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Förord 

 
Vi vill ta tillfället i akt och tacka familj och vänner som har bidragit med stöd under vårt 

examensarbete, utan ert stöd hade detta arbete varit svårt att genomföra. Under 

examensarbetet har vår handledare Ogi Chun bidragit med värdefull kritik samt väglett oss på 

rätt väg, därför vill vi även rikta ett stort tack till honom. Vi vill även tacka våra 

opponentgrupper som har bidragit med konstruktiv kritik och värdefulla synpunkter. Till sist 

vill vi tacka varandra för ett oerhört bra samarbete.  

 
Stockholm, 9 januari 2020 

   

 
Daniela Beltran     Rose-Marie Arouche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  
 

In a financial investment, the investor is expected to have a clear perception of the possible 

outcomes for the invested asset and the probability that underlies each of these assets. An 

investor takes both high and low risks depending on the asset, at the same time they have the 

opportunity to choose between different risk levels of the selected asset. Risk is defined as a 

threat to a desirable result that is valued positively. Risk is a central concept in the financial 

sector. However, it is difficult to establish a scale of risk. This is because individuals perceive 

risk in different ways. Which causes differences between individuals' risk propensity. 

 

There are older researches that have been conducted in other countries, where the differences 

between individuals' risk propensity are analyzed. Several of these research found that there 

are differences between men and women's risk propensity. The conditions that currently exist 

for both sexes have not always existed before which is of interest in this study. Gender 

equality has become an increasingly important aspect of Swedish society. This makes it 

interesting to study the gender's financial risk propensity. 

 

This study intends to investigate whether there is a difference in the gender's risk propensity 

for a financial investment in Sweden. But also to investigate whether variables such as age, 

income, financial knowledge and related persons have an impact on the individual's financial 

risk propensity. A Chit-two test has been conducted to see if there is a relationship between 

the variables and risk propensity. A quantitative method by means of a survey was applied to 

obtain the main data for the study, which was distributed on various stock exchange forums 

and social media. A total of 632 respondents participated in the survey, where they had to 

answer carefully formulated questions concerning the topic. 

 

The result of this study is that there is a difference in risk propensity between men and 

women for a financial investment. It turned out that the selected variables also had an impact 

on risk propensity. Gender is also a dependent factor for the variables. 

 

Keywords: risk propensity, financial investment, men, women, age, income, financial 

knowledge and related persons. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning  

Vid en finansiell investering förväntas investeraren ha en preciserad uppfattning om tänkbara 

utfall för den investerade tillgången samt sannolikheten som ligger till grund för var och en 

av dessa tillgångar. En investerare tar både höga samt låga risker beroende på tillgången 

samtidigt har de möjligheten att välja mellan olika risknivå på den valda tillgången. Risk 

definieras som hot mot ett önskvärt resultat som värderas positivt. I den finansiella sektorn är 

risk ett centralt begrepp. Emellertid är det svårt att fastställa en skala på risken. Detta på 

grund av att individer uppfattar risk på olika sätt. Vilket medför skillnader mellan individers 

riskbenägenhet.  

Det finns äldre forskning som har utförts i andra länder, där skillnaderna mellan individers 

riskbenägenhet analyseras. Flera av dessa forskningar kom fram till att det finns skillnader 

mellan män och kvinnors riskbenägenhet. De förutsättningar som finns för tillfället för båda 

könen har inte alltid funnits innan vilket är av intresse i denna studie. Jämställdhet har blivit 

en allt mer viktig aspekt i det svenska samhället. Detta gör det intressant att studera könens 

finansiella riskbenägenhet.  

Denna studie har för avsikt att undersöka om det förekommer en skillnad i könens 

riskbenägenhet vid en finansiell investering i Sverige. Men även att undersöka om variabler 

såsom ålder, inkomst, finansiell kunskap och närstående har en inverkan på individens 

finansiella riskbenägenhet. Ett Chitvå-test har genomförts för att se om det finns ett samband 

mellan variablerna och riskbenägenhet. En kvantitativmetod med hjälp av en 

enkätundersökning har tillämpats för att få fram den huvudsakliga data för studien, vilket 

fördelades på olika börsforum och sociala medier. Totalt 632 respondenter har deltagit i 

undersökningen, där dessa fått svara på noggrant formulerade frågor som berör ämnet.    

Det resultat som framgick av denna studie är att det förekommer en skillnad i riskbenägenhet 

mellan män och kvinnor vid en finansiell investering. Det visade sig att de valda variablerna 

även hade en inverkan på riskbenägenhet. Kön är även en beroende faktor för variablerna. 

Nyckelord: riskbenägenhet, finansiell investering, män, kvinnor, ålder, inkomst, finansiell 

kunskap och närstående.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Begreppslista 

 
Finansiell investering: Finansiell investering innebär en ekonomisk satsning i finansiella 

tillgångar med ett hopp om en ökning av värdet och framtida utdelningar. 

