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Abstract
Financial investments entail a certain risk which individuals can base their decision upon.
Participation in the financial market varies amongst individuals. It is documented in statistical
surveys in Sweden that men tend to have larger holdings of financial assets, more specifically
shares, than women, which has created the question of what this might be due to. Through
time, men and women have not always had the same conditions, and much has been justified
with biology as a reason for it. The previous international research on risk propensity
amongst the different genders have mainly based their questions on the biological factor and
investigates how that factor plays a roll regarding risk.
The purpose of this study was to investigate whether there are differences in Sweden between
men and women regarding financial risk propensity and to further investigate the impact of
gender, financial knowledge, income, self-esteem and age on risk. With a quantitative
approach, this has been investigated among 698 respondents. The data collected has been
processed using statistical tests in the form of a chi-two square test to find possible
relationships between the variables. The most prominent of the results is that the financial
and self-esteem variables mitigates the effect on gender when it comes to risk propensity
regarding financial decisions. The other variables showed an impact on risk propensity where
men and women had different opinions about the role of the variable.

Sammanfattning
Finansiella investeringar kan medföra en varierande grad av risk i vissa fall, somliga mer än
andra, där individen baserar sitt beslut beroende på hur riskbenägen denne är. Finansiella
investeringar är ett medel för att generera mer pengar och skapa en ekonomisk tryggare
framtid men deltagandet på den finansiella marknaden varierar individs mässigt. Det är
dokumenterat i statistiska undersökningar i Sverige att män har en tendens att ha större
innehav av finansiella tillgångar, mer specifikt aktier, än vad kvinnor har vilket har skapat
frågan om vad detta kan bero på. Män och kvinnor har inte alltid haft samma förutsättningar
gällande det mesta genom tiderna och mycket har rättfärdigas med biologin som en anledning
till det. Stora delar av den tidigare internationella forskningen kring könens riskbenägenhet
har baserat sina frågeställningar på specifikt den biologiska faktorn och utreder ett sådant
förhållande till risk.
Denna studie har haft som syfte att undersöka om det förekommer skillnader i Sverige mellan
män och kvinnor gällande riskbenägenhet vid finansiella investeringar och att utreda vidare
den inverkan variablerna kön, finansiell kunskap, inkomst, självförtroende samt ålder har på
riskbenägenhet. Med ett kvantitativt tillvägagångssätt bestående av enkäter, fördelat på olika
sociala medier och börsforum, har detta undersökts bland 698 respondenter som har fått svara
på noggrant utformade frågor som rör deras riskbenägenhet.
Den insamlade datan har bearbetats med hjälp av statistiska tester i form av chi-två kvadrat
test för att finna eventuella samband mellan variablerna. Nollhypoteser och mothypoteser
utformades som därefter kunde antingen avvisas eller accepteras baserad på vad chi-två
kvadrat testet visade.
Resultaten har haft varierande grader av överensstämmande med den tidigare internationella
forskningen och det mest framstående av resultatet är att variablerna finansiell kunskap samt
självförtroende har en dämpande effekt på kön när det kommer till riskbenägenhet ur ett
finansiellt perspektiv. De övriga undersökta variablerna uppvisar en inverkan på
riskbenägenhet där män och kvinnor hade skilda åsikter om variabelns roll i deras benägenhet
till risk.
Nyckelord: riskbenägenhet, finansiella investeringar, män, kvinnor, finansiell kunskap

Begreppslista
Finansiell kunskap: Kunskap gällande finansiering erhållen från ekonomisk
högskoleutbildning, arbetslivserfarenhet, intresse samt övriga erfarenheter.
Riskbenägenhet: En individs grad av att vilja ta risker.
Risktagande: Resultatet av individens riskbenägenhet, med det menas att en persons val till
att ta risker baseras på individens grad av riskbenägenhet.
Riskavert: En individs ovilja mot att ta risker.
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1. Inledning
I detta avsnitt sker en generell bakgrund presentation av ämnet genom att belysa
könsrollernas utveckling genom tiderna och beskriva finansiella investeringarnas innebörd.
Detta för att sedan förse läsaren med en fördjupning och diskussion av problemet.
Avslutningsvis mynnar avsnittet ut i en problemformulering samt belysning av syfte och
avgränsning.

1.1. Bakgrund
1.1.1. Könsrollernas utveckling
Samhället är i ständig utveckling. Moderniseringen och digitaliseringens framfart har medfört
till att förutsättningarna för människor ökat markant. Med hjälp av en knapptryckning på en
dator eller smartphone får individen tillgång till internet, där information flödar konstant.
(Regeringen, 2015). Tidigare har inte information och kunskap varit tillgänglig för alla på
detta sätt på grund av outvecklad teknik samt befintliga könsroller. Länge har nämligen
kunskap och information associerats med den manliga rollen medan kvinnan har varit
associerad med att ta hand om hemmet och uppfostra barnen. (Rutterford & Maltby 2007).
Kvinnans roll i samhället har därmed inte alltid sett ut som den gör idag. Det har inte rått
jämställdhet genom åren vilket kan belysas genom det faktum att kvinnor inte alltid haft
möjligheten att generera en egen inkomst eller att ens få råda över sin egen inkomst. (Bladh
1995, s. 142–143). Året var 1874 då en lagändring i detta uppstod i Sverige som gjorde att
gifta kvinnor fick ha deras inkomst till sitt eget förfogande (Statistiska centralbyrån, 2010).
Det är männen som annars har betraktats som källan till inkomst i hushållen. Detta var den
generella uppfattning om könen under 1800-talet då kvinnor har ansetts varit lämpade för
andra uppgifter. (Bladh 1995, s. 142–143). Skillnader mellan gifta respektive ogifta kvinnor
har även funnits. År 1884 respektive 1921 infördes lagar där ogifta respektive gifta kvinnor
uppnådde myndighet vid 21-års åldern. (Statistiska centralbyrån, 2010). Sakta men säkert
förändras denna syn på kvinnor genom åren då kvinnors plats slutade begränsas till hemmet
och kom ut mer i samhället gradvis jämte män (Schön 2010, s. 13; Statistiska centralbyrån,
2010). Trots att kvinnor fick en större roll i samhället med tiden ifrågasattes deras roll i den
ekonomiska världen först på grund av biologiska orsaker som, enligt omvärlden, kunde
förhindra ett korrekt utförande av ett ekonomiskt yrke. När kvinnor väl begav sig in i olika
finansiella investeringar var det utav den mindre riskfyllda arten. (Rutterford & Maltby
2007).
1.1.2. Investering och risk
Finansiella investeringar kan beskrivas som förvaltning av tillgångar som i sin tur genererar
pengar. Det förekommer varianter av finansiella investeringar och kan bestå av aktieägande
och fondsparande för att ge exempel på några tillvägagångssätt (Vinell & De Ridder 1995, s.
1). Andra varianter kan även vara pensionssparande samt eget sparande i form av sparkonto.
Olika ekonomiska interaktioner, rättare sagt finansiella investeringar medför varierande
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nivåer av risk. Risk har i sin bemärkelse flera betydelser. Beroende på vilket sammanhang det
gäller är risk relaterad till en händelse under en angiven tidsperiod. Utmärkelsen är ett utfall
individen inte vill ska inträffa. Det finns risker runt om människan och har olika
ursprungskällor, exempelvis i form av brott, olyckor, ekonomi och privata relationer.
Människan kan förlora pengar, få en försämrad hälsa, minskad säkerhet och sämre
självförtroende. Risker uppkommer till följd av människans egna handlingar och kan även
tvingas på individen när samhället tillåter nya tekniker. (Fischhoff & Kadvany 2011, s. 5).
Det är viktigt att betona att risk också kan betraktas som någonting positivt, speciellt i de
sammanhang där individen frivilligt utsätter sig för risk, exempelvis hoppa fallskärm. Hur
människan betraktar en situation kan vara tillräckligt för att utmärka något som risk
(Olofsson & Öhman 2009, s 22). En aspekt inom ekonomi nämner Olofsson och Öhman
(2009) är att risk och osäkerhet går hand i hand. Hur individen sedan hanterar dessa risker
beror på vilka alternativ som finns tillgängligt (exempelvis att sälja aktierna eller att avvakta),
vilka utfall som människan värderar (ta ut vinsten man har erhållit hittills för att slippa en
eventuell framtida förlust) och vilka trosföreställningar individen har (kunna se konsekvenser
av sitt handlande, vad det ena eller andra valen leder till).
Det finns ett samband mellan avkastning och riskbenägenhet i den finansiella världen. Att
vara mer villig att ta risk vid finansiella beslut, kan leda till högre avkastning. (Al-Binali
1999). Risk kan mätas med en mängd olika mått såsom varians och volatilitet i den
finansiella världen. Volatilitet handlar om svängningar i det finansiella instrumentet.
Svängningarna kan beskrivas som variationen på värdet. Hög volatilitet innebär därmed hög
risk, låg volatilitet medför låg risk. Risk medför större osäkerhet eftersom man kan förlora det
man har investerat men kan samtidigt vara en förutsättning för att få bra avkastning. (Hillier,
Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan 2016, s. 241–242).
Med allt detta i beaktande är det således inte heller förvånande att en väsentlig del av
forskningen inom samhällsvetenskap har försökt att förstå hur riskbenägenhet påverkar val
vid beslutsfattande samt skillnaderna mellan män och kvinnor gällande deras riskattityd.

1.2. Problemdiskussion
Antalet aktieägare i Sverige har minskat under åren 1997–2016 men istället har värdet på
portföljerna ökat (Statistiska centralbyrån, 2017). Utöver detta uppvisar den statistiska
centralbyrån statistik på att svenska hushåll, under december 2017, hade ett totalt ägande av
aktier på 781 miljarder kronor i noterade bolag. Statistiken visar även ägarförhållandet
fördelat på kön, där andelen av männens aktieinnehav på noterade bolag är betydligt högre än
kvinnornas ägande av aktier. Männens innehav är närmare bestämt två tredjedelar högre än
kvinnornas innehav. Bryts innehavet ned ännu mer upptäcks åldersskillnader samt
inkomstskillnader. Högre inkomstgrupper samt äldre åldersgrupper innehar majoriteten av
dessa aktieinnehav. Halva kvinnogruppen utgörs av kvinnor över 64 år medan 56 procent av
den manliga gruppen utgjordes av män över 64 år. (Statistiska centralbyrån, 2017). Av denna
information går det att identifiera en könsskillnad, åldersskillnad samt inkomstskillnad i
Sveriges befolkning gällande aktieinnehav.
När det gäller investering och sparande har tidigare forskning visat att kvinnor är mindre
riskbenägna än män (Hira & Loibl 2008; Bajtelsmit & Bernasek 1996; Graham, Stendardi &
2

Myers 2002). I allmänhet investerar kvinnor mindre pengar, och när de väl investerar sina
pengar, sker det i mindre riskabla portföljer jämfört med män. Förklaringar till detta beteende
kan vara låg inkomst samt mindre kunskap gällande finansiering. Historiskt sett har, som
tidigare nämnts, även kvinnor haft en stor roll i hemmet där barn och hushåll var deras
ansvar, vilket leder till mindre tid för investeringar. (Bajtelsmith & Bernasek 1996). Tidigare
studier visar också att det finns en stark korrelation mellan könens självförtroende och
riskbenägenhet. Män har generellt bättre och högre självförtroende än vad kvinnor har, vilket
leder till att män tar fler risker än kvinnor. (Barber & Odean 2001).
Majoriteten av studierna som kommer att tas upp i denna uppsats är gjorda i andra länder och
är av det äldre slaget. Varje land har sina förutsättningar för dess invånare vilket kan leda till
olika resultat. I detta fall uppvisar, som tidigare nämnt, statistik om Sveriges befolkning att
det föreligger skillnader gällande kön, ålder och inkomst bland de individer som väljer att
investera i aktier. Detta driver författarna till denna studie vidare att undersöka om dessa
faktorer kan ha en koppling till individens riskbenägenhet och att undersöka frågan närmare
om vad som föreligger bakom just svenskarnas riskbenägenhet i dagens läge. Det som är
intressant med Sverige är att alla barn har skolplikt fram tills att årskurs nio slutförs
(Skolverket, 2018). Därefter erbjuds gratis vidareutbildning för svenska medborgare
(Antagning, 2018). Utbildning är alltså lättillgängligt för alla ur ett kostnadsperspektiv medan
i USA, där andra studier kan härstamma ifrån, är ett land där högskolestudier kostar (HSBC,
2017). Därmed är den finansiella kunskapen i samband med riskbenägenhet i Sverige
intressant att undersöka då kostnadsfri utbildning kan erhållas till skillnad mot vissa andra
länder såsom USA. Sverige är även ett land som arbetar mycket för jämställdhet bland
kvinnor och män. Det finns en specifik minister utnämnd för att sköta jämställdhetsfrågor
samt en diskrimineringsombudsman för att bara nämna några åtgärder regeringen har tilltagit
för att upprätthålla ett jämställt samhälle. (Statistiska centralbyrån, 2010). Detta kan lägga en
stark grund för både flickor och pojkars självförtroende i ung ålder då bägge könen anses
vara lika värda. Därmed utvecklas viljan till att utreda självförtroende i förhållande till
riskbenägenhet i Sverige.
Bajtelsmith och Bernasek (1996) nämner att kontrollvariabler bör användas om
riskbenägenhet mellan könen ska mätas. Utöver kön, inkomst och ålder har även finansiell
kunskap samt självförtroende visat stark signifikans i den berörda tidigare forskningen
jämfört med andra variabler. Fokus läggs därmed på dessa starkt utstående variabler för att
utreda en möjlig inverkan dessa utplockade variabler kan ha, i förhållande till risk.

1.3. Forskningsfrågor
-

Råder det en skillnad i riskbenägenhet mellan män och kvinnor i Sverige vid
finansiella investeringar?
Medför de övriga variablerna finansiell kunskap, självförtroende, inkomst, samt ålder
någon inverkan på riskbenägenhet mellan män och kvinnor i Sverige?
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1.4. Syfte
Studien ämnar undersöka om det förekommer en skillnad i Sverige mellan män och kvinnor
gällande riskbenägenhet vid finansiella investeringar. Vidare är syftet att i förekommande fall
undersöka den inverkan finansiell kunskap, inkomst, självförtroende samt ålder kan ha på
finansiell riskbenägenhet.

1.5. Avgränsningar
Studien kommer att avgränsa sig till män och kvinnor över 18 år i Sverige. När en individ har
uppnått 18-års ålder anses denna vara benägen att fatta sina egna beslut och ingå i diverse
avtal utan inblandning från förmyndare. I denna studie eftersökes myndiga individer då deras
egna individuella beslutstagande ska beaktas.

4

2. Teoretisk referensram
I detta avsnitt presenteras teorier och tidigare forskning som har relevans för ämnet och
kopplas därefter samman till studien. Avsnittet inleds med en generell beskrivning av tre
teorier beståendes av prospektteori, beslutsteori samt beteendeekonomi. Efter dessa tar
tidigare forskning vid där relevanta vetenskapliga artiklar presenteras utifrån olika
variabler. Avsnittet avslutas med en teoretisk syntes där teorierna och den tidigare
forskningen sammanfattas.

2.1. Teori
2.1.1. Beslutsteori
Det finns ett flertal teorier som tar upp risker, ett av dessa är beslutsteorin. Beslutsteorin
handlar om de valmöjligheter individen står inför vid beslutsfattande. Teorin bygger på tre
sammanhängande aspekter:
1. Det normativa perspektivet:
Detta perspektiv grundar sig på vilka val människan hade gjort om all information fanns
tillgänglig för denne, om individen är medveten om sina värderingar och om individen följer
de konsekventa reglerna oavsett hur svårt valet är. Med andra ord syftar denna normativa
inriktning till att ange hur en person bör fatta ett beslut för att handla rationellt. (Fischhoff &
Kadvany 2011, s 13).
2. Det beskrivande perspektivet:
Det beskrivande perspektivet, även kallad för det deskriptiva, förklarar och beskriver hur
människor faktiskt fattar ett beslut. Människan är inte alltid ute efter att maximera och få det
bästa utav valen denne gör. Detta beror på att människan inte alltid kan se konsekvenserna av
sitt eget handlande och inte heller alltid upptäcka ett tydligt orsakssamband. Detta perspektiv
förklarar vidare att människan inte besitter all kunskap som behövs för att kunna fatta ett
rationellt beslut. (Fischhoff & Kadvany 2011, s 14).
3. Det analytiska perspektivet
Det sista och analytiska perspektivet inom beslutsteori handlar om att bygga en bro mellan
det normativa och det deskriptiva perspektivet. Denna aspekt fokuserar på att få hjälp vid
beslutsfattande. Det innebär att människan tar hjälp utav en rådgivare som har analyserat det
framtida beslutet, med det menas att innehållet, eventuella risker och osäkerhetsfaktorer
analyserats och sedan lämnats över till människan som därefter tar ett beslut. Rådgivaren tar
hänsyn till människans livssituation, ekonomiska tillställning och mål i livet. (Fischhoff &
Kadvany 2011, s. 14).
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2.1.2. Prospektteori
En annan teori som har ett samband med människans riskbenägenhet är prospektteorin.
Denna teori skapades utav Daniel Kahneman och Amos Tversky, och säger att människor
värdesätter de vinster och förluster som har gjorts till en så kallad knytpunkt. Knytpunkten
kan vara följande:
● Vart individen befinner sig nu (livsmässigt).
● Vart individen förväntar sig att vara i framtiden.
● Vart någon annan människa befinner sig.
Beroende på hur vinsten eller förlusten uppfattas av individen kan resultatet förändra
preferenserna. En person som exempelvis får en personlig löneökning på fem procent mår
bättre än den person som får en gemensam genomsnittlig löneökning på fem procent. Den
personliga löneökningen upplevs mer som en vinst för individen medan den genomsnittliga
ökningen på lika många procent inte gör det, utan känns som någonting självklart, särskilt i
de länder där det förekommer en årlig ökning av lönen. En personlig vinst uppfattas som en
belöning för individens prestation medan en förlust uppfattas som straff för sin prestation.
(Fischhoff & Kadvany 2011, s 22).
Kahneman och Tversky menar också att den psykologiska påfrestningen utav en förlust som
skett för en individ (exempelvis vid sälj av aktier, fonder etcetera.) tar mer energi ifrån
personen än vid vinst. Författarna menar också att finansiella investerare hellre låter den egna
portföljen fortsätta att gå ner i värde än att sälja innehållet för att gå med “riktig förlust”.
(Fischhoff & Kadvany 2011, s 22).
2.1.3. Beteendeekonomi
Beteendeekonomi är ett relevant inslag i detta ämne då det ekonomiska beteendet bland
individer förklaras i samband med olika psykologiska faktorer (Muradoglu & Harvey 2012).
Beteendeekonomi benämner att människan är begränsad rationell, till skillnad mot
Modigliani och Millers påstående om rationalitet, vilket kan påverka deras beslutstagande
(Statman 2014). Vetenskapen beteendeekonomi beskriver hur individer har en tendens att
agera i situationer där riskfyllda finansiella beslut måste tas, när det anses vara svårt att ta
genomtänkta beslut med tanke på irrationaliteten (Ricciardi & Simon 2000).
Nedan följer några exempel på detta:
● Felaktig förutsägelse av framtiden där för mycket vikt läggs åt nuvarande händelser.
På detta vis kan det uppstå en skev uppfattning om vad som kan ske i framtiden
(Statman 2014).
● Individens förhållande till risk baseras på tidigare händelser. Vid pengavinster tas
högre risker i framtiden till skillnad mot pengar förluster där lägre risker tas (Ackert
& Deaves 2010, s. 175).
● Investeringar betraktas enskilt vilket kan anses vara felaktig då helheten glöms bort.
Strävan efter viss avkastning kan leda till för hög risk (Statman 2014).
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● Felaktiga associationer där man förknippar framgångsrika bolag med bra
investeringar och vice versa när det egentligen inte behöver gå till på det sättet
(Ricciardi & Simon 2000).
● Överdriven tilltro till sin egna förmåga som förminskar tidigare dåliga val. När
investeringsförmågan förhöjs, förminskas investeringens risk (Ricciardi & Simon
2000).
● För lite tilltro till sin egna förmåga som kan stå i vägen för bra investeringar (Clement
& Tse 2005).
● Behovet av bekräftelse där försäljning av vinstgivande andelar kan ge upphov till
stolthet medan försäljning av förlustgivande andelar undviks för att undkomma
skammen (Ricciardi & Simon 2000).

2.2. Tidigare forskning
2.2.1. Kön i förhållande till risk
Finucane et al., (2000) påvisade i deras telefonundersökning i USA, där 1204 personer
intervjuades, att kvinnor är generellt känsligare mot risk jämfört med män. Det har därmed
hittats en koppling mellan kön och riskbenägenhet men författarna undersöker vidare
sambandet mellan könens och etnicitetens påverkan på riskbenägenhet i samband med andra
sociologiska faktorer. Slutsatsen blev att riskbenägenhet inte helt hänger på vilket kön en
människa tillhör utan att samhällsfaktorer väger in i detta. (Finucane et al. 2000).
Andra undersökningar inom samma bana förekommer varav ett där författarna har använt sig
av data från 15 tidigare experiment som rör män och kvinnors investering i någon form. De
påpekade att alla dessa experiment inte var utformade för att undersöka just könsskillnader
och varje experiment utfördes under olika omständigheter och förutsättningar. Slutsatsen blev
att kvinnor gjorde mindre riskfyllda investeringar än män men författarna uppmuntrade till
framtida forskning där deltagarnas bakgrund kan undersökas grundligare och på så sätt kunna
dra bättre slutsatser. (Charness & Gneezy 2011).
Harris, Jenkins och Glaser (2006) undersökte däremot just könsskillnader och kunde dra
slutsatsen av 650 respondenter som utgjordes av studenter vid University of California i San
Diego, att kvinnor är mindre riskbenägna än män gällande hasardspel och hälsa. Kvinnorna
vill inte ta onödiga risker med deras kapital men i andra områden såsom bilkörning såg
riskbenägenheten likadant ut för män och kvinnor. (Harris, Jenkins & Glaser 2006).
2.2.2. Finansiell kunskap och inkomst i förhållande till risk
Flertalet studier undersöker relevansen av finansiell kunskap gällande riskbenägenhet och
visar ett tydligt samband på detta. En studie gick ut på att undersöka om hög kunskap inom
finans kan minska tidigare upptäckta könsskillnader gällande riskbenägenhet. Författarna
jämförde en egen undersökning baserad på svar från amerikanska professorer inom finans
och jämförde deras svar med en undersökning gjord av Federal Reserve's Survey of
Consumer Finances, förkortat SCF. Studien belyser att tidigare undersökningar har visat att
kvinnor är mer riskaverta än män gällande olika finansiella investeringar. Dock har det även
funnits kopplingar mellan utbildning och riskbenägenhet vilket betyder att betydelsen av kön
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kan vara obefintlig. Undersökningen från SCF, som berörde människor med olika
utbildningsnivåer, visade att kvinnor är mer riskaverta än män och att det faktumet hör ihop
med inkomst och utbildning. Även när utbildningsnivån når upp till amerikansk “collegenivå” är kvinnor fortfarande mer riskaverta än män. Den andra undersökningen med
professorer inom finans visade dock att individer med samma utbildningsnivå inom finans
även har samma nivå av riskbenägenhet, oberoende av kön. Författarna undersöker därefter
de motstridiga resultaten från de två undersökningarna och drar slutsatsen att ökade
kunskaper inom finans leder till liknande riskbenägenhet bland män och kvinnor. På grund av
resultat från tidigare forskning tog de med variablerna ålder, civilstånd, utbildning, inkomst,
skulder, etnicitet samt antal barn i deras egna undersökning och genomförde ett chi-2-test
(Hibbert, Lawrence & Prakash 2013). Genom att jämföra det statistiska resultatet från de
bägge undersökningarna kom de fram till att riskaversion minskar bland en individ, ju högre
grad finanskunskaper denne besitter. Jämfört med SCF-gruppen visar de statistiska resultaten
alltså att variablerna ålder, civilstånd, inkomst, skulder, etnicitet samt antal barn i hushållet
inte påverkar riskbenägenhet bland könen så länge samma finansiella utbildning besitts.
(Hibbert, Lawrence & Prakash 2013).
Det finns ytterligare forskning kring detta. I en studie vill författarna undersöka könets
betydelse för riskbenägenhet och tar hjälp av en undersökning utförd på cirka 2000
respondenter som har investerat i fonder. De anser att tidigare forskning inte har utforskat
betydelsen av finansiella kunskaper på investeringsbeslut och vill därmed utforska detta fält.
Baserat på svaren från undersökningen i samband med statistiska tester blev resultatet att
kvinnor tar färre risker än män. Dock anser författarna att det är felaktigt att dra denna
slutsats utan att ta hänsyn till ålder, inkomst och utbildning. Med detta i beaktande framkom
det att de manliga deltagarna i undersökningen hade högre utbildning och inkomst än vad
kvinnorna hade. Investerare med högre inkomst och utbildning tar fler risker än mindre
förmögna och lågutbildade investerare. Alltså minskar könets betydelse på riskbenägenhet
när variabeln utbildning tillkommer. (Dwyer, Gilkeson & List 2001).
En svensk studie undersökte skillnaden mellan finansiell kunnighet och deltagande på
aktiemarknaden. Författarna har märkt av en könsskillnad på deltagande på aktiemarknaden
där kvinnor deltar mindre än män. Därmed vill riskbenägenhet i förhållande till finansiell
kunnighet undersökas. Empirin är tagen från en undersökning utförd av Finansinspektionen
med 1300 deltagare i åldrarna 18–79. Författarna använder sig av variablerna allmän samt
avancerad finansiell kunnighet samt fråga om egen uppfattning om risktagande med hjälp av
gradering. Resultatet blev att kvinnorna deltog mindre på aktiemarknaden och hade lägre
kunskap om finans. Det visade sig även att avancerad kunskap inom finans hänger ihop med
riskbenägenhet. (Almenberg & Dreber 2015).
2.2.3. Finansiell kunskap och självförtroende i förhållande till risk
I en studie som undersökte den finansiella riskbenägenheten mellan män och kvinnor i
Tyskland, hittades en koppling mellan finansiell kunskap och risktolerans samt individens
självförtroende i förhållande till risktolerans då de berör hur kunskapen uppfattas personligen
hos individen. Enligt författarna baserar kvinnor deras investeringar utefter den verkliga
kunskapen de har. Det vill säga den kunskapen de besitter avgör riskbenägenheten. Männen
däremot baserar investeringsbeslutet både utefter deras uppfattning om deras kunskap (som
8

kan ha en koppling till deras självförtroende) samt den verkliga kunskapen de besitter.
(Bannier & Neubert 2016). Även en studie utförd av Barber och Odean (2001) kom fram till
samma slutsats, nämligen att riskbenägenhet mellan män och kvinnor är kopplade till
individens självförtroende. Barber och Odean (2001) menade att kvinnor har sämre
självförtroende jämfört med män när det handlar om att ta finansiella beslut vilket speglar
skillnaden på riskbenägenhet mellan könen (Barber & Odean 2001).
Ur ett generellt perspektiv kan även mannens självförtroende urskiljas i en kvantitativ studie
där författarna vill studera hur ett bolag utnämner en ny VD efter att den nuvarande avgått.
Författarna undersöker skillnader i risktagande mellan män och kvinnor i en position av
ledarskap och tar upp betydelsen av den historiska aspekten gällande manliga och kvinnliga
Vd: n. Män har utgjort en större del av ledare positionerna i världen för att män har ansetts
varit starkare och innehavare av bättre självförtroende gentemot kvinnor. Till följd av detta
har det visat sig att män tar fler risker i ledarpositioner och på så sätt är den riskaverta
kvinnan bättre i en ledarposition. Självförtroende har därför en koppling till risk. (Elsaid &
Ursel 2011).

2.3. Teoretisk syntes
De nämnda teorier belyser olika perspektiv på hur ett beslut kan tas vilket är av vikt för denna
studie då riskbenägenhet undersöks i samband med finansiella beslut. Det framgår av dessa
förklarande teorier att det kan vara en kombination mellan yttre faktorer såsom pengar vinster
och förluster, information och inkomst samt inre psykologiska faktorer som står till grund för
en individs beslutstagande. Detta är viktig att reflektera över och hålla i åtanke när analys
utförs och slutsatser dras.
Den tidigare forskningen finner generellt skillnader i riskbenägenhet bland män och kvinnor
(Charness & Gneezy 2011; Harris, Jenkins & Glaser 2006; Finucane et al. 2000) men
majoriteten upptäckte andra faktorers inblandning i denna skillnad vilket tyder på att det inte
endast behöver vara en biologisk skillnad som ligger till grund för könsskillnader i
riskbenägenhet. Finansiell kunskap är en av de faktorer som leder till ökat risktagande bland
båda könen. När kvinnor besitter låg finansiell kunskap blir de riskaverta (Hibbert, Lawrence
& Prakash 2013; Almenberg & Dreber 2015; Dwyer, Gilkeson & List 2001). Tidigare
forskning har även funnit en korrelation mellan självförtroende och riskbenägenhet. När män
eller kvinnor är mer riskbenägna brukar de inneha starkt självförtroende. Alltså kan en hög
riskbenägenhet vara resultatet av bra självförtroende. (Bannier & Neubert 2016; Barber &
Odean 2001; Elsaid & Ursel 2011). Däremot har inte faktorer såsom ålder, civilstånd,
inkomst, skulder, etnicitet samt antal barn i hushållet någon betydelse gällande
riskbenägenhet (Hibbert, Lawrence & Prakash 2013).
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3. Metod
Avsnittet redogör för forskningsmetoden och dess innebörd för studien, för att sedan
diskutera valet av datainsamlingsmetod med dess tillhörande för- och nackdelar.
Avslutningsvis återberättas tillvägagångssättet för studien genom att beskriva de olika
utförda stegen för att sist diskutera studiens kvalitetskriterier.

3.1. Forskningsmetod
Denna studie har antagit en kvantitativ ansats som forskningsstrategi, vilket innebär att data
har samlats in, bearbetats i bland annat statistisk form för att finna samband, och sedan
försökt tillämpa dessa på befolkning eller grupp (Olsson & Sörensen 2011, s 18). En
kvantitativ forskning medför vanligtvis en deduktiv teori som beskriver relationen mellan
praktik och det teoretiska. Utifrån befintlig kunskap, härleds en teori som därefter undersöks
(Bryman & Bell 2013, s. 31). Teoretiskt arbete förekommer innan datainsamling (Bryman &
Bell 2013, s. 420). Denna studie har utgått från deduktiv teori och, med hjälp av tidigare
forskning i form av vetenskapliga artiklar, handplockat relevanta variabler i förhållande till
ämnet som undersöktes bland Sveriges befolkning genom en enkätundersökning vilket då var
ett utförande utifrån en kvantitativ ansats. Den kvantitativa metoden tillåter författarna att
strukturera undersökningen utefter egna förutsättningar (Bryman & Bell 2013, s. 419). Även
tidigare forskning har antagit kvantitativa ansatser och ger på så sätt denna studie bästa
förutsättningen för jämförelse.

3.2. Datainsamlingsmetod
En enkätundersökning genomfördes på internet med 698 deltagare. Anledningen till att denna
datainsamlingsmetod valdes är främst för att den är mest effektiv när det gäller
förutsättningen för denna uppsats vilket är begränsad ekonomisk budget. Det är därmed
lättare att nå ut till flera respondenter på en gång på internet vilket är fördelaktigt då högt
frekvenssvar eftersträvas. Det uppstår inga kostnader med enkäterna då den skapades genom
kostnadsfria programmet Google formulär som är tillgängligt på internet. (Denscombe 2016,
s. 36). Enkätfrågorna kan även undvika skevhet då ingen direkt kontakt förekommer mellan
frågeställaren och respondenten och på så sätt kan varken frågorna formuleras olika eller
påverkan på respondenten ske (Bryman & Bell 2013, s. 246). Författarna är medvetna om
nackdelarna som enkätundersökningarna kan medföra. Det går inte att förse respondenten
med förtydligande ifall det uppstår oklarheter med någon fråga. Det kan även vara
problematiskt att inte kunna samla in tilläggsinformation gällande de förekommande svaren
vilket kan försvåra bearbetningen av empirin (Denscombe 2016, s. 59). I sådana fall hade ett
kvalitativt tillvägagångssätt varit att föredra.
Då detta var en online enkätundersökning medför det även övriga fördelar. Det fördelaktiga
är att den insamlade empirin kan effektivt sammanställas och granskas. Internet minskar på
avståndet mellan individer generellt vilket i detta fall ledde till att enkäten snabbt kunde nå ut
till möjliga respondenter (Denscombe 2016, s. 36).
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3.3. Utförande
3.3.1. Webbaserad surveyundersökning
Enkäten skapades, som tidigare nämnt, genom Google formulär och bestod av totalt 13
stycken frågor som rörde finansiell riskbenägenhet. När frågorna utformades hade författarna
problemet i åtanke som behövdes besvaras via enkäten. De valda variablerna kön, finansiell
kunskap, självförtroende och inkomst fick utgöra grunden för enkäten och frågorna fick
kretsa kring dessa. Alla frågor var av en sluten karaktär för att underlätta bearbetningen och
jämförbarheten av empirin (se bilaga 1). För att undvika tvetydiga svarsalternativ utgjorde
inte “vet inte” ett svarsalternativ. Ett sådant svarsalternativ kunde hindra respondenten från
att tänka igenom sitt svar ordentligt (Bryman & Bell 2013, s. 273).
Ålder tillfrågades för att skapa en uppfattning om olika åldersgruppers riskbenägenhet utifrån
ett finansiellt perspektiv. Ett förtydligande gällande ålderns inverkan på riskbenägenhet
utfördes i samband med frågan om respondentens risktagande påverkas av åldern för att få
ett djupare svar kring riskbenägenheten.
Inkomstgrupperna som har valts till fråga 4 var självkonstruerade efter vägledning från
Statistiska centralbyrån som uppger att det inte finns någon enhetligt definierad gräns som
uppger vad som kan klassas som låg-, medel- och höginkomsttagare (Statistiska centralbyrån,
2004). Däremot kan riktlinjer för detta finnas. Statistiska centralbyrån definierar
låginkomsttagare som “Med en låg ekonomisk standard avses de personer som lever i ett
hushåll som har en disponibel inkomst per k.e. som är mindre än 60 procent av medianvärdet
för samtliga.” (Statistiska centralbyrån, u.å.). Det senaste medianvärdet var från år 2016 och
låg på 353 200 kronor. 60 procent utav detta blev 17 660 kronor. Hänsyn togs till att detta var
ett belopp från två år sedan och därför fastställdes gränserna mellan 0 till 20 000 kronor för
låginkomsttagare. (Statistiska centralbyrån, 2018). Det förekommer en statlig inkomstskatt
när man tjänar en viss summa och överskrider antingen övre eller nedre skiktgränsen
(Skatteverket, 2018). Eftersom denna undersökning utfördes i början av år 2018, användes
siffrorna för år 2017. En månadsinkomst på 36 575 kronor krävdes för att uppnå till den
nedre skiktgränsen medan en månadsinkomst på 53 208 kronor för att uppnå den övre
skiktgränsen (Skatteverket, 2018). Det kunde anses vara svårt att hitta respondenter med en
lön över 50 000 kronor, därför valdes en gräns mellan de två skiktgränserna på 45 000 kronor
som fick utgöra starten på höginkomstgruppen för denna undersökning. Anledningen till detta
var att efterfråga specifik inkomst kan vara känsligt för vissa men på detta sätt förmildras
inkomst frågan samtidigt som en överblick erhålls över ungefärliga belopp.
Frågorna om högskoleutbildning inom ekonomi, intresse samt arbete inom ekonomi fick
utgöra hjälp för att senare kunna finna eventuella samband mellan dessa faktorer och
riskbenägenhet.
Fråga 9 på enkäten; “Hur ställer du dig inför risktagande gällande finansiella investeringar?
(Aktier, fonder, privat pensionssparande m.m.)” fick utgöra ett mått på riskbenägenhet och
respondenten kunde välja mellan fem alternativ (se bilaga 1) vilka utgjorde en frekvens
format (Bryman & Bell 2013, s. 268). Dessa var kodade för författarna där svarsalternativen
Jag tar gärna risker och Jag tar till mestadels risker var indikatorer på att individen var
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riskbenägen jämfört med de övriga alternativen som indikerade en riskavert person.
Anledningen till att svarsalternativen inte begränsades till Jag tar gärna risker och Jag
undviker helst risker var för att då tvingas respondenten till ett ställningstagande som i
verkligheten inte är lika självklar (Bryman & Bell 2013, s. 274).
Det finansiella självförtroendet hos respondenten mättes genom att de fick gradera sina
kunskaper samt svarade på en fråga om de litade på sin egna förmåga till att ta finansiella
beslut.
3.3.2. Pilotstudie
Undersökningen inleddes med en pilotstudie för att ge en möjlighet till att testa enkätfrågorna
innan huvudstudien utfördes. Då enkätundersökningar inte innebär någon direkt kontakt
mellan författarna och respondenten kunde en pilotstudie reda ut eventuella oklarheter
gällande frågorna (Bryman & Bell 2013, s. 276). Pilotstudien skickades ut till totalt tio
stycken personer i författarnas närhet som fick bidra med kritik till frågorna. Författarna tog
hänsyn till kritiken och utformade frågorna utefter det.
3.3.3. Huvudstudie
Den slutgiltiga enkätundersökningen distribuerades på sociala plattformar på internet såsom
Facebook och Linkedin. Enkäten lades upp i en aktiegrupp på Facebook samt på författarnas
egna personliga sidor som nådde ut till deras Facebookvänner. Även börsforumen Shareville,
Dagens Industri och Affärsvärlden användes för att sprida enkäten. Facebook och dessa
börsforum är fördelaktiga då det kan vara lättare att nå sin målgrupp (Denscombe 2016, s.
44). Då både erfarna investerare samt oerfarna eftersöktes i denna undersökning tillät dessa
forum åtkomst till dessa grupper. Däremot kan det ibland bli svårt att tillämpa svaren på
populationen (Denscombe 2016, s. 43). På Linkedin hittades möjliga respondenter med
sökorden finans samt rådgivare för att kunna nå ut till en utbildad målgrupp. 50 personer
valdes ut slumpmässigt bland dessa sökresultat som fick motta enkäten. Totalt svarade 698
stycken personer och dessa svar fick utgöra primärdataför studien. Enkäten var tillgänglig att
svara på under två veckors tid. Resultaten åskådliggjordes för skribenterna i Excel där alla
svar redovisades i kategorier.
3.3.4. Sekundärdata
Befintliga teorier om risk och beslutsfattande, samt vetenskapliga artiklar utgjorde studiens
sekundärdata. Relevanta artiklar hittades i Södertörns högskolas databas Söderscholar där
sökorden riskbehaviour, financial investments och gender användes i olika ordkombinationer.
Även databasen Google Scholar användes med samma sökord.
3.3.5. Kontrollvariabel
Då denna uppsats hade som syfte att undersöka om det förekom skiljaktigheter i
riskbenägenhet mellan män och kvinnor i Sverige var kontrollvariabeln kön. Därför visar
diagrammen och tabellerna som illustreras i uppsatsen med tydlighet hur män respektive
kvinnor har svarat.
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3.3.6. Chi-två kvadrat test och hypoteser
Chi-två kvadrat test utfördes för att undersöka förekomsten av eventuella samband mellan
undersökningens valda variabler. Då vissa variabler utgjordes av kategorivariabler, till
exempel kön, och inte kan graderas med siffror uteslöts statistiska metoder såsom regression
(Körner & Wahlgren 2015, s. 29). För varje variabel utformades en nollhypotes respektive
mothypotes. Hypoteser uttrycktes i ord och var olika beroende på vad som skulle undersökas.
Dessa hypoteser var nollhypotesen som uttrycktes H0 som innebar att det inte uppvisade
någon skillnad medan H1 var det motsatta, nämligen att en skillnad kunde påvisas. Denna
skillnad kunde vara både positiv eller negativ (Lind, Marchal & Wathen 2015, s 320). Med
fem kategorivariabler var nollhypotesen respektive mothypotesen följande:
Kön:
H0: Det råder ingen skillnad i riskbenägenhet mellan män och kvinnor i Sverige.
H1: Det råder en skillnad på riskbenägenhet mellan män och kvinnor i Sverige.
Ålder:
H0: Ålder har inte någon inverkan på riskbenägenhet.
H1: Ålder har en inverkan på riskbenägenhet.
Finansiell kunskap:
H0: Finansiell kunskap har inte någon inverkan på riskbenägenhet.
H1: Finansiell kunskap har en inverkan på riskbenägenhet.
Inkomst:
H0: Inkomst har inte någon inverkan på riskbenägenhet.
H1: Inkomst har en inverkan på riskbenägenhet.
Självförtroende:
H0: Självförtroende har inte någon inverkan på riskbenägenhet.
H1: Självförtroende har en inverkan på riskbenägenhet.
När hypoteserna var bestämda, var nästa steg att bestämma signifikansnivån.
Signifikansnivån (uttryckt i procent) bestämde i stora drag hur stor sannolikheten var att man
hade gjort fel i undersökningen (Lind, Marchal och Wathen 2015, s 319). I denna
undersökning valdes en signifikansnivå på fem procent vilket är standarden för liknande
undersökningar. Detta betyder att 95 % av utförandet i studien sannolikt stämde överens med
det som beräknats. Det finns alltså en risk för felaktiga svar med fem procent som inte
egentligen överensstämmer med verkligheten (Lind, Marchal och Wathen 2015, s 319). Ett Pvärde beräknades genom Microsoft Excel för att erhålla en nivå på hur definitivt
nollhypotesen kunde avvisas. P-värdet mäter sannolikheten att slumpen genererar ett lika
starkt mönster som det som har observerats förutsatt att H0 är sann (Lind, Marchal och
Wathen 2015, s 329). Detta värde brukar variera mellan 0–1. Ju lägre P-värde, desto bättre
(Lind, Marchal & Wathen 2015, s 331). P-värdet bör ligga under 0.05 i detta fall för att
undvika slumpgenererade svar.
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Om P-värdet var mindre än signifikansnivån, i detta fall fem procent, kunde nollhypotesen
avvisas, vilket i sin tur innebär att mothypotesen vore rimlig. Om P-värdet däremot var högre
än signifikansnivån kunde nollhypotesen inte avvisas (Blom, Enger, Englund, Grandell &
Holst 2005, s. 323). Nästa steg i processen var att beräkna den förväntade frekvensen, det vill
säga expected value. Formeln lyder:
𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦: 𝑓𝑒=

(𝑅𝑜𝑤 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) × (𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)
(𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)

(Lind, Marchal och Wathen 2015, s. 560).
När detta slutfördes uppfylls kriterierna för beräkning av chi-två kvadrat test vilket
genomfördes genom formeln:
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒 )2
𝑋2 = ∑
𝑓𝑒
Ett värde genererades för det data som fanns tillgängligt i undersökningen som därefter
summerades. Frihetsgraderna bestämdes därefter för varje variabel beroende på hur många
svarskategorier (K) som fanns i studien (Lind, Marchal och Wathen 2015, s. 545).
Frihetsgraderna som på engelska betecknas df (degrees of freedom) visade valfria antal
objekt i undersökningen (Lind, Marchal och Wathen 2015, s. 817).
Formeln för beräkning av frihetsgrader är följande:
𝑑𝑓 = (𝑟𝑜𝑤𝑠 − 1) × (𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛 − 1)
(Blom, Enger, Englund, Grandell & Holst 2005, s. 346).
Det kritiska värdet bestämdes efter att antalet frihetsgrader hade beräknats vilket tabellen
“Critical values of Chi-Square distribution” låg till grund för (se bilaga 3).
Baserat på resultatet kunde antingen nollhypotesen eller mothypotesen förkastas. Genom att
det totala summerade chi två värdet jämfördes med det kritiska värdet drogs en slutsats om Pvärdet understeg signifikansnivå på fem procent (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018, s.
190).

3.4. Population
Populationen i denna undersökning utgjordes av män och kvinnor över 18 år som var bosatta
i Sverige (Denscombe 2016, s. 46).

3.5. Urval
Ett representativt urval eftersträvades i denna studie med tanke på den kvantitativa ansatsen
för att spegla populationen (Denscombe 2016, s. 63). Då enkäten spreds på sociala medier
(Facebook och Linkedin) samt diverse börsforum författarnas gav det upphov till ett ickesannolikhetsurval. Med andra ord styrde författarna distributionen av enkäten och var inte
helt slumpmässigt (Denscombe 2016, s. 64). Urvalsramen kan anses vara en blandning av
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subjektivt urval och bekvämlighetsurval. Sökningen efter specifika nyckelord på Linkedin
gav upphov till subjektivt urval eftersom personer med specifika tjänster söktes. Detta är till
fördel då det säkerställs att eftersökta kategorier kommer med i urvalet (Denscombe 2016, s.
74). Då enkätsvaren kom från personer som var tillgängliga på sociala medier och börsforum
vid det tillfället kan det klassas som bekvämlighetsurval (Bryman & Bell 2013, s. 204).

3.6. Kvalitetskriterium
3.6.1. Validitet
Validiteten i en studie utreder i stora drag ifall en undersökning mäter vad den har haft i syfte
att undersöka. Begreppsvaliditet är en typ av validitets form som handlar om det efterfrågade
mäts med de begrepp eller metod som har använts. Begreppsvaliditeten i denna studie kan
diskuteras då begreppet finansiell kunskap i enkäten kan möjligtvis tolkas olika av
respondenterna men samtidigt kan den betraktas som stark då relevanta utarbetade frågor och
begrepp har använts för att mäta riskbenägenhet.
Den interna validiteten anses vara medelstark då det undersöker om de uppkomna sambanden
mellan befintliga variabler verkligen är sammanhängande. Logiska samband har uppkommit
men det kan finnas andra faktorer som också kan påverka som inte har tagits i beaktande i
denna studie.
Den externa validiteten är inte stark då endast 698 respondenter deltog i en undersökning som
har till syfte att undersöka en hel nations riskbenägenhet utifrån ett finansiellt perspektiv,
vilket leder till att resultaten inte kan generaliseras. (Bryman & Bell 2013, s. 63–64).
3.6.2. Reliabilitet
Reliabilitet i en studie utreder ifall undersökningen skulle ge upphov till samma resultat om
det genomfördes ännu en gång och är viktigt att bedöma vid kvantitativa undersökningar som
denna (Bryman & Bell 2013, s. 72–73). De måtten som brukar användas för att bedöma
reliabiliteten är stabilitet, intern reliabilitet samt interbedömarreliabilitet.
Stabiliteten i denna studie anses hög då samma svar borde uppstå om samma grupp fick
genomföra undersökningen igen. Detta påstående gäller dock om den ekonomiska situationen
landet befinner sig i är oförändrat under båda testtillfällena med tanke på att undersökningen
reder ut riskbenägenhet i ekonomiska situationer.
Interbedömarreliabilitet är hög då det bedömer graden av objektivitet när datan hanteras av
mer än en observatör. Denna studie hade slutna frågor för att undvika subjektivitet. (Bryman
& Bell 2013, s. 171).
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4. Empiri
Detta avsnitt presenterar befintlig empiri som undersökningen har genererat från
enkätundersökningen och tillhörande chi-två kvadrat test. Avsnittet inleds med att
enkätresultatet redovisas i beskrivande text för var fråga där tillhörande diagram är bifogade
i en bilaga. Därefter presenteras väsentliga samband som enkätsvaren har genererat i form
av fyra tabeller med tillhörande text. Sist redovisas chi-två kvadrat testens beräkningar och
resultat gällande noll- och mothypotes.

4.1. Enkätundersökning
Nedan presenteras enkätsvaren, för tillhörande diagram se bilaga 2.
Kön:
Totala urvalet i undersökningen utgörs av 698 respondenter. 53,4 procent (373 stycken) är
kvinnor, resterande 46,6 procent (325 stycken) är män.
Ålder:
29,2 procent av respondenterna är kvinnor mellan 18–26 år gamla, 16 procent är mellan 27–
35 år, 6 procent är 36–44 år, 1,7 procent är 45–53 år och 0,4 procent är 54–62 år. 18,2
procent är män mellan 18–26 år, 15 procent är 27–35 år, 5,9 procent är 36–44 år, 4,7 procent
är 45–53 år och 2,4 procent är 54–62 år. Diagrammet (se bilaga 2) visar även att 0,3 procent
män är 63 år och uppåt men inga kvinnor i den åldern förekommer.
Yrkesområde:
Då kombinationer av de olika svarsalternativen kan ske gällande vilket yrkesområde
respondenterna tillhör, fick respondenterna begränsa sig till det alternativ som upptar mesta
delen av deras tid. 28,6 procent av respondenterna är män som är heltids- eller
deltidsanställda, 13,6 procent är studerande, 3 procent driver enskild firma, 1,1 procent är
arbetslösa och 0,14 procent gör annat. Hos kvinnliga respondenter är nästan lika stor andel
anställda respektive studerande nämligen 25,5 procent respektive 24 procent. 1,1 procent
driver enskild firma, 1 procent är arbetslösa och 1,9 procent gör annat.
Inkomstgrupper:
Bland respondenterna är 22,3 procent män medelinkomsttagare och samma mängd gäller för
kvinnor. Däremot är en större andel kvinnor (29 procent) som är höginkomsttagare än män
som utgörs av 15,5 procent. Det är även fler män än kvinnor som är låginkomsttagare; 8,8
procent i jämförelse med 2,1 procent.
Ekonomi/finans högskoleutbildning mellan män och kvinnor
Denna fråga i enkätundersökningen tar reda på om respondenterna har en högskoleutbildning
inom ekonomi/finans. 78,2 procent av respondenterna har inte en högskoleutbildning inom
ekonomi/finans där männen utgör 33,4 procent och kvinnorna utgör 44,8 procent. Bland
respondenterna svarar 13,2 procent män att de har en högskoleutbildning inom
ekonomi/finans och 8,6 procent kvinnor svarar att de har en högskoleutbildning inom
ekonomi/finans.
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Fördelning mellan män och kvinnor inom arbete med ekonomi/finans:
Stapeldiagrammet (se bilaga 2) visar fördelningen mellan män och kvinnor som jobbar inom
ekonomi/finanssektorn. Majoriteten av männen och kvinnorna svarar nej på frågan; 34,8
procent respektive 49,3 procent. 15,9 procent av respondenterna arbetar inom
ekonomi/finanssektorn. 11,7 procent av dessa är män och 4,2 procent är kvinnor.
Kunskapsfördelning mellan män och kvinnor:
Utgångspunkten i denna fråga var att få reda på kunskapsnivån inom finans för de 698
respondenterna. Bland de svarande uppger 26,9 procent män att de har grundläggande
kunskaper inom finans. 10 procent svarar att de har avancerade kunskaper och 9,6 procent att
de inte har några kunskaper inom finans. 26 procent är kvinnor som svarar att de har
grundläggande kunskaper tätt följt av 25,4 procent som inte har några kunskaper inom finans.
2,1 procent kvinnor svarar att de innehar avancerade kunskaper inom finans.
Intresse fördelning för ekonomi/finans mellan män och kvinnor:
Fråga 8 (se bilaga 2) ställdes för att ta reda på intresse fördelningen för ekonomi och finans
mellan män och kvinnor. Av respondenterna utgör männen en total majoritet på 38 procent
med ett intresse för ekonomi och finans, medan 8,5 procent är män som inte har ett intresse
för ekonomi och finans. 27,5 procent är kvinnor med ett intresse för ekonomi och finans
medan 26 procent inte har ett intresse för ekonomi och finans.
Riskbenägenheten mellan män och kvinnor:
Stapeldiagrammet (se bilaga 2) visar fördelningen mellan män och kvinnor i hur man ställer
sig inför risktagande vid finansiella investeringar. 15,9 procent är män som gärna tar risker.
14 procent män svarar att de sällan tar risker. Vidare visar diagrammet att 12,2 procent av
respondenterna är män som uppger att de till mestadels tar risker och resterande männen att
de aldrig tar risker (4,3 procent) varav en man undviker risker helt. Bland respondenterna
uppger 23,9 procent vilka är kvinnor att de sällan tar risker. Följt av 19 procent kvinnor som
aldrig tar risker vid finansiella investeringar. 5,3 procent svarar att de till mestadels tar risker
och 5 procent kvinnor svarar att gärna tar risker. En kvinna uppger att hon undviker risker
helt
Risk i förhållande till avkastning:
I frågan om individen är villig att ta högre risker om det skulle kunna resultera i högre
avkastning svarar 32,5 procent män ja och 28 procent kvinnor ja. 14 procent av männen
svarar nej, och 25,5 procent av de kvinnliga respondenterna svarar nej.
Påverkan av inkomst på riskbenägenhet:
Diagrammet illustrerar (se bilaga 2) hur respondenterna ser på inkomstens påverkan på
risktagandet. Bland respondenterna svarar en majoritet av männen ja med 28,8 procent. Bland
kvinnor svarar majoriteten nej med 33,1 procent. 13,2 procent av respondenterna är männen
som svarar nej och 4,6 procent svarar till viss del. Hos respondenterna upplever 12,8 procent
kvinnor att inkomsten påverkar risktagandet vid finansiella investeringar och 7,6 procent
svarar att det påverkar till viss del.
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Påverkan av ålder på riskbenägenhet:
Fråga 12 studerar ålderspåverkan på risktagande mellan män och kvinnor. Utav
respondenterna uppger 20,5 procent, vilka är män, att åldern påverkar ens risktagande och
kvinnor håller med till 17,2 procent. Det är 21,9 procent kvinnliga respondenter som svarar
nej på den frågan och 11,5 procent manliga respondenter tycker likadant. Det är nästan lika
många män och kvinnor som tycker att ålder påverkar risktagande till viss del; 14,6 procent
respektive 14,3 procent.
Självförtroende mellan män och kvinnor:
Diagrammet (se bilaga 2) visar självförtroendet mellan män och kvinnor vid finansiella
investeringar. Majoriteten av män och kvinnor har tilltro till den egna förmågan; 36,9 procent
respektive 30,2 procent. Bland männen svarade 9,5 procent att de inte litar på sin egna
förmåga att ta finansiella beslut och bland kvinnorna svarade 23,2 procent samma sak.
Finansiellt sparande/investering:
I den sista frågan hade respondenterna möjligheten att klicka i flera alternativ.
15,8 procent av respondenterna har inget finansiellt sparande/investering idag varav lika
många var män som kvinnor. 20,8 procent av respondenterna har annan form av
sparande/investering varav majoriteten var män. 64,2 procent av respondenterna har
sparkonto varav majoriteten var kvinnor. 18,5 procent av respondenterna har privat
pensionssparande. 23,9 procent av respondenterna har fonder varav majoriteten var män. 31,1
procent av respondenterna har aktier varav majoriteten var män.
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4.1.1 Samband
Tabell 1: Kunskap, utbildning, arbete och intresse

Avancerade kunskaper
inom ekonomi
Högskoleutbildade inom
ekonomi
Arbetar inom ekonomi
Intresse för ekonomi

Tar gärna/till
mestadels risker
totalt
88 %

Procentantal av
totala kvinnor

Procentantal av
totala män

73 %

84 %

66 %

40 %

82,6 %

77 %
54 %

51 %

85 %

Tabellen ovan visar hur män och kvinnor förhåller sig till riskbenägenhet vid finansiell
kunskap, ekonomiarbete samt ekonomiintresse.
Tabell 2: Kunskap, tillit till egna förmåga

Avancerade kunskaper
inom ekonomi

Litar på sin förmåga att ta
finansiella beslut
94 %

Litar inte på sin förmåga
att ta finansiella beslut
6%

Tabellen illustrerar självförtroende bland respondenterna när avancerade kunskaper inom
ekonomi besitts.
Tabell 3: Kön, tillit till egna förmågan, riskbenägenhet

Kön

Litar på den egna förmågan att ta
finansiella beslut
Kvinnor 56,7 %
79 %
Män

Varav X % av dessa tar
gärna/mestadels risker
24 %
29 %

Tabellen uppvisar sambandet mellan kön, tillit till den egna förmågan och riskbenägenhet.
Tabell 4: Inkomst

Inkomstgrupp
Höginkomsttagare
Medelinkomsttagare
Låginkomsttagare

Andel som tycker att inkomst har en
påverkan på det finansiella risktagandet
55 %
52,8%
58,8%

Ovanstående tabell visar sambandet mellan olika inkomstgrupper och uppfattning om
inkomstens påverkan på det finansiella risktagandet
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4.2. Chi-två kvadrat test
Dessa tabeller nedan illustrerar resultaten från chi-två kvadrat testerna utförda på variablerna
kön, inkomst, ålder, finansiell kunskap samt självförtroende.
Tabell 5: Chi 2 - resultat: Kön

Kön

𝒇𝒐

𝒇𝒆

𝑿𝟐

Gärna - män

111

68

27.2

Gärna - kvinnor

35

78

23.7

∑(𝐺𝑟𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛) = 146
Mestadels - män

85

57

13.8

Mestadels - kvinnor

37

65.2

12.2

∑(𝑀𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛) = 122
Sällan - män

98

123.4

5.2

Sällan - kvinnor

167

141.6

4.6

∑(𝑆ä𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛) = 265
Aldrig - män

30

76

27.8

Aldrig - kvinnor

133

87.1

24.2

∑(𝐴𝑙𝑑 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛) = 163
Undviker - män

1

0.9

0,005

Undviker - kvinnor

1

1.1

0,001

∑ 𝑈𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛 = 2
∑ 𝑋 2 = 138.7
Frihetsgrad
16

Critical value of Chi-2
5 % significant
26,291

P-Värde

Svar

2.01 × 10−25

Avvisar nollhypotesen,
behåller mothypotes

Kön:
H0: Det råder ingen skillnad i riskbenägenhet mellan män och kvinnor i Sverige.
H1: Det råder en skillnad på riskbenägenhet mellan män och kvinnor i Sverige.
Ovanstående tabell illustrerar Chi-två kvadrat testresultatet för variabeln kön. Det summerade
värdet på 138,7 jämförs med det kritiska värdet 26,291 i tabell ”Critical values of Chi-Square
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distribution” (se bilaga 3). Då det summerade värdet är högre än det kritiska värdet kan
nollhypotesen avvisas och mothypotesen behållas.
Tabell 6: Chi 2 - resultat: Inkomst

Inkomst

𝒇𝒐

𝒇𝒆

𝑿𝟐

Ja - män

201

92

32.3

Ja - kvinnor

89

231

28.1

∑(𝐽𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛) = 290
Nej - män

92

150,4

22.7

Nej - kvinnor

231

172,6

19.8

∑(𝑁𝑒𝑗 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛) = 323
Till viss del - män

32

39.6

1.5

Till viss del - kvinnor

53

45.4

1.3
∑ 𝑋 2 = 105.7

∑ 𝑇𝑉𝐷 = 85
Frihetsgrad
4

Critical value of Chi-2
5 % significant
9,488

P-värde

Svar

3.67 × 10−21

Avvisar nollhypotesen,
behåller mothypotes

Inkomst:
H0: Inkomst har inte någon inverkan på riskbenägenhet
H1: Inkomst har en inverkan på riskbenägenhet
Tabellen illustrerar Chi-två kvadrat testresultatet för variabeln inkomst. Det summerade
värdet på 105,7 jämförs med det kritiska värdet 9,488 i tabell ”Critical values of Chi-Square
distribution” (se bilaga 3). Då det summerade värdet är högre än det kritiska värdet kan
nollhypotesen avvisas och mothypotesen behållas.
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Tabell 7: Chi 2 - resultat: Ålder

Ålder

𝒇𝒐

𝒇𝒆

𝑿𝟐

Ja - män

143

122,5

3.4

Ja - kvinnor

120

140,5

3

∑(𝐽𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛) = 263
Nej - män

80

108,5

7.5

Nej - kvinnor

153

124,5

6.5

∑(𝑁𝑒𝑗 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛) = 233
Till viss del - män

102

94.1

0.7

Till viss del - kvinnor

100

108

0.6
∑ 𝑋 2 = 21.7

∑ 𝑇𝑉𝐷 = 202
Frihetsgrad
4

Critical value of Chi-2
5 % significant
9,488

P-Värde

Svar

0.000593807

Avvisar nollhypotesen,
behåller mothypotes

Ålder:
H0: Ålder har inte någon inverkan på riskbenägenhet
H1: Ålder har en inverkan på riskbenägenhet
Ovanstående tabell illustrerar Chi-två kvadrat testresultatet för variabeln ålder. Det
summerade värdet på 21,7 jämförs med det kritiska värdet 9,488 i tabell ”Critical values of
Chi-Square distribution” (se bilaga 3). Då det summerade värdet är högre än det kritiska
värdet kan nollhypotesen avvisas och mothypotesen behållas.
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Tabell 8: Chi 2 - resultat: Finansiell kunskap

Finansiell
kunskap
Inga – män

𝒇𝒐

𝒇𝒆

𝑿𝟐

67

129

29.8

Inga - kvinnor

177

130,4

16.7

188

172

1.5

181

197,2

1.3

∑(𝐼𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛) = 244
Grundläggande –
män
Grundläggande –
kvinnor

∑(𝐺𝑟𝑢 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛) = 369
Avancerade - män

70

39.6

23.3

Avancerad - kvinnor

15

45.4

20.4
∑ 𝑋 2 = 93

∑(𝐴𝑣𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛) = 85
Frihetsgrad
4

Critical value of Chi-2
5 % significant
9,488

P-Värde

Svar

1.6 × 10−18

Avvisar nollhypotesen,
behåller mothypotes

Finansiell kunskap:
H0: Finansiell kunskap har inte någon inverkan på riskbenägenhet
H1: Finansiell kunskap har en inverkan på riskbenägenhet
Denna tabell visar Chi-två kvadrat testresultatet för variabeln finansiell kunskap. Det
summerade värdet på 93 jämförs med det kritiska värdet 9,488 i tabell ”Critical values of
Chi-Square distribution” (se bilaga 3). Då det summerade värdet är högre än det kritiska
värdet kan nollhypotesen avvisas och mothypotesen behållas.

23

Tabell 9: Chi 2 - resultat: Självförtroende

Självförtroende

𝒇𝒐

𝒇𝒆

𝑿𝟐

Ja – män

258

218.4

7.2

Ja – kvinnor

211

250.6

6.3

∑(𝐽𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛) = 469
Nej – män

67

106.6

14.7

Nej - kvinnor

162

122.4

12.8

∑(𝑁𝑒𝑗 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛) = 229
∑ 𝑋 2 = 41
Frihetsgrad
1

Critical value of Chi-2
5 % significant
3,841

P-Värde

Svar

6.67 × 10−9

Avvisar nollhypotesen,
behåller mothypotes

Självförtroende:
H0: Självförtroende har inte någon inverkan på riskbenägenhet
H1: Självförtroende har en inverkan på riskbenägenhet
Tabellen illustrerar Chi-två kvadrat testresultatet för variabeln självförtroende. Det
summerade värdet på 41 jämförs med det kritiska värdet 3,841 i tabell ”Critical values of
Chi-Square distribution” (se bilaga 3). Då det summerade värdet är högre än det kritiska
värdet kan nollhypotesen avvisas och mothypotesen behållas.
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5. Analys
Studiens empiri utreds, studeras och tolkas samt ställs emot tidigare forskning och
vetenskapliga teorier. Varje utredd variabel analyseras separat med stöd av chi-två kvadrat
testet för att generera förståelse för resultatet samt finna möjliga samband.

5.1. Kön i förhållande till riskbenägenhet
Tidigare forskning har fokuserat på att hitta skillnader bland män och kvinnor i deras
benägenhet till risk. Olika situationer, med diverse förutsättningar, har undersökts för att
erhålla en överblick om hur detta verkligen ligger till. Forskningens fynd indikerar på
könsskillnader gällande riskbenägenhet vilket även denna studie visar. Kön visades nämligen
göra en skillnad gällande riskbenägenhet baserat på chi-två kvadrat testet. H0 avvisas medan
H1 behålls. P-värdet ligger under 0,05 med stor marginal och skapar därmed ett förtroende
för svaren. 58,8 procent av de manliga respondenterna har ett positivt förhållningssätt till
riskbenägenhet då de har svarat att de gärna, alternativt till mestadels, tar risker. Jämförs detta
med den kvinnliga gruppen upptäcks det att endast 19 procent har samma förhållningssätt (se
bilaga 2).
Bland de olika slags investeringsformer som gick att välja i denna studie utgör männen
majoritet i sådana investeringar som medför någon slags risk. En förklaring till detta är att
vissa kvinnor saknar den finansiella kunskapen som behövs för att delta på exempelvis
aktiemarknaden (Almenberg & Dreber 2015). Det är dock viktigt att notera att lika många
män som kvinnor i denna studie har undvikit all sorts finansiellt sparande vilket innebär att
detta resultat inte indikerar på att något av könen undviker finansiell beblandning mer än den
andra. Utöver detta svarar 60 procent av respondenterna att de kan tänkas ta högre risker om
det skulle kunna generera en högre avkastning (se bilaga 2). Bland dessa respondenter
dominerar män. Paralleller dras till den forskning som endast fokuserar på kön som
grundläggande orsaken bakom riskbenägenhet. Kvinnor har visat sig vara mindre
riskbenägna än män gällande finansiella beslut. Däremot har inga skillnader i risk påvisats i
andra situationer såsom bilkörning. (Harris, Jenkins & Glaser 2006). Detta kan bero på en
historisk förklaring där kvinnor inte alltid har fått generera en egen inkomst (Bladh 1995, s.
142–143). Enligt prospektteorin kan i detta fall möjligheten att få generera en egen inkomst
bli högt värdesatt då dem inte har varit tillåtna att göra det tidigare jämfört med männen
(Fischhoff & Kadvany 2011, s. 22). Därmed förklarar historien den minskade benägenheten
till risk kring finansiella beslut.
I kontrast mot detta finns det forskning som har funnit relevans för andra bakomliggande
faktorer bakom riskbenägenhet. En studie betonade vikten av etnicitet och sociopolitiska
åsikter, mer specifikt samhällsfaktorer som en del av riskbenägenhet (Finucane et al. 2000).
En annan studie, understryker vikten av att undersöka fler faktorer än bara kön för att få en
förbättrad uppfattning om riskbenägenhet (Charness & Gneezy 2011). Med det konstaterat
förs analysen vidare till variabeln finansiell kunskap.
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5.2. Finansiell kunskap i förhållande till risk
Chi-två kvadrat testet påvisade att finansiell kunskap har en påverkan på riskbenägenhet.
Därmed förkastas H0 samtidigt som H1 behålls. P-värdet ligger under 0,05 med stor marginal
och skapar därmed ett förtroende för svaren.
Finansiell kunskap kan erhållas från olika håll i livet såsom utbildning, arbete eller ett rent
intresse för ekonomi och finans. Ur ett generellt perspektiv deltog 12,2 procent som anser att
de har avancerade kunskaper inom ekonomi (se bilaga 2). Utav dessa tar en stor majoritet
gärna risker, eller till mestadels risker. Även majoriteten av de högskoleutbildade
respondenterna inom ekonomi, samt de som arbetar inom ekonomi har liknande förhållande
till riskbenägenhet. Likaså gäller för majoriteten av de respondenterna med intresse för
ekonomi (se tabell 1). Dessa resultat överensstämmer med de slutsatser tidigare forskning har
dragit. Forskningen antyder att det finns ett samband mellan finansiell kunskap och
riskbenägenhet, nämligen att riskbenägenhet ökar i takt med att den finansiella kunskapen
ökar. Detta samband uppstår oavsett vilket kön individen tillhör, samt oberoende av andra
faktorer (Hibbert, Lawrence & Prakash 2013). Majoriteten av kvinnorna med avancerade
kunskaper är positiva till risktagande, likaså männen där 84 procent delar den uppfattningen
(se tabell 1). Det beror på att desto mer kunskap en individ besitter om ett ämne, ju mer kan
konsekvenserna av ett handlande beräknas enligt den deskriptiva teorin inom beslutsteorin.
Det vill säga individen försöker efterlikna det normativa men får utlopp genom det
deskriptiva (Fischhoff & Kadvany 2011, s. 14). Även om situationen betraktas från det
motsatta hållet, är det endast 12 procent av de respondenter som har angivit att de inte har
några kunskaper alls inom området som gärna tar risker eller till mesta del. Av dessa är det
lika många män som kvinnor. Finansiell kunskap ökar därmed riskbenägenhet hos bägge
könen. Detta verkar dock vara en företeelse som uppstår mer hos männen i denna
undersökning. En stor majoritet bland männen med högskoleutbildning, eller med ett arbete
inom ekonomi, har ett positivt förhållningssätt till riskbenägenhet till skillnad mot en lägre
andel av kvinnorna från samma kategorier (se tabell 1). Detta beror på att män är mer
beroende av en högre tillit till deras kunskap än vad kvinnorna är (Bannier & Neubert 2016).
Finansiell kunskap kopplas därmed samman med självförtroende. Denna studie visar
nämligen att avancerade kunskaper inom ekonomi/finans har till 94 procent lett till högre
självförtroende bland respondenterna medan resterande 6 procent inte litar på sin egna
förmåga att ta finansiella beslut trots avancerade kunskaper (se tabell 4).

5.3. Självförtroende i förhållande till riskbenägenhet
Gällande självförtroende visar Chi-två kvadrat testet på att H0 avvisas medan H1 behålls.
Detta innebär att självförtroende har en inverkan på riskbenägenhet bland undersökningens
population. P-värdet ligger under 0,05 med marginal och skapar därmed ett förtroende för
svaren. Detta resultat går ihop med beteendeekonomins teorier om att en förhöjd tilltro till
den egna förmågan leder till mer riskfyllda investeringar då individen uppfattar risken som
lägre (Ricciardi & Simon 2000). Beteendeekonomi nämner även att vissa investeringar
hämmas på grund av för lite tilltro till den egna förmåga vilket belyser vikten av
självförtroende (Clement & Tse 2005). Tidigare forskning som har berört denna fråga i andra
länder har kommit fram till samma slutsats men har gjort en könsuppdelning gällande
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resultaten. Män har ansetts vara mer riskbenägna på grund av starkt självförtroende jämfört
med riskaverta kvinnor som då har lägre självförtroende (Barber & Odean 2001). Männens
investeringsbeslut har varit delvis beroende på deras tilltro till deras finansiella kunskaper
medan kvinnor inte har påverkats utav detta (Bannier & Neubert 2016).
Detta leder ämnet vidare in på hur könsfördelningen har varit i denna fråga.
Enkätundersökningen visar att cirka 56,7 procent kvinnor har självförtroende när de fattar
finansiella beslut men en minoritet av dessa tar gärna risker eller till mestadels risker.
Enkäten påvisar att självförtroende bland kvinnor inte leder till högre riskbenägenhet i
motsats mot tidigare forskning. 258 stycken män utav 325 manliga respondenter litar på den
egna förmågan att ta finansiella beslut, det vill säga 79 procent av männen har ett finansiellt
självförtroende. Endast en minoritet av dessa tar gärna risker eller till mestadels risker (se
tabell 3). Undersökningen påvisar då även att självförtroende bland män inte leder till högre
riskbenägenhet. Självförtroende har en generell inverkan på riskbenägenhet i Sverige men
ingen könsskillnad i detta kan finnas, vilket inte går i linje med de slutsatser att kvinnor som
sitter på höga poster medför riskaverta beslut då de antas vara mindre självsäkra än männen
(Elsaid & Ursel 2011). Anledningen till att det inte hittas någon könsskillnad i självförtroende
i Sverige är för att de andra studierna utförs i andra länder där det möjligtvis är olika
förutsättningar för de olika könen. Sverige är ett land som arbetar för jämställdhet det vill
säga att få kvinnor och män att kännas jämställda vilket lägger en bra grund för
självförtroendet bland bägge könen (Statistiska centralbyrån, 2010).

5.4. Inkomst i förhållande till riskbenägenhet
H0 i undersökningens chi-två kvadrat test gällande inkomst avvisas medan H1 behålls. Detta
innebär att inkomst har en påverkan på riskbenägenhet.
Bland respondenterna som är höginkomsttagare (se bilaga 2) tar majoriteten av dessa gärna
risker eller till mestadels risker vilket gör dem riskbenägna. Majoriteten av höginkomsttagare
anser att inkomst har påverkan på det finansiella risktagandet, samt bland
medelinkomsttagare och låginkomsttagare förekommer liknande förhållande (se tabell 4).
Hos alla inkomstgrupper finns det alltså en gemensam majoritet som delar uppfattning om att
riskbenägenhet påverkas av inkomst (se tabell 4). Däremot har den tidigare forskningen
skilda uppfattningar gällande detta. Det finns en del forskning som påstår att variabeln
inkomst påverkar riskbenägenhet i samband med utbildning (Dwyer, Gilkeson & List 2001).
Däremot finns det annan forskning vars resultat motstrider denna studies samt övriga
forskningens resultat. Genom undersökning av olika variabler visar det sig att inkomst är en
variabel som inte påverkar riskbenägenhet (Hibbert, Lawrence & Prakash 2013). Frågan som
kan uppstå är varför just variabeln inkomst har uppvisat olika resultat trots att liknande
variabler undersöks i den nämnda forskningen samt i denna undersökning. Denna studie har
dock till viss del som svarsalternativ som 12,3 procent har svarat. Den tidigare forskningen
kan måhända ha hindrat respondenterna från att uttrycka ett sådant svar vilket har begränsat
respondenterna till ett ställningstagande som kan variera i stunden. Det vill säga när inkomst
anses ha en viss påverkan men inte helt. Den tidigare forskningen har nämligen den
gemensamma nämnaren att de har utförts i USA. Olika resultat gällande inkomst har påvisats
i samma land vilket uppfattas som motsägelsefullt. Det kan bero på tillgängliga
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svarsalternativ, undersökt urval samt även det beteendeekonomi nämner om att vid
pengavinster tas högre risker till skillnad mot pengar förluster där lägre risker tas (Ackert &
Deaves 2010, s. 175). Det sistnämnda påverkar genom att få individen att uppleva att lönen
betraktas högre vissa stunder på grund av en vinst vilket genererar extra pengar i kassan.
Ur ett könsperspektiv anser majoriteten av de manliga respondenterna att inkomst påverkar
riskbenägenhet medan majoriteten av kvinnor inte anser att det har någon påverkan (se bilaga
2). Med tanke på att kvinnor ur ett historiskt perspektiv inte alltid har fått råda över sina
inkomster har det möjligtvis lett till att kvinnor har lärt sig att förhålla sig till risktagande,
med andra variabler i åtanke än specifikt inkomst (Bladh 1995, s. 142–143). Det faktum att
en större andel av studiens deltagande män var heltid- och deltidsanställda med en
genererande inkomst till skillnad mot andelen kvinnor i samma sits, stärker föregående
påstående.

5.5. Ålder i förhållande till risk
Ålder visar en påverkan på riskbenägenhet i chi-två kvadrat testet. H0 avvisas och H1
behålls. P-värdet ligger under 0,05 med marginal och skapar ett förtroende för svaren.
Allmänt finner majoriteten av respondenterna att ålder har en relation till den finansiella
riskbenägenheten. Bryts detta resultat ned ännu mer finner majoriteten av de manliga
respondenterna att ålder påverkar den finansiella riskbenägenheten medan majoriteten av
kvinnorna inte finner det på så vis. Därefter förekommer det ungefär en gemensam åsikt om
att ålder kan påverka den finansiella riskbenägenheten till viss del. Detta resultat kan finnas
intressant då tidigare forskning inte riktigt har funnit belägg för något liknande samband. När
variabeln ålder undersöks med andra faktorer har ingen signifikant betydelse hittats (Hibbert,
Lawrence & Prakash 2013; Dwyer, Gilkeson & List 2001). Detta kan kopplas samman med
respondenternas svar om att ålder kan påverka riskbenägenhet till en viss del, vilket kan
tolkas som att det beror på andra variabler som är inblandade. I det stora hela
överensstämmer dock den tidigare forskningen med kvinnornas uppfattning om att ålder inte
har någon påverkan på finansiell riskbenägenhet. Männens uppfattning motiveras med
prospektteorins påstående om hur värdesättning sker beroende på vart denne står livsmässigt
och vart det eftersträvas att stå i framtiden (Fischhoff & Kadvany 2011, s. 22). Det vill säga
är att en viss grad av riskbenägenhet finns i livet vid en viss ålder men ändras på äldre dagar
beroende på vad som vill åstadkommas. Ett scenario är att högre risker tas vid ung ålder för
att ingen familj är med i bilden som är ekonomiskt beroende av dennes handlingar. Däremot
blir riskbenägenhet sparsam med tiden eftersom de ekonomiska beslut som genomförs måste
vara säkra på grund av att åldern även medför mer ansvar. Det vill säga säkra förluster
undviks enligt prospektteorin (Fischhoff & Kadvany 2011, s. 22). Det betraktas även från det
motsatta hållet där riskbenägenhet ökar med åldern eftersom kunskap samlas på genom åren.
Alltså ökar ålder mängden kunskap som därefter ökar riskbenägenhet. Bland Sveriges
befolkning är majoriteten av aktieägarna över 64 år vilket bekräftar föregående påstående
(Statistiska centralbyrån, 2017). Det är dock viktigt att ha i åtanke att majoriteten av
enkätrespondenterna är i åldrarna 18–26 vilket innebär att svaren gällande denna fråga är av
spekulativ form.
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6. Slutsatser
Detta avsnitt bearbetar de slutsatser som kan dras om denna studie utifrån analysen. De
genererade slutsatserna presenteras utifrån de ställda frågeställningarna och härleds från
analysen.

Råder det en skillnad i riskbenägenhet mellan män och kvinnor i Sverige vid finansiella
investeringar?
Det råder en skillnad i riskbenägenhet mellan män och kvinnor i Sverige vid finansiella
investeringar. Det framkom att männen i undersökningen är mer riskbenägna än kvinnorna.
Männen uppvisar majoritet i olika finansiella investeringsformer och villighet att ta högre
risker om större avkastning skulle kunna genereras. Detta kan dock variera beroende på olika
förutsättningar, det framkommer nämligen att vissa variabler kan dämpa denna könsskillnad
såsom finansiell kunskap och självförtroende.
Medför de övriga variablerna finansiell kunskap, självförtroende, inkomst, samt ålder
någon inverkan på riskbenägenhet mellan män och kvinnor i Sverige?
Finansiell kunskap: Finansiell kunskap har en inverkan på riskbenägenhet bland män och
kvinnor i Sverige. Bägge könen uppvisar högre riskbenägenhet när den finansiella kunskapen
beskattas likvärdigt.
Självförtroende: Självförtroende har en inverkan på riskbenägenhet bland män och kvinnor i
Sverige utifrån ett finansiellt perspektiv men ingen könsskillnad gällande denna variabel
föreligger.
Inkomst: Inkomst har en inverkan på riskbenägenhet bland män och kvinnor i Sverige utifrån
ett finansiellt perspektiv. De undersökta inkomstgrupperna (män och kvinnor blandade) i
enkätundersökningen är enade om att inkomst påverkar riskbenägenheten, däremot skiljer
kvinnornas uppfattning från männens där kvinnor inte anser att inkomst påverkar
riskbenägenhet medan män anser att det gör det. Den tidigare forskningen uppvisar en
liknande oenighet.
Ålder: Ålder har en inverkan på riskbenägenhet bland män och kvinnor i Sverige vid
finansiella investeringar. Män finner dock denna påverkan större än kvinnor medan både
könen är eniga om att ålder kan ha en inverkan till en viss del vilket innebär att variabeln
ålder är beroende av andra faktorer i denna fråga.
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7. Diskussion
Detta avsnitt sammanfattar och knyter samman uppsatsens olika delar. En avslutande
diskussion inleder således avsnittet där syftet, som studien har utgått ifrån, diskuteras samt
metod och resultat bearbetas, för att i slutändan dra en slutgiltig konklusion av studien.
Avsnittet övergår därefter till diskuterande kritik mot studiens valda metod och källor för att
slutligen ge förslag till framtida forskning.

7.1. Avslutande diskussion
Denna studie ämnade till att utreda riskbenägenhet mellan män och kvinnor i Sverige ur ett
finansiellt perspektiv, där fokus har lagts på noggrant utvalda variabler såsom kön, inkomst,
ålder, finansiell kunskap samt självförtroende. Detta gjordes med hjälp av statistisk chi-två
kvadrat test och en enkätundersökning. Denna studie utgick ifrån befintlig internationell samt
nationell forskning där var och en berörde olika variabler med olika förutsättningar.
Majoriteten av forskningen utgjordes i andra länder och därför kan det ge upphov till
svårigheter att applicera resultaten på den svenska befolkningen utan någon grund för det.
Därmed utfördes en undersökning som samlade olika relevanta variabler som försöktes
appliceras på den svenska marknaden.
Resultaten påvisade en könsskillnad gällande riskbenägenhet ur ett finansiellt perspektiv.
Männen framgick som mer benägna till att ta risker vid finansiella investeringar jämfört med
kvinnorna. De övriga undersökta variablerna hade varierande grader av påverkan i denna
fråga där självförtroende och finansiell kunskap är de faktorer som påverkar riskbenägenhet
oberoende av kön. Detta betyder att om bägge könen besitter samma nivå av finansiell
kunskap är de lika riskbenägna vilket understryker vikten av utbildning för att få ett jämlikt
deltagande på den finansiella marknaden och avfärda de förutfattade meningarna om att
männen utgör de riskbenägna aktörerna ute på finansmarknaden. Författarna till denna studie
skulle vilja påstå att samhällets bild av finansmarknaden är styrt av stereotyper som har givit
upphov till intrycket att den finansiella marknaden är endast avsedd för den hungrige och
drivna individen vilket är en kategori som män brukar hamna i. Det vill säga att det är
samhället som ger upphov till det könsbaserade deltagandet på den finansiella marknaden och
inte biologiska faktorn i sig.
Almenberg och Dreber (2015) fann i deras svenska undersökning att kvinnorna deltog mindre
på aktiemarknaden än männen i deras urval just på grund av att männen hade en högre nivå
av finansiell kunskap vilket styrker denna studies resultat. Däremot sätter detta igång
tankegångarna runt om att kvinnor är mindre benägna att anta en finansiell utbildning än vad
män är just på grund av stigman runt detta ämne eller om den tidigare forskningen har haft ett
skevt urval där faktiska finansiella utbildade kvinnor inte har lyckats komma med.
Då det visade sig att även självförtroende har en viktig roll i att öka riskbenägenhet
oberoende av kön gick detta emot tidigare studier utförda i andra länder som påstod att
kvinnor har sämre självförtroende än män (Barber & Odean 2001). I detta urval är kvinnornas
självförtroende starkare i Sverige jämfört med andra länder. Detta kan bero på det specifika
urval som väljs ut vid undersökningarna, ländernas olika förutsättningar eller även det faktum
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att studierna är äldre och samhället moderniseras för varje dag som går. I Sverige är jämlikhet
ett begrepp som ständigt ligger i luften och det arbetas mycket kring det ur olika perspektiv
vilket kan ha haft en inverkan i detta fall.
Avslutningsvis är det viktiga att ha i åtanke som summering, att riskbenägenhet inte endast
framgår som könsberoende utan att det verkar vara ett samspel mellan olika faktorer som har
olika påverkan beroende på vilka förutsättningar individen i sig har och vilken livssituation
denne befinner sig i.

7.2. Metodkritik
Vid en kvantitativ ansats som denna studie har antagit vore det önskvärt med ännu fler
enkätsvar för att skapa en förbättrad representativ bild av befolkningen och därmed skapa en
stark extern validitet. Även möjlighet till att låta enkäten vara tillgänglig under en längre
period kunde generera fler svar. Validiteten hade blivit starkare om även inslag av en
kvalitativ ansats hade varit med i studien. Det vill säga enkätundersökningar, och intervjuer
eller fokusgrupper som kan reda ut de frågetecken som enkätundersökningen har efterlämnat.
Till skillnad från enkäter, tillåter intervjuer en fördjupning i respondenternas svar där
följdfrågor kan uppstå och eventuella oklarheter kan redas ut (Denscombe 2016, s. 59). Detta
skulle kunna bidra med ett nytt ljus på ämnet genom att i synnerlighet få höra kvinnors
perspektiv på ämnet. Generaliserbarheten för denna studie kan därmed ifrågasättas då 698
personers röster fick utgöra representanter för en hel nation.

7.3. Källkritik
Vid val av Internetkällor i form av hemsidor har endast sidor som tillhör erkända
myndigheter och organisationer använts för att tillförse uppsatsen med objektiv information
från källor som måste hålla en viss standard eftersom samhället kräver det av dessa källor.
Även aktualiteten i dessa källor har ifrågasatts innan användning för att kunna erhålla den
senaste information som går att få tag på, vid årliga uppföljningar har det senaste årets
information främst beaktats då det speglar dagens samhälle mest jämfört med äldre versioner.
Vid behov har dessa behövt bli kompletterade genom andra källor som valts ut genom samma
riktlinjer.
De läroböcker som har nyttjats för denna studie har funnits på ett högskolebibliotek och blivit
utgivna genom erkända förlag. Det har även funnits uppdaterade upplagor tillgängliga av
flertalet av böckerna.
Den tidigare forskningen som berör riskbenägenhet har gallrats för att endast använda sådana
som har blivit utgivna av erkända internationella tidskrifter. Dessa tidskrifter sätter en hög
standard på deras innehåll och publicerar kvalitets rika artiklar. Dessutom kan författarna till
dessa artiklar även kopplas till en erkänd institution som bedriver någon slags forskning. Det
är även viktigt att poängtera att åtkomst till dessa artiklar har skett genom
högskolebibliotekets databas samt GoogleScholar vilka är pålitliga källor. Däremot har några
artiklar varit av en äldre karaktär vilket kan dock ifrågasätta dess relevans i nutid om
forskningsresultat som har 20 år på nacken används. Dock är frågan hur pass mycket detta
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ämne kan ha förändrats i samhället över en 20-årsperiod och detta är den avgörande faktorn
för relevansen av äldre studier. Genom tiderna har en samhällsutveckling skett där synen på
män och kvinnor gradvis ändrats men detta har varit en trög förändring då det än idag finns
många brister på den fronten. Därmed kan äldre studier och dess resultat fortfarande ha
betydelse.

7.4. Förslag till framtida forskning
Visserligen hittades kopplingar i denna studie till befintlig forskning men framtida forskare
skulle kunna driva vidare liknande undersökningar i Sverige och bygga på med en modifierad
metod för att ge upphov till starkare validitet. Det skulle kunna vara intressant att undersöka
frågan i olika konjunkturlägen för att se om det föreligger skillnader mellan män och kvinnor
gällande riskbenägenhet när landet genomgår olika ekonomiska tillstånd.
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Bilagor

BILAGA 1: ENKÄTSTUDIE

Finansiell riskbenägenhet mellan män & kvinnor i
Sverige
Syftet med denna enkät är att undersöka individers finansiella riskbenägenhet. Svaren är helt
anonyma och är endast tillgänglig för författarna.
Tack på förhand!
*Required

1. Kön *
Mark only one oval.
Man
Kvinna

2. Ålder *
Mark only one oval.
18-26
27-35
36-44
45-53
54-62
63+
3.

Yrkesområde (om flera alternativ passar in, välj den som upptar mest av din tid) * Mark

only one oval.
Studerande
Anställd (heltid/deltid)
Driver enskild firma
Arbetslös
Annat

4.

Vilken inkomstkategori tillhör du? (före skatt) * Mark only one oval.
Låginkomsttagare (0 kr - 20 000 kr / mån)
Medelinkomsttagare (21 000 kr - 44 000 kr /mån)
Höginkomsttagare (45 000 kr + /mån)

5.

Har du en högskoleutbildning inom ekonomi/finans? * Mark only one oval.
Ja
Nej

6.

Arbetar du inom ekonomi/finanssektorn? * Mark only one oval.
Ja
Nej

7.

Skulle du säga att du har: * Mark only one oval.
Inga kunskaper inom finans
Grundläggande kunskaper inom finans
Avancerade kunskaper inom finans

8.

Har du ett intresse för ekonomi och finans? * Mark only one oval.
Ja
Nej

9.

Hur ställer du dig inför risktagande gällande finansiella investeringar? (Aktier, fonder,
privat pensionssparande m.m.) *Mark only one oval.
Jag tar gärna risker
Jag tar till mestadels risker
Jag tar sällan risker
Jag tar aldrig risker

10. Är du villig att ta högre finansiella risker om det skulle kunna resultera i högre
avkastning? *Mark only one oval.
Ja
Nej

11. Påverkas ditt finansiella risktagande av din nuvarande inkomst? * Mark only one oval.
Ja
Nej
Till viss del
12. Uppfattar du att din ålder påverkar ditt finansiella risktagande? *Mark only one oval.
Ja
Nej
Till viss del
13. Litar du på din egna förmåga att ta finansiella beslut? * Mark only one oval.
Ja
Nej

14. Har du ett finansiellt sparande/investering i följande: * Tick all that apply.
Aktier
Fonder
Privat pensionssparande
Sparkonto
Annan form av sparande/investering
Jag har inget finansiellt sparande/investering idag
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