet, för bedömning av 

forskningar inom företagsekonomi. Reliabilitet handlar om följdriktigheten, överensstämmelsen och 

pålitligheten. Med andra ord om hur pass tillförlitlig undersökningsresultatet är. När reliabiliteten 

skall bedömas är det viktigt att ställa sig från ”skulle resultatet bli detsamma om undersökningen 

genomfördes på nytt? Eller påverkas resultatet av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser?” 

(Bryman & Bell, 2009, s.48, 94). 

Författarnas forskningsinstrument har under arbetets gång varit frågeformulären, i både kvantitativ 

och kvalitativa delen. Då undersökningen ämnat behandla Generation Y:s finansiella läskunnighet 

och investeringsbeteende samt karaktäristiska, kan reliabiliteten i generell mening vara bristande. 

Detta mycket på grund av att karaktäristika och beteende är något som ständigt förändras och 

omformas. Även om Generation Y beskrivs i generella drag präglas av särskilt karaktärsdrag, 

handlar beteende och beslut om personliga premisser utifrån givna förutsättningar. Dock vad gäller 

hur replikerbar undersökningen är, har författarna eftersträvat vara detaljrik i tillvägagångssättet. 

Detta ökar sannolikheten för andra att reproducera denna undersökning.  

När validitetsanalyser görs väcks frågan ”mäts det som avses mätas?”. I generella drag är det 

viktigt att se över om empiriskt material och val av metod är ämnade att svara på problemet som 

undersöks (Bryman & Bell, 2003, s.48; Denscombe, 2009, s. 424f). Valet av metod kan författarna i 

större sammanhang mena sig varit till stor hjälp för sammanställningen av en valid empiri. Mycket 

tack vare mätinstrumenten som används, vilka kompletterat varandra. Då beteende är svårt att mäta 

utifrån så kallad ”hård” data, fick intervjuerna svara för beteendet. Ändock brister studiens validitet, 

då den externa validiteten blir tvivelaktig på grund av den icke-slumpmässiga urvalsmetoden 

(Bryman & Bell, 2009, s.68). Därmed kan studiens resultat inte generaliseras över populationen.   

  



18 
 

4. Resultat 

_______________________________________________________________________________________ 

I resultatkapitlet presenteras empirin i två huvuddelar – enkätresultat och intervjuresultat.  

I respektive huvuddel behandlas fråga 8-13 var för sig.  

_______________________________________________________________________________ 

4.1 Resultat av enkätundersökningen 

I detta kapitel delges resultatet från enkätundersökningen. Då studien bland annat ämnade mäta den 

finansiella läskunnigheten hos Generation Y, definierades den genomsnittliga läskunnigheten till att 

börja med hos hela populationen och vidare beroende på ålder, kön, utbildning och inkomst.   

 

 3 av 3 
(Antal)/Procent 

2 av 3 
(Antal)/Procent 

1 av 3 
(Antal)/Procent  

0 av 3 
(Antal)/Procent  

Genomsnittlig  
läskunnighet 

Totala antalet 
respondenter 

(95)      37,69 %  (73)      28,97 %  (73)      28,97 %  (11)       4,37 %  2,01 

Den genomsnittliga finansiella läskunnigheten hos Generation Y var 2.01. Med detta genomsnitt 

menas att populationen som helhet svarat rätt på 2.01 av totala 3 frågor vad gäller finansiell 

läskunnighet (fråga 5-7).   

 

Ålder  3 av 3 
(Antal)/Procent 

2 av 3 
(Antal)/Procent 

1 av 3  
(Antal)/Procent 

0 av 3 
(Antal)/Procent  

Genomsnittlig 
läskunnighet   

21-24   (49)       43  % (27)        23,7  % (32)       28 % (6)          5,3  % 2,04 

25-28  (20)       52,6   % (12)        31,6   % (6)          15,8 %  -             - 2,37 

29-32  (11)       26,8  % (9)          22 %  (18)        43,9 % (3)           7,3  %  1,68 

33-36  (15)       25,4  % (25)        42,4 % (17)        28,8 % (2)           3,4 % 1,9 

Som det framgår ovan varierar den finansiella läskunnigheten bland åldersgrupperna.  

Den är högst bland gruppen 25-28 år och lägst bland 29-32 år. 

 

Kön 3 av 3 
(Antal)/Procent 

2 av 3 
(Antal)/Procent 

1 av 3 
(Antal)/Procent  

0 av 3 
(Antal)/Procent  

Genomsnittlig  
läskunnighet 

Man (52)       48,1  % (29)        26,9   % (24)        22,2 %          (3)          2,8  % 2,2 

Kvinna (43)       29, 8 % (44)        30,6 % (49)        34 % (8)          5,6 % 1,85 

Hur den finansiella läskunnigheten skiljer sig bland könen redogörs i ovanstående tabell, där 

läskunnigheten är markant högre hos män än hos kvinnor.  
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Utbildning 3 av 3 
(Antal)/Procent 

2 av 3 
(Antal)/Procent 

1 av 3 
(Antal)/Procent  

0 av 3 
(Antal)/Procent  

Genomsnittlig  
läskunnighet 

Ej högskola* 
 

(24)       21,8  % (42)       38,2 % (36)        32,7 % (8)          7,3  % 1,75 

Kandidatnivå 
** 

(57)       49,1 % (25)        21,6 % (31)        26,7 % (3)           2,6 % 2,17 

Magister eller 
högre *** 

(14)       53,8 % (6)          23,1 %    (6)          23,1 %  -                 - 2,31 

* Inkluderar grundskola, gymnasieutbildning och eftergymnasial utbildning t.ex. yrkesutbildning. 

** Inkluderar universitets -/ högskoleutbildning upp till kandidatexamen. 

*** Inkluderar magister -/ mastersnivå eller motsvarande och doktors -/ licentiatnivå.   

Den finansiella läskunnigheten ökar markant i och med utbildningsnivån hos de deltagande 

respondenterna. Den är lägst bland de med utbildning lägre än högskolenivå och högre bland de 

med högskoleutbildning och fortsatt avanceradnivå.  

  

Inkomst 3 av 3 
(Antal)/Procent 

2 av 3 
(Antal)/Procent 

1 av 3 
(Antal)/Procent  

0 av 3 
(Antal)/Procent  

Genomsnittlig  
läskunnighet 

Ingen inkomst (6) 40 % (3) 20 % (6) 40 % - 2,0 

1-10 000 kr (30) 51,7 % (18) 31,1 % (9) 15,5 % (1) 1,7 % 2,33 

10 001 – 

20 000 kr 

(11) 25 % (16) 36,5 % (14) 31,8 % (3) 6,7 % 1,8 

20 001 – 

30 000 kr 

(18) 24,3 % (26) 35,1 % (23) 31,1 % (7) 9,5 % 1,74 

30 001 – 

40 000 kr 

(24) 50 % (7) 14,6 % (17) 35,4 % - 2,1 

40 000 kr eller 

mer  

(6) 46,2 % (3) 23 % (4) 30,8 % - 2,15 

 

Inget linjärt samband återfinns mellan inkomst och finansiell läskunnighet, då läskunnigheten 

varken ökar eller minskar parallellt med inkomsten. 

4.1.1 Sparande 

4.1.1.1 Kort – respektive långsiktigt sparande 

På fråga åtta i enkätundersökningen fick respondenterna svara på frågan; ”Hur föredrar du att 

spara? Kortsiktigt eller långsiktigt?”. 
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Pensions-
sparar  
20 % 

Pensions-
sparar  

inte 80 % 

Hög finansiell läskunniga 
(95 respondenter) 

Pensions-
sparar 
24 % Pensions-

sparar inte 
76 % 

Låg finansiell läskunniga 
(84 respondenter) 

Kortsiktigt 
sparande 

29,8 % 

Långsiktigt 
sparande 

70,2 % 

Låg finansiell läskunniga 
(84 respondenter) 

En klar majoritet (185 respondenter) menade sig föredra långsiktigt sparande, medan resterande (67 

respondenter) angav att de föredrog kortsiktigt sparande. För att se om en skillnad fanns i val av 

sparande beroende på graden av finansiell läskunnighet ställde författarna högt finansiellt 

läskunniga (3 av 3 rätt) mot lägst finansiellt läskunniga (0 eller 1 av 3 rätt). Av vad som framgår av 

diagrammen nedan fanns ingen märkvärdig skillnad i vad respondenterna föredrar, oavsett nivån på 

kunnigheten.    

      

4.1.1.2 Pensionssparande 

Författarna ställde respondenterna frågan; ”Pensionssparar du privat (förutom allmän – och 

tjänstepension)?”, där frågan syftade till att se om den finansiella läskunnigheten påverkar 

Generation Y:s pensionssparande.  

59 av 252 deltagare uppgav sig pensionsspara privat. Vidare återfanns, enligt diagrammen nedan, 

ingen positiv koppling mellan hög finansiell läskunnighet och privat pensionssparande – då de låg 

kunniga visar ett mer positivt pensionssparande. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kortsiktigt 
sparande 
28,4  % 

Långsiktigt 
sparande 
71,6  % 

Hög finansiell läskunniga 
(95 respondenter) 
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Något som författarna beaktat under sammanställningen av resultatet var att de respondenter som 

angett att de föredrar kortsiktigt sparande tenderade uppvisa ett mer positivt privat 

pensionssparande i förhållande till de som angett att de föredrar långsiktigt sparande.  

 Föredrar kortsiktigt sparande  Föredrar långsiktigt sparande 

Andelen som pensionssparar  29, 9 % (20 av 67) 21,1 % (39 av 185) 

 

4.1.2 Aktiehandel-deltagande  

För att se om Generation Y:s finansiella läskunnighet påverkar deras investerande, specifikt 

värdepappershandelsdeltagande, ställdes frågan ”Deltar du i aktiehandel?”.  

Av 252 respondenter deltog 68 i aktiehandel. Genom en skillnad på 3 procentenheter – som 

redovisas nedan – indikerar studiens resultat på en positiv koppling mellan hög finansiell 

läskunnighet och aktiehandel-deltagande. 

 

4.1.3 Benägenhet till skuldsättning 

För fattarna valde ställa frågorna ”Innehar du ett/flera kreditkort som du aktivt använder?" och 

”Om ja, har det hänt att du inte kunnat betala av krediten i tid?”, för att se om Generation Y:s 

finansiella läskunnighet hade inverkan på deras benägenhet till att skuldsätta sig.  

75 av 252 uppgav att de hade ett/flera kreditkort som de aktivt använde. 24 av samtliga 75 

respondenter har någon gång inte lyckats betala av sin kredit i tid. Bland dessa 24 utgjorde de hög  

finansiell läskunniga en stor majoritet på 15 stycken personer, medan de lägst kunniga var 6 i 

antalet.  

 

Deltar i 
aktiehandel 

25 % Deltar inte i 
aktiehandel 

75 % 

Låg finansiell läskunniga  
(84 respondenter) 

Deltar i 
aktie-

handel    
28 % 

Deltar inte 
i aktie-
handel 
72 % 

Hög finansiell läskunniga 
(95 respondenter) 
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Enligt resultat finns ingen koppling mellan finansiell analfabetism och benägenhet till skuldsättning.  

 

4.1.4 Hög respektive låg risk 

För att fastställa finansiella läskunnighetens påverkan på förhållningen till risktagande har 

författarna valt att ställa frågan: ”Låt oss säga att du har kommit över en större summa pengar som 

du har tänkt investera. Föredrar du att ta hög risk eller låg risk?”.  

64 av 252 respondenter uppgav sig föredra hög risk. Som redovisas nedan indikerar resultaten på att 

hög finansiell läskunniga har en mer positiv attityd till risk gentemot de låg finansiell läskunniga. 

 

4.1.5 Efterfrågan på råd 

Författarna ämnade se hur respondenterna gick till väga i sina investeringsbeslut och till vem/vilka 

de vände sig till för att få råd, utifrån deras grad av finansiell läskunnighet. För att få svar på detta 

ställdes frågan ”Låt oss säga att du har kommit över en större summa pengar som du har tänkt 

investera. Hur går du tillväga?”, där flersvarsalternativ var möjligt.  

Generellt dominerade svaret ”Du rådfrågar vänner och familj om hur du bör investera”, oavsett 

nivån av läskunnigheten. På andra plats hamnade ”Du läser på och väljer en investering som du 

tycker är lämplig”.  

Föredrar ta 
hög risk 

34 % 

Föredrar ta 
låg risk 

66 % 

Hög finansiell läskunniga 
(95 respondenter) 

Föredrar ta 
hög risk 

27 % 

Föredrar ta 
låg risk 

73 % 

Låg finansiell läskunniga 
(84 respondenter) 

Skuldsatta 
16 % 

Ej 
skuldsatta 

84 % 

Hög finansiell läskunniga 
(95 respondenter) 

Skuldsatta 
7 % 

Ej 
skuldsatta 

93 % 

Låg finansiell läskunniga 
(84 respondenter) 
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Vad som skiljde mellan hög läskunniga och låg läskunniga var svarsalternativen ”Du vänder dig till 

banktjänsteman och frågar vad hen tycker” och ”Du känner att du redan har finansiell kunskap 

och väljer ett investeringsalternativ som du tycker är lämplig”. Där de hög finansiell läskunniga 

uppvisade en större självsäkerhet vad gäller sin finansiella förmåga.  

 

4.1.6 Förhållning till sparande och investerande utifrån demografi 

Frågorna (8-13) i enkätundersökningen kring förhållning till sparande och investerande har 

hittills redovisats utifrån finansiell läskunnighet. Enligt resultat är finansiell läskunnighet av 

mindre betydelse för vilken förhållning Generation Y har. Empiri pekar istället på att bland annat 

grundläggande demografi är av mer vikt. 

Hur respondenterna förhåller sig till sparande och investerande utifrån kön, ålder, utbildning och 

inkomst, finns möjlighet att ta del av i bilaga 3.    

  

15 % 

36 % 
34 % 

15 % 

Hög finansiell läskunniga 
(95 respondenter) 

24 % 

36 % 

33 % 

7 % 

Låg finansiell läskunniga 
(84 respondenter) 
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4.2 Resultat av intervju 

Här nedan delges insamlade empirin av de personliga intervjuerna. Författarna intervjuade fem 

respondenter, vilka valts ut utifrån bekvämlighetsurval. Av samtliga deltagare var tre kvinnor och 

två män.  

RESPONDENT KÖN ÅLDER UTBILDNING FINANSIELL 

LÄSKUNNIGHET 

HAKAN Man 32 Examinerad 

redovisningsekonom 

(Icke avslutad 

marinbiologiutbildning) 

3 av 3 rätt 

BERNA Kvinna 21 Yrkesgymnasialutbildning, 

frisör 

3 av 3 rätt 

ANONYM 1 Man 33 Gymnasialutbildning 1 av 3 rätt 

SINEM Kvinna 25 Examinerad 

redovisningsekonom 

3 av 3 rätt 

ANONYM 2 Kvinna 23 Gymnasialutbildning, 

högskoleutbildning med 

uppehåll 

2 av 3 rätt 

 

4.2.1 Respondenternas åsikter kring sparande 

Generellt menade respondenterna att de föredrog eller var medvetna om att långsiktigt sparande 

kanske var att föredra före kortsiktigt sparande. Dock menade majoriteten, det vill säga 4 av 5 att de 

tenderade till att spara kortsiktigt, inför kortsiktiga mål eller mål som ligger närmare i 

tidsperspektiv. Ett exempel är Berna, 21, vars yttrande var enligt:  

”Jag har oftast mål som jag sparar till. När jag väl uppnått målet och använt mina sparade pengar 

börjar jag spara på nytt inför ett nytt mål. Sist sparade jag pengar till en utbildning. Det blir 

kortsiktigt sparande eftersom mina mål oftast är kortsiktiga, men blir förhoppningsvis en 

långtidsinvestering”. 
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Hakan, 32, var menade däremot att det optimala är att ha ett långsiktigt sparande, men att han 

tenderade att spara kortsiktigt. Han menade att hans besparingar oftast gick till resor, men att han 

även senast sparade till en bostad. Sparandet menade han vara kortsiktigt, men investeringen 

långsiktig. Så som han uttryckte det fanns det ännu inga anledningar för att inte spendera pengar. 

Som citerat nedan:  

”Pengar är till för att slösa, om jag har pengar, varför skulle jag inte slösa det omgående? Nu när 

jag är ung, så passar jag på att njuta av livet, då jag har tid och ork att göra saker”.  

Även Anonym 2, 23, svarade på liknande sätt som Hakan, hon menade att hon sparade inför 

kortsiktiga mål såsom resor och shopping. Ytterligare menade hon konsumera mer exklusiva 

produkter samt unna sig själv och att hon därför hade svårt att spara i längden.  

Däremot hade vi en respondent – Sinem, 25 – med andra synpunkter gällande kort – och 

långtidssparande. Hon uppgav att hon hade ett långsiktigt sparande, vilken hon menade syftade till 

att garantera en säker och stabil morgondag – ”Morgondagen är osäker, därför känns det skönt att 

ha en buffert att falla på”. 

Respondenten Anonym 1, 33, menade till skillnad från de ovan nämnda att han hade lätt att tjäna 

pengar men svårare för att spara – ”När jag väl lyckas spara så blir det kortsiktigt, det beror på att 

jag slösar mer än vad jag borde”. 

Vad som gemensamt för samtliga respondenter var att ingen pensionssparade privat, där 

gemensamma svaret för majoriteten var att de inte var i just i den fasen av livet där de behöver 

spara inför ålderdomen. Ytterligare menade två av respondenterna att de även inte hade råd för att 

”betala/spara” – så som de uttryckte det – för pension.  

4.2.2 Respondenternas aktiehandel-deltagande 

Av samtliga fem respondenter deltog enbart en kvinnlig respondent i aktiehandel. Sinem, 25, 

menade att hon deltog för eventuella avkastningens skull. Ytterligare hade Anonym 1, 33, tidigare 

deltagit i aktiehandel, vilket han menade var ett intresse han tidigare anammat från sin far men att 

han idag inte höll på med det.  

När frågan ställdes till Berna, som uppgav att hon inte deltog, fick författarna svaret: ”För det 

första har jag inte pengar, för det andra även om jag hade pengar så har jag ingen förståelse för 

aktiehandel, därmed skulle jag inte satsat på aktier. Jag satsar hellre på trisslott. Mindre riskfyllt 

och billigare åtminstone”.  



26 
 

Resterande två respondenter berörde området intresse och uppgav att de inte hade intresse av och 

ork för att följa börsen. 

4.2.3 Respondenternas benägenhet till skuldsättning   

3 av samtliga respondenter uppgav att de hade kreditkort, dock var det enbart två av de som 

använde sina kreditkort aktivt. Ytterligare uppgav dessa två att det hänt att de inte kunnat betala av 

sina krediter i tid. Varav en av respondenternas själ var privata och kunde därmed inte dela med sig. 

Detta medan den andra respondenten menade att anledningen till uteblivna återbetalningar varit 

andra prioriteringar, såsom renovering av lägenhet, samt användning av kreditkort i vardaglig 

konsumtion – vilket respondenten menade inte alla gånger varit en nödvändighet.     

4.2.4 Respondenternas attityd till risk 

Vad gäller risk frågan fanns en jämn fördelning av vilken attityd respondenterna har till risk. Medan 

två av dem föredrog att ta höga risker i sina investeringsbeslut, menade två att de hellre tar låga 

risker. Detta medan ena uppgav att hon helst skulle vilja säga att hon föredrog låg risk, men att hon 

som person uppvisar ett högt riskbeteende. Nedan följer Anonym 2, 23, åsikter kring risk: 

”Jag skulle vilja säga att jag skulle ta låg risk, men jag har lite svårt att kontrollera mig själv och 

ekonomin. Eller rättare sagt svårt att hålla i mina pengar. Så jag jaa.. jag verkar ta högre risk än 

vad jag borde kanske inser jag..” 

Hakan, 32, som föredrar högriskinvesteringar uttryckte sig istället enligt: ”Som person är jag en 

hög risktagare i alla sammanhang. Det är antingen allt eller inget för mig.  Man lever bara en 

gång. Pengar kommer och går. Och allt löser sig i slutändan”.  

Något gemensamt för lågrisktagarna bland respondenterna var att de skulle föredra att investera i en 

bostad, vilket de ansåg vara minst riskabelt men även något stabilt på lång sikt. En av 

respondenterna uppgav även motiven bakom viljan av bostadsköp vara generering av framtida vinst 

vid försäljning alternativt ”rullande inkomst” vid uthyrning.   

4.2.5 Respondenternas beslutsfattande vid investering 

Medan två respondenter uppgav att de redan hade tillräckligt med kunskap, menade en att hon redan 

visste hur hon skulle investera men att idéer och åsikter alltid är behövliga. En uppgav även att 

rådfråga en banktjänsteman/finansiell rådgivare skulle kunna vara ett alternativt, men uppvisade 
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även lågt förtroende för bankmän och rådgivare – han menade att frågan som uppstår här är; ”hur 

pass vill de mitt bästa?”.     

Generellt genomsyrar ”rådfrågar vänner och familjemedlemmar” alla respondenters svar. Dock 

menar de även att de oftast utgår efter vad de själva vill oavsett vilken respons som erhålls. Den 

egna viljan väger tyngst bland samtliga deltagare, men med eventuell hjälp. Vad som känns rätt 

”just då och där”, verkar vara det viktiga för samtliga deltagande respondenter. 
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5. Resultatanalys 

__________________________________________________________________________________ 

I följande kapitel analyseras studiens resultat utifrån de tidigare forskningar och teorier som legat 

till grund för undersökningsområdet. Genom att identifiera likheter och skillnader mellan tidigare 

forskning och empiri söker avsnittet ge förklaring till problemområdet.   

___________________________________________________________________________ 

5.1 Empiri i förhållande till tidigare forskning 

Enligt studiens resultat har Generation Y relativt god finansiell läskunnighet i förhållande till 

tidigare studier, som indikerat på en låg läskunnighet bland unga vuxna (Almenberg & Säve-

Söderberg, 2011). Den genomsnittliga läskunnigheten bland Generation Y i denna studie låg på 

2,01, där den även ökade i och med ökad utbildningsnivå. En anledning till den höga genomsnittliga 

finansiella läskunnigheten bland Generation Y menar författarna därför kunna vara den höga 

utbildningsnivån bland respondenterna, där majoriteten hade en kandidatutbildning eller högre. 

Detta argument får stöd av forskare som menar att ju högre utbildningsnivå desto högre finansiell 

läskunnighet (Campbell, 2006; Xiao, 2014).   

Till skillnad från tidigare forskningar, visade resultatet i denna studie på att varken ökad ålder eller 

ökad inkomst medförde ökad behärskande av frågor av finansiell art, vilket bland annat Almenberg 

& Säve-Söderberg (2011) fann. I denna studie var den finansiella läskunnigheten istället högst hos 

bland låginkomsttagarna. Författarna menar dock att det är svårt att identifiera en tydlig koppling 

mellan inkomst och finansiell läskunnighet. Majoriteten av låginkomsttagarna uppger sig ha en 

kandidatexamen, vilket förklarar den höga finansiella läskunnigheten. Dessa låginkomsttagare är 

med stor sannolikhet nyligen examinerade eller studenter som arbetar vid sidan av sin utbildning.  

Varför som ingen koppling återfanns i ålder, menas även det bero på utbildningsnivån, vilken är 

högst bland de två första åldersgrupperna som fastställts ha högst finansiell läskunnighet.   

Vidare indikerade resultatet på en relativ tydlig skillnad mellan män och kvinnor vad gäller den 

genomsnittliga läskunnigheten, likt Lusardi & Mitchells (2008) studie. Utifrån tillhandahållen 

empiri kan författarna koppla denna skillnad främst till utbildningsnivån, där de som uppgett sig ha 

en utbildning på magister-/mastersnivå och uppåt enbart är män. 
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5.1.1 Sparande 

Studiens empiri visade, till skillnad från flertalet tidigare forskningar, inga indikationer på att nivån 

av finansiell läskunnighet påverkar sparandet på kort – och långsikt. Lägst finansiellt läskunniga 

uppvisade exempelvis ett bättre långsiktigt sparande i form av privat pensionssparande. Avgörande 

för det privata pensionssparandet var istället inkomst och ålder. Stigande ålder och inkomst 

medförde ökat deltagande, vilket även Almenberg & Säve-Söderbergs (2011) studie indikerat på. I 

denna undersökning var privat pensionssparande mer populärt bland manliga deltagare, vilket 

författare ansåg det bero på att de generellt hade en högre inkomstnivå gentemot kvinnorna.  

Vidare kunde författarna koppla detta till att Generation Y tenderar leva i nuet (Attansio & Webers, 

1994). Detta framgick även tydligt under intervjuerna, där dessa respondenter med majoriteten högt 

finansiell läskunniga menade att privat pensionssparande i dagsläget inte var en aktuell fråga. 

Respondenterna ansåg sig inte vara i den fasen av livet där de behöver spara inför ålderdomen samt 

att de inte hade ”råd”. Även om enkätundersökningen visade på att majoriteten föredrog långsiktigt 

sparande, var det få av dem som sparade privat inför pensionen.  

Anledningarna bakom det kortsiktiga sparandet bland intervjupersonerna var relativt homogena. 

Sparandet tenderade förbli kortsiktiga utefter de kortsiktiga målen och tillfälliga utgifterna. 

Intervjupersonerna uppvisade en benägenhet till att ”investera” i sig själva i form av utbildning, 

resor och shopping. Att de menade sig inte kunna spara i längden berodde bland majoriteten att de 

tenderade spendera mer än nödvändigt. Ytterligare att pengar inte ansågs vara i betydelse om det 

inte gav nytta för tillfället. Detta styrker i sin tur Ganesans (2012) och Fürth et. al (2012) uttalanden 

om Generation Y:s utmärkande karaktäristika med bland annat deras kortsiktiga sparmål, då de 

hellre investerar i sig själva och oftast söker omedelbar återkoppling efter utförd prestation.   

5.1.2 Aktiehandel-deltagande 

Att aktiehandel-deltagandet ökar i och med ökad grad av finansiell läskunnighet (Arrondel et. al, 

2015), styrks även av resultatet i denna studie, dock finns ingen märkvärdig koppling. van Rooij et. 

al (2011a) menar börsdeltagandet vara mer beroende av inkomst, utbildningsnivå och ålder än 

finansiell läskunnighet. Ökad utbildningsnivå och ökad inkomst hade betydande inverkan på 

Generation Y:s deltagande i denna studie, däremot var åldern inte av betydelse. 

En stor skillnad återfanns i deltagandet bland könen, där deltagandet var mer populärt bland 

manliga respondenter. Detta menades kunna bero på dels på att kvinnliga respondenters 

genomsnittliga läskunnighet varit markant lägre än männen. Dels på att engagemanget inte handlar 
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om finansiell kunskap, utan om självsäkerheten inför beslutssituationen. Enligt tidigare forskningar 

är män mer villiga att ta större risker för eventuell hög avkastning, till skillnad från kvinnor som är 

mindre positiva till riskfyllda investeringsbeslut (Graham et. al, 2002; van Rooij et. al, 2011a).  

Vad gäller resultatet från intervjuerna handlade aktiehandel-deltagandet inte enbart om graden av 

finansiell läskunnighet utan även om intresse och förståelse för investerandet. Respondenterna 

kunde även med sina uttalanden styrka Parments (2013) antaganden om att engagemanget inför en 

investeringssituation handlar om intresse, där långtidsinvesteringar som i bostad och utbildning 

visade sig vara av större intresse än eventuell avkastning på investeringen. Bland intervjupersonerna 

deltog enbart en kvinnlig respondent i aktiehandel och inga manliga. Att kvinnlig deltagande var 

högre i detta fall i förhållande till enkätundersökningen, styrker ytterligare att deltagandet handlar 

om intresse och engagemang i investeringssituationen då de manliga respondenterna menade sig 

inte finna intresse i börshandel.  

5.1.3 Benägenhet till skuldsättning 

Resultaten i empirin indikerade vidare på att Generation Y tenderar att uppvisa en ökande 

benägenhet till skuldsättning i takt med ökad finansiell läskunnighet. Detta skiljer sig från vad 

Gathergood (2012) och Lusardi & Tufano (2009) kartlägger i sin studie, det vill säga att finansiellt 

analfabeter tenderar uppvisa ett anmärkningsvärt beteende till att skuldsätta sig. Gathergood (2012) 

menade även att detta beteende visade sig förekomma i högre grad hos unga och lågutbildade 

individer samt hos låginkomsttagare. Vad författarna däremot observerade utifrån detta studiums 

resultat var att skuldsättningsbenägenheten var högre bland äldre individer och höginkomsttagare. 

Vilket författarna kopplat till att inkomsten ökar i och med stigande ålder bland respondenterna. 

Ytterligare återfanns skillnader mellan könen, där kvinnliga deltagare i förhållande till manliga 

uppvisade sig ha svårigheter med återbetalning av krediter. Detta kan, såsom Lusardi & Tufono 

(2009) fastställer, bero på kvinnors bristande finansiella färdigheter och förståelse för vart gränsen 

går.   

Vidare kunde författarna finna anledningen till detta beteende vara generationens skiljande 

karaktärsdrag, där forskare som bland Eisner (2055), Penman & McNeill (2008) och Kim & Jang 

(2014) menat att de är självsäkra, impulsiva, statusorienterade och självsäkra. Under intervjuerna 

framgick det bland annat att uteblivna kredit återbetalningar främst berott på andra prioriteringar, 

som menades många gånger inte vara nödvändiga. Som exempelvis användning av kreditkort i 
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vardaglig konsumtion och bekvämlighet. Individens impulsiva karaktär och bristande självkontroll 

kan därför vara en mer avgörande faktor än finansiella färdigheter (Gathergood, 2009). 

Samt som redan nämnt lever Generation Y i nuet och oroar sig mindre för framtiden (Attansio & 

Weber, 1994), vilket mycket väl kan förklara deras benägenhet till att skuldsätta sig. Uttalandet ”… 

Man lever bara en gång. Pengar kommer och går. Och allt löser sig i slutändan.” som en 

respondent gjort styrker antaganden om Generation Y:s magra framtidsoro och den bristande 

motivationen i monetära incitament (Attansio & Webers, 1994; Allen, 2004).  

5.1.4 Ställningstagande till risk 

Majoriteten av respondenterna visade sig inte vara positiva till risk. Vilket inte svarar för beteendet 

de uppvisat utifrån den svaga beredskapen inför framtiden de har samt riskbeteendet de uppvisar 

utifrån deras skuldsättningsvilja trots behärskande av finansiella kunskaper. Resultatet indikerade 

vidare på att högst finansiellt läskunniga har en mer positiv attityd till risk gentemot de lägst 

finansiellt läskunniga, vilket styrks av Campbell (2006). 

Ur ett mer demografiskt perspektiv kunde Generation Y:s ställningstagande förklaras med hjälp av 

tidigare forskningar (Campbell, 2006; Calcagno & Monticone, 2015). Exempelvis observerades det 

finnas en tydlig koppling mellan ökad inkomst och ökad positiv ställningstagande till risk. Vad 

gäller utbildningsnivån var ”Ej högskola” och ”Magister-/Mastersnivå och högre” mer positiva till 

hög risk än ”Kandidatnivå”. Att individer med kandidatutbildning är mindre positiva risk, menades 

återigen bero på den låga inkomstnivån bland dessa deltagare.  

Vidare observerades stigande ålder medföra ökad positiv ställning till risk. Samt att tydlig skillnad 

observerades bland könen, där manliga respondenter i högre utsträckning angivit att de hellre tar 

hög risk. Detta kan förklaras med inkomstnivån samt med att kvinnor menas vara mindre 

riskbenägna, då de enligt tidigare studier uppvisat bristande förtroende för den egna förmågan att 

fatta beslut i finansiella sammanhang (Graham, 2002).  

Oavsett den finansiella läskunnigheten visade sig intervjupersonerna ha god självinsikt och 

därigenom vara full medvetna om vilken förhållning de hade gentemot monetära incitament. Bland 

”lågrisktagarna” ansågs långtidsinvesteringar vara minst riskfyllt, då det menades ge någon form av 

framtida säkerhet. Detta medan högrisktagarna menade sig ha ett högt riskbeteende. Förhållningen 

till risk och agerandet visade sig inte alltid gå hand i hand. Svårigheter i hantering av den privata 

ekonomin, anser författarna indikera på högt riskbeteende men mindre indikationer på vad det har 

för inverkan på deras ställningstagande till risk.  
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Intervjupersonerna med högt risktagarbeteende, oavsett deras finansiella läskunnighet och 

förhållning till risk, är ytterst intressant att beakta då de representerar antaganden om sin generation. 

De styrker tidigare forskningar som behandlat Generation Y och därigenom menat att den 

genomsyrande impulsiviteten i många fall medfört irrationalitet (Penman & McNeill, 2008).  

5.1.5 Efterfrågan på råd 

Empirin indikerade på, likt Calcagno & Monticone (2015) studie, att ju högre finansiellt 

läskunnighet desto mer autonomt finansiellt beslutsfattande. Detta då de högt finansiell läskunniga 

uppgav sig, i större omfång, redan ha finansiell kunskap inför investeringsbeslut. Medan lågt 

finansiellt läskunniga uppvisar större benägenhet till att vilja rådfråga ekonomiska rådgivare.  

Vidare observerades inga skillnader oavsett graden av finansiell läskunnighet vad gäller resterande 

svarsalternativen. Familj och vänner var dominerande bland både högst och lägst finansiellt 

läskunniga. I generella drag får resultatet i empirin stöd av Gürsoy (2008) och D’Netto (2012), vilka 

betonade Generation Y:s jakt efter förebilder och respekt för erfarenhet, där råd huvudsakligen 

söktes hos familj och vänner. 

Vad resultatet indikerar på, med Calcagno & Monticone (2015) som stöd, är att ökad 

utbildningsnivå medför autonomt tänkande inför finansiella beslut. Ju högre utbildningsnivå desto 

mer uppger respondenterna, enligt enkätundersökningen, att de ”läser på själva” och att de ”känner 

att de har” kunskap. Dock finner författarna utifrån empiri inga belägg för att åldern skulle kunna 

påverka efterfrågan på råd eller säkerheten på den egna finansiella förmågan. Till skillnad från 

Calcagno & Monticone (2015) som menar att inkomstnivån inte är av betydelse, fastställer 

författarna till denna studie likt Campbell (2006) att ökad inkomst även medför ökad samråd med 

banktjänsteman. 

Ytterligare uppvisar de manliga deltagarna en betydlig större självsäkerhet gentemot kvinnorna 

vilka istället uppvisar ett större behov av råd inför investeringsbeslut. Kvinnliga deltagare uppgav i 

större utsträckning än männen att de skulle kunna tänka sig fråga vänner/familj, men även 

banktjänsteman vid investeringsbeslut. Medan de manliga uppgett att de skulle läsa på själva och att 

de redan har kunskapen inför beslutsfattandet. Studiens resultat får stöd av Calcagno & Monticone 

(2015) vilka menar anledningen till kvinnors höga benägenhet till rådfrågning vara deras osäkerhet 

inför finansiella beslutsfattanden.   
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5.1.6 Sammanfattande analys 

Undersökningen avsåg mäta Generation Y:s finansiella läskunnighet. Därigenom kartlägga om 

nivån av finansiell läskunnighet har inverkan på Generation Y:s investeringsbeteende och/eller om 

beteendet handlar om karaktäristika. Empirin indikerar på att Generation Y har en relativ god 

finansiell läskunnighet, i förhållande till tidigare forskningar. Den finansiella läskunnigheten ökade 

i och med ökad utbildningsnivå, samt skiljde sig markant mellan män och kvinnor. Däremot fanns 

inga indikationer på att ökad ålder eller ökad inkomst skulle kunna medföra ökade finansiella 

färdigheter. 

Vidare fann författarna ingen direkt koppling mellan finansiell läskunnighet och Generation Y:s 

investeringsbeteende. Avgörande, för frågor kring kort – och långsiktigt sparande, därigenom 

pensionssparande, aktiehandel- deltagande och benägenhet till skuldsättning, var i större 

utsträckning demografiska aspekter och karaktärsdrag. 

Författarna fann att ökad finansiell läskunnighet indikerade på ökad positiv förhållning till risk. 

Även om majoriteten sade sig föredra låg risk, uppvisar Generation Y ett högre riskbeteende än de 

uppger sig ha. Oavsett nivån av finansiell läskunnighet uppvisar deltagarna en relativ god 

självinsikt. De är medvetna om sina begränsningar och förmågor. Den genomsyrande impulsiviteten 

och magra framtidsoron, som Generation Y fastställts besitta, ger sig i uttryck på så vis att 

kortsiktiga ändamålsenliga besparingar och konsumtion prioriteras före långsiktssparande och 

framgångsrika investeringar.    

Vad som ytterligare observerades var Generation Y:s yttersta benägenhet till att rådfråga vänner och 

familj, oavsett graden av finansiell läskunnighet. Dock indikerade resultatet på att ökad finansiell 

läskunnighet medför ökad autonomt beslutsfattande i högre utsträckning. Av betydelse var 

skillnaden mellan könen. Männen uppvisade ett anmärkningsvärt högre autonomt beslutsfattande än 

kvinnorna, vilka i sin tur uppvisade ett större behov av ordbyte med vänner och familj.  

5.2 Empiri i förhållande till teorier 

Som redan känt är den Effektiva marknadshypotesen motsatsen till Behavioral Finance och 

investeringsbeteendeteorin. Utifrån tillhandahållen empiri kan författarna i denna studie påvisa att 

individen inte alltid kan agera fullt rationellt, vilket hypotesen om effektiva marknader förespråkar. 

Detta då resultatet indikerat på att andra faktorer såsom karaktäristika och demografi har en 

betydligare inverkan, i förhållande till nivån av finansiell läskunnighet, i investeringsbeteendet. 
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Detta visar sig stämma överens med flertals akademikers syn på antagandet om en effektiv marknad 

– att det inte är applicerbart i verkligheten.  

Resultatet bekräftar investeringsbeteendeteorin som menar att beteenden som uppvisas i finansiella 

sammanhang är beroende av flertalet faktorer, vilka är viktiga att ta hänsyn till. Vidare menar teorin 

att beteendet till viss del kan styras av individen, exempelvis genom utbildning, vilken menas forma 

finansiella beslutsfattandet. Teorin söker ge beteendet förklaring med även känslomässiga faktorer 

utöver kognitiva och demografiska. Därmed stöder teorin studiens empiri om att kunskap inte är 

tillräckligt för ett rationellt beteende.       
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6. Slutsats 

_______________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras de slutsatser författarna dragit utifrån den utförda undersökningen. 

Slutsatserna ämnar svara på studiens problemformulering och därigenom uppfylla syftet. 

________________________________________________________________________________ 

Empirin indikerar på att Generation Y generellt har en väldigt hög genomsnittlig finansiell 

läskunnighet och att de oftast har förståelse för vad som är att föredra i investeringssammanhang. 

Trots detta kan författarna inte dra slutsatsen att denna generation kännetecknas av ett utmärkande 

rationellt investeringsbeteende. Den rationalitet de uppvisar i behärskande av finansiell information 

och redskap påverkar inte deras sparande och investerande. Detta får stöd av närmare jämförelser 

mellan respondenter med hög respektive låg finansiell läskunnighet – där författarna observerat att 

nivån inte påverkat majoriteten av utfallen.  

Ytterst avgörande visar sig vara karaktäristika samt demografiska faktorer. Vilken faktor som är av 

mest betydelse är svårt att konstatera, då flera faktorer i kombination kan kopplas till 

investeringsbeteendet. Att generationens investeringsbeteende ger sig i uttryck efter deras 

personliga egenskaper men även demografiska förutsättningar, gör de inte alla gånger till rationella 

investerare.  
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7. Avslutande diskussion 

7.1 Självkritik 

Investeringsbeteende är ett område som är intressant att undersöka. Ändock likaså svårt att mäta. Ett 

beteende kan inte fastställas formas av enbart en faktor, utan observerades av författarna vara 

beroende av flertals faktorer i kombination. Varför som författarna upplevt svårigheter med att 

fastställa specifikt vad som varit avgörande för Generation Y:s investeringsbeteende. Vad som 

däremot kan fastställas är att finansiell läskunnighet varit av minst betydelse. 

Empiriinsamlingen utfördes på ett bekvämlighetsurval, där den internetbaserade 

enkätundersökningen gav upphov till ett snöbollsurval. Valet av urval har därigenom minskat 

studiens möjlighet till generalisering. Stickprovet kan därmed inte säkerställas vara representativt 

för hela populationen. Varför som ett sannolikhetsurval bortprioriterades, var för att författarna 

önskade nå ut till en större grupp respondenter för att kunna mäta den finansiella läskunnigheten 

hos en mångfald. En internetbaserad enkätundersökning i kombination med snöbollsurval menades 

kunna öka svarsfrekvensen och minska tidsåtgången.  

Vidare ämnade den internetbaserade enkätundersökningen öka validiteten i detta studium. Då 

mätinstrumentet innehöll tidskrävande och känsliga frågor, fanns risken för att inte kunna mäta det 

som avsågs mätas med en fysiskt genomförd enkätundersökning. Dock kan kritik riktas mot samplet 

som kan riskeras bli alltför homogent i och med urvalsmetoden och därigenom kunna minska 

studiens validitet.   

Slutligen uppmärksammades avsaknaden av vissa frågor, exempelvis ”huvudsaklig sysselsättning” 

och ”vad respondenterna egentligen gör med sina pengar”. Resultatet och därigenom slutsatsen 

kunde ha visat andra indikationer på hur Generation Y är som investerare. 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Under arbetets gång uppkom nya tankar kring vad som kunnat göras för att åtgärda bland annat 

generaliserbarheten i undersökningen. En tanke var att utföra undersökningen på ett 

sannolikhetsurval. Detta genom att antingen gå ut med enkäten fysiskt eller att lägga ut enkäten på 

olika forum på internet, som möjliggör sannolikhetsurval.     

Vidare diskuterades det om investeringsbeteendet är skiljande beroende på var individer befinner 

sig geografiskt. Därmed skulle det kunna vara av intresse att genomföra en studie där även geografi 

beaktas och se om Generation Y skiljer sig i beteendet i olika delar av landet eller i olika länder.   
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Bilaga 2 

     Intervjuguide  

Del I 

 

1. FÖRSTÅELSE FÖR RÄNTA (RÄKNEFÄRDIGHET) 

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?  

Svar:__________________________ 

 

 

2. FÖRSTÅELSE FÖR INFLATION 

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?  

Svar:___________________________ 

 

3. FÖRSTÅELSE FÖR RISKSPRIDNING 

Tror du att följande påstående är SANT eller FALSKT?: 

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

Svar:___________________________ 
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Bilaga 3 
 

Tabell 1 

Fråga 8:  Kort respektive långsiktigt sparande 

 Kön: Total: 

Man:  108 st Kortsiktigt (35 st)   32,40 %             Långsiktigt (73 st)   67,60 %               

Kvinna: 144 st Kortsiktigt (32 st)   22,22 %             Långsiktigt (112 st) 77,78 %               

 Ålder:  

21-24 år: 114 st Kortsiktigt (27 st)   23,68 %             Långsiktigt (87 st)   76,32 %                

25-28 år: 38 st Kortsiktigt (9 st)   23,68 %             Långsiktigt (29 st)   76,32 %                

29-32 år: 41 st Kortsiktigt (14 st)   34,15 %             Långsiktigt (27 st)   65,85 %                

33-36 år: 59 st Kortsiktigt (17 st)   28,81 %             Långsiktigt (42 st)   71,19 %                

 Utbildning: 

EJ Högskola: 110 st Kortsiktigt (31 st)   28,18 %             Långsiktigt (79 st) 71,82 %  

Kandidatnivå:  116 st  Kortsiktigt (25 st)   21,55 %             Långsiktigt (91 st) 78,45 %                

Magister ↑: 26 st  Kortsiktigt (11 st)   42,31 %             Långsiktigt (15 st) 57,69 %                

 Inkomst: 

Ingen: 15 st  Kortsiktigt (7 st)  46,67 %             Långsiktigt (8 st)  53,33 %                

1-10’: 58 st  Kortsiktigt (12 st)   20,69 %             Långsiktigt (46 st)  79,31 %                

10’-20’: 44 st  Kortsiktigt (7 st)     15,90 %             Långsiktigt (37 st)  84,10 %                

20’-30’: 74 st  Kortsiktigt (23 st)  31,08 %             Långsiktigt (51 st)  68,92 %                

30’-40’: 48 st  Kortsiktigt (10 st)  20,84 %             Långsiktigt (38 st)  79,16 %                

40’ ↑: 13 st  Kortsiktigt (8 st)  61,54 %             Långsiktigt (5 st)  38,46 %               

 

 

 

Tabell 2 

Fråga 9: Privat pensionssparande  

 Kön: Totalt: 

Man: 108 st  JA (32 st)  29,63 %           NEJ (76 st)    70,37 %                      

Kvinna: 144 st  JA (27 st)  18,75 %           NEJ (117 st)  81,25 %                     

 Ålder: 

21-24 år: 114 st  JA (11 st)  9,65 %             NEJ (103 st)  90,35 %                     

25-28 år: 38 st  JA (2 st)    5,26 %             NEJ (36 st)    94,74 %                      

29-32 år: 41 st  JA (18 st)  43,90 %            NEJ (23 st)   56,10 %                      

33-36 år: 59 st  JA (28 st)  47,46 %            NEJ (31 st)   52,54 %                     

 Utbildning: 

EJ Högskola: 110 st  JA (31 st)  28,18 %            NEJ (79 st)   71,82 %                       

Kandidatnivå:       116 st  JA (15 st) 12,93 %            NEJ (101 st)  87,07 %                      

Magister ↑: 26 st  JA (13 st)  50 %             NEJ (13 st)    50 %                           

 Inkomst: 

Ingen: 15 st  JA (1 st)    6,67 %             NEJ (14 st)   93,33 %                        

1-10’: 58 st  JA (0 st)    0 %             NEJ (58 st)   100 %         

10’-20’: 44 st  JA (7 st)    16 %             NEJ (37 st)   84 %                              

20’-30’: 74 st  JA (17 st)  22,97 %            NEJ (57 st)   77,03 %                        

30’-40’: 48 st  JA (23 st)  47,92 %            NEJ (25 st)   52,08 %                        

40’ ↑: 13 st  JA (11 st)  84,62 %            NEJ (2 st)     15,38 %          
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Tabell 3 

Fråga 10: Aktiehandel-deltagande 

 Kön: Totalt: 

Man:  108 st  JA (49 st)   45,37 %         NEJ (59 st)   54,63 %                

Kvinna: 144 st  JA (20 st)   13,89 %         NEJ (124 st) 86,11 %                

 Ålder: 

21-24 år: 114 st  JA (26 st)   22,81 %        NEJ (88 st)    77,19 %                 

25-28 år: 38 st  JA (7 st)     18,42 %        NEJ (31 st)    81,58 %                 

29-32 år: 41 st  JA (19 st)   46,34 %        NEJ (22 st)    53,66 %                 

33-36 år: 59 st  JA (17 st)   28,81 %        NEJ (42 st)    71,19 %                 

 Utbildning: 

EJ Högskola: 110 st  JA (21 st)   19,10 %        NEJ (89 st)    80,90 %                 

Kandidatnivå:  116 st  JA (34 st)   29,31 %        NEJ (82 st)    70,69 %                 

Magister ↑: 26 st  JA (14 st)   53,85 %        NEJ (12 st)    46,15 %                

 Inkomst: 

Ingen; 15 st  JA (1 st)     6,67 %           NEJ (14 st)    93,33 %                  

1-10; 58 st  JA (4 st)     6,90 %           NEJ (54 st)    93,10 %                 

10’-20’: 44 st  JA (7 st)     15,90 %        NEJ (37 st)    84,10 %                  

20’-30’: 74 st  JA (21 st)   28,38 %        NEJ (53 st)    71,62 %                  

30’-40’: 48 st  JA (25 st)   52,08 %        NEJ (23 st)    47,92 %                  

40’ ↑: 13 st  JA (11 st)   84,62 %        NEJ (2 st)      15,38  %             

 

    

Tabell 4 
Fråga 11: Innehav av kreditkort som aktivt används                                   Andelen av kredittagarna 

      som inte kunnat avbetala                                               
 Kön: Totalt:    i tid: 
Man:  108 st  NEJ (58 st)     53,70 %          JA (50 st)  46,30 %           15 st (av 50)  30 %                 
Kvinna: 144 st  NEJ (119 st)   82,64 %          JA (25 st)  17,36 %          9 st (av 25 )   36 %                 
 Ålder: 
21-24 år: 114 st  NEJ (103 st)   90,35 %          JA (11 st)  9,65 % 0 st (av 11)     0 %                   
25-28 år: 38 st  NEJ (20 st)    52,63 %           JA (18 st)  47,37 %           5 st (av 18)   27,77 %             
29-32 år: 41 st  NEJ (26 st)    63,41 %           JA (15 st)  36,59 %          11 st (av 15) 73,33 %             
33-36 år: 59 st  NEJ (28 st)    47,46 %           JA (31 st)  52,54 %          8 st (av 31)    25,80 %             
 Utbildning: 
EJ Högskola: 110 st  NEJ (65 st)    59,10 %           JA (45 st)  40,90 %           17 st (av 45)  37,77 %            
Kandidatnivå:  116 st  NEJ (98 st)    84,48 %           JA (18 st)  15,52 %          7 st (av 18)    38,88 %            
Magister ↑: 26 st  NEJ (14 st)    53,85 %           JA (12 st)  46,15 %           0 st (av 12)    0 %                    
 Inkomst: 
Ingen: 15 st  NEJ (13 st)    86,67 %           JA (2 st)    13,33 %           2 st (av 2)    100 %                
1-10’: 58 st  NEJ (52 st)    89,66 %           JA (6st)     10,34%            0 st (av 6)       0 %                     
10’-20’: 44 st  NEJ (27 st)    61,36 %           JA (17 st)  38,64 %           3 st (av 17)   17,64 %             
20’-30’: 74 st  NEJ (47 st)    63,51 %           JA (27 st)  36,49 %           10 st (av 27) 37,03 %             
30’-40’: 48 st  NEJ (35 st)    72,92 %           JA (13 st)  27,08 %           9 st (av 13)   69,23 %             
40’ ↑: 13 st  NEJ (3 st)      23,08 %           JA (10 st)  76,92 %           0 st (av 10)     0 %                     
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Tabell 5 

Fråga 12: Hög – respektive låg risk 

 Kön: Totalt: 

Man:  108 st  HÖG (41 st)  37,96 %          LÅG (67 st)   62,04 %                

Kvinna: 144 st  HÖG (23 st)  15,97 %          LÅG (121 st) 84,03 %              

 Ålder: 

21-24 år: 114 st  HÖG (23 st)  20,18 %          LÅG (91 st)   79,82 %                

25-28 år: 38 st  HÖG (7 st)    18,42 %          LÅG (31 st)   81,58 %                

29-32 år: 41 st  HÖG (17 st)  41,46 %          LÅG (24st)    58,54 %                

33-36 år: 59 st  HÖG (17 st)  28,81 %          LÅG (42 st)   71,19 %                

 Utbildning: 

EJ Högskola: 110 st  HÖG (35 st)  31,82 %         LÅG (75 st)    68,18 %                

Kandidatnivå:  116 st  HÖG (17 st)  14,66 %         LÅG (99 st)    85,34 %                

Magister ↑: 26 st  HÖG (12 st)  46,15 %         LÅG (14 st)    53,85 %                

 Inkomst: 

Ingen: 15 st  HÖG (2 st)    13,33 %         LÅG (13 st)    86,67 %                 

1-10’: 58 st  HÖG (6 st)    10,34 %         LÅG (52 st)    89,66 %                 

10’-20’: 44 st  HÖG (11 st)  25 %               LÅG (33 st)    75 %                      

20’-30’: 74 st  HÖG (19 st)  25,68 %         LÅG (55 st)    74,32 %                 

30’-40’: 48 st  HÖG (17 st)  35,41 %         LÅG (31 st)    64,59 %                 

40’ ↑: 13 st  HÖG (9 st)    69,23 %         LÅG (4 st)      30,77 %                

 

 

Tabell 6 

Fråga 13: Efterfrågan på råd 

 Kön; Banktjänsteman (67)       Vänner/familj (134)        Läser på själv (122)         Har redan kunskap (52) 

 Man:  23 st (av 108) 21,29 %      51 st (av 108) 47,22 %    56 st (av 108) 51,85 %     35 st (av 108) 32,40 %  

Kvinna: 44 st (av 144) 30,55 %      83 st (av 144) 57,63 %    66 st (av 144) 45,83 %     17 st (av 144) 11,80 % 

 Ålder; 

21-24 år: 32 st (av 114) 28,07 %      60 st (av 114) 52,63 %    58 st (av 114) 50,87 %     23 st (av 114) 20,17 % 

25-28 år: 7 st   (av 38)   18,42 %      24 st (av 38)   63,15 %     18 st (av 38)   47,36 %      5 st  (av 38)   13,15 % 

29-32 år: 5 st   (av 41)   12,19 %      21 st (av 41)   51,21 %     23 st (av 41)   56,09 %      9 st  (av 41)   21,95 %  

33-36 år: 23 st (av 59)   38,98 %      29 st (av 59)   49,15 %     23 st (av 59)   38,98 %     15 st (av 59)   25,42 % 

 Utbildning; 

EJ Högskola; 30 st (av 110) 27,27 %     57 st  (av 110) 51,81 %    47 st (av 110) 42,72 %     21 st (av 110) 19,09 %  

Kandidatnivå:  27 st (av 116) 23,27 %     62 st (av 116)  53,44 %    55 st (av 116) 47,41 %     19 st (av 116) 16,37 % 

Magister ↑: 10 st (av 26)   38,46 %     15 st  (av 26)   57,69 %     20 st (av 26)   76,92 %     12 st (av 26)   46,15 % 

 Inkomst; 

Ingen: 5 st (av 15)    41,66 %       4 st (av 15)     33,33 %      9 st (av 15)     75 %           2 st (av 15)    16,66 % 

1-10’: 15 st (av 58)  26,31 %      38 st (av 58)    66,66 %     36 st (av 58)   63,15 %      6 st (av 58)    10,52 % 

10’-20’: 14 st (av 44)  30,43 %      31 st (av 44)    67,39 %     14 st (av 44)   30,43 %      1 st (av 44)    2,17 % 

20’-30: 12 st (av 74)  15,78 %      37 st (av 74)    48,68 %     37 st (av 74)   48,68 %      18 st (av 74)  23,68 % 

30’-40: 14 st (av 48)  29,16 %      19 st (av 48)    39,58 %     19 st (av 48)   39,58 %      16 st (av 48)  33,33 %   

40’ ↑: 7 st (av 13)    53,84 %      5 st (av 13)      38,46 %      7 st (av 13)     53,84 %      9 st (av 13)    69,23 % 

 