 

Finansiell tillgång: Finansiell tillgång är en tillgång som ger en finansiell avkastning. Dessa 

tillgångar består av exempelvis, aktier, fonder, valutor, terminer, optioner och andra 

värdepapper.  

 

Finansiell kunskap: Finansiell kunskap innebär att ha kunskap om det olika tillgångarna som 

det investeras i samt dess utfall.  

 

Närstående: I denna studie innebär närstående för individen en familjemedlem, vän eller 

kollega som investerar/har investerat i finansiella tillgångar.    

 

Riskbenägenhet: Riskbenägenhet innebär i den grad en individ tar risker. 

 

Risktagare: Risktagare innebär att en individ tar risker. 

 

Riskavert: Riskavert innebär att en individ inte tar risker.  
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1. Inledning 

 

I inledningskapitlet presenteras studiens bakgrund, en historisk översikt för att förstå i 

vilken sammanhang undersökningen gjorts, samt redogöra för viktiga begrepp. Vidare 

introduceras studiens problemdiskussion, forskningsfrågor, syfte och avgränsningar.     

 

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Könsroller 

Kvinnan har under en längre tid förknippats med att ta hand om hushållet och uppfostra sina barn, 

gentemot mannen som förknippas med kunskap och information. (Rutterford & Maltby, 2007). 

Författaren Bladh (1995) beskriver att det inte alltid varit en jämställdhet i samhället, då synen på 

kvinnors rätt till arbete och egen inkomst inte alltid varit densamma som männens. Genom åren 

har samhällets syn på kvinnor förändrats och år 1865 stiftades en ny lag där kvinnan blev myndig 

vid 25 års åldern och 1975 sänktes den till 18 års åldern. Kvinnan hade därmed möjligheten att 

sköta sin egen inkomst. (Sveriges Riksdag, 2018).  

Enligt statistiska centralbyrån (2019) så har skillnaden mellan könens sysselsättningsgrad 

minskat från 5% till ungefär 4% sedan 2001, vilket visar på en låg minskning. Men trots den låga 

minskningen så har männen fortfarande en högre sysselsättning än kvinnor. I Sverige är det 

däremot ett större antal kvinnor som arbetar jämfört med många andra länder, vilket visar att 

sysselsättningsgraden i Sverige ligger i framkant vid en internationell jämförelse. (Statistiska 

centralbyrån, 2019). Med åren så visas det en mer jämn fördelning av makt och inflytande för 

båda könen. Regeringens mål är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor, vid 

betalt arbete som ger båda könen ekonomisk självständighet livet ut. (Statistiska centralbyrån, 

2016). Fast än kvinnor fick en större roll i samhället ifrågasattes deras roll i den ekonomiska 

världen med tiden. En av orsakerna var på grund av biologiska skäl, vilket enligt omvärlden 

kunde förhindra ett felfritt utförande av ett ekonomiskt yrke. När valet av en finansiell investering 

inträffade, var valet en mindre riskfylld investering. (Rutterford & Maltby, 2007). Män anses vara 

mer aggressiva och mer bekväma att acceptera högre risker för att uppnå sina investeringsmål. 

(Montford & Goldsmith, 2016).  

Montford och Goldsmith (2016), redogör två huvudförklaringar för könsskillnader i risktolerans. 

Dessa två könsskillnader är biologiskt och socialt baserade. Den biologiskt baserade förklaringen, 

är att skillnader i kön (man och kvinna) har en underliggande grund som hormoner och gener, det 

vill säga något individen föds med. Den socialt baserade förklaringen, hävdar att genus har 

socialiserats fram (maskulinitet och femininitet). Specifikt, så lär sig könen om sociala 

förväntningar genom en socialiseringsprocess och beter sig i enlighet med samhällets 
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förväntningar. (Montford & Goldsmith, 2016). Detta menar författarna är en stark grund till 

könens olika finansiella risktaganden.  

 

1.1.2 Finansiell investering 

En investering är en ekonomisk satsning som görs med syfte att uppnå den högsta möjliga 

avkastningen. En ekonomisk satsning kan göras i tre olika investeringar, reala investeringar, 

immateriella investeringar samt finansiella investeringar. Företag samt privatpersoner har 

möjligheten att investera i dessa investeringar i hopp om att uppnå en hög avkastning. (Hansson, 

2005). 

Hansson (2005) beskriver reala investeringar som ekonomiska satsningar i “fysiska” tillgångar, 

vilket är investeringar i maskiner, byggnader, etc. Patent och upphovsrätt är exempel på 

immateriella tillgångar och betraktas därmed som immateriella investeringar. Författaren 

förklarar vidare att alla företag samt privatpersoner kan investera i olika investeringar, men 

däremot när det rör sig om privatpersoner handlar det ofta om ekonomiska satsningar i finansiella 

tillgångar (finansiella investeringar) i form av aktier, fonder, obligationer, terminer, optioner och 

andra värdepapper med hopp om en värdeökning och framtida utdelningar. (Hansson, 2005).  

Tillgångar som exempelvis aktier och fonder skiljer sig en del från varandra. När individer 

investerar i aktier tar de högre risker än om de skulle investerat i fonder. En investering i aktier 

innebär att individen placerar sitt innehav i ett enskilt bolag. Med en sådan placering riskerar man 

att förlora hela det investerade beloppet om kursen går ner, vilket innebär en hög risk. 

Investeraren behöver därför ständigt övervaka rörelsen på tillgången för att inte förlora innehavet. 

I fonder däremot, sprider sig risken automatisk eftersom fonder innehåller fler olika ägda företag, 

vilket medför en lägre risk. (Hansson, 2005). 

Vinell och De Ridder (1995) redogör att vid en finansiell investering förväntas investeraren ha en 

bra uppfattning om de möjliga utfall för den investerade tillgången samt sannolikheten som ligger 

till grund för var och en av dessa tillgångar. En investerare tar både höga samt låga risker 

beroende på tillgången. Men däremot är det svårt för investeraren att veta i förväg den vinst 

investeringen kan ge. Investeraren bör därför inte handla under total osäkerhet för att inte mista 

sitt investerade innehav på den valda tillgången. (Vinell & De Ridder, 1995). 

  

1.1.3 Risk vid en finansiell investering 

Fischhof och Kadvany (2012) definierar risk som hotet mot ett önskvärt resultat som värderas 

positivt. I den finansiella sektorn är risk ett centralt begrepp, emellertid är det svårt att fastställa 

en skala på begreppet, då individer uppfattar risk på olika sätt. (Fischhof & Kadvany, 2012; 

Hallahan, Faff & McKenzie, 2004). Således medför detta skillnader mellan individers 

riskbenägenhet. Begreppet riskbenägenhet definieras av Callan och Johnson (2002) som den grad 

en individ är villig att ta en risk i syfte att göra en monetär vinst. 
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I den finansiella sektorn kan risk mätas med hjälp av olika mått som till exempel varians och 

volatilitet. Volatilitet, som vanligtvis skrivs i procent, visar den värdeförändringen av den 

finansiella tillgången i relation till dess medelvärde. Hög volatilitet betyder hög risk, låg 

volatilitet innebär låg risk. (Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan 2016).        

Fischhoff (2015) förklarar att det finns olika nivåer av risker. För en investerare kan riskerna vid 

en finansiell investering medföra både fördelar samt nackdelar. Stora risker kan accepteras om de 

medför fördelar samt om det inte finns någon bra lösning till att minska dessa risker. Små risker 

kan däremot vara oacceptabla om de medför ganska små fördelar eller om det finns lösningar 

som enkelt kan minska dess risk. Genom att fatta sunda beslut innebär det att jämföra de 

förväntade riskerna, kostnaderna och fördelarna med de tillgängliga alternativen. (Fischhoff, 

2015).  

Figner och Weber (2011) beskriver att ta riskabla beslut skiljer sig inte bara efter området risken 

befinner sig i, utan även av de psykologiska processerna de involveras i. Oavsett om beslut 

bygger på kalla, övervägande beräkningar eller heta, känslosamma processer är det i 

beslutsfattande forskning, i samband med risktagande. (Figner & Weber, 2011). Vidare förklarar 

Figner och Weber (2011), innebörden av riskdynamik, där risker kan minskas, vara konstanta, 

eller öka över tid. Sannolikt kan detta bidra till svårigheter att stoppa ytterligare risktaganden, då 

vid många ökande riskfyllda situationer kommer beslutsfattaren vanligtvis uppleva i början 

positiva resultat (eftersom sannolikheten för ett negativt utfall är relativt låg i början). Till en 

början kommer beslutsfattaren genom att välja riskfyllda alternativ sannolikt att belönas och vilja 

ta fler risker, vilket i sin tur kan bidra till svårigheter att stoppa detta, om riskerna ökar till en 

punkt där riskernas resultat börjar bli negativa. (Figner & Weber, 2011).  

 

1.2 Problemdiskussion  

Tidigare studier har visat att kvinnor tar mindre risker än män när de sparar eller gör finansiella 

investeringar (Hira & Loibl 2008; Jianakoplos & Bernasek, 1996). Forskningen gjort av 

Jianakoplos och Bernasek (1996), visade även att kvinnor investerar mindre kapital jämfört med 

män samt när kvinnor väl investerar, så väljer de att göra det i mindre riskabla portföljer. Detta 

kan bero på att kvinnor har lägre lön och är mindre erfarna i finansiella investeringar. (Bajtelsmit 

& Bernasek, 1996).  

En studie om kvinnor och mäns riskbenägenhet vid en finansiell investering är genomförd i 

Finland av forskarna Halko, Kaustia och Alanko (2012), där forskarna beskriver att 

riskbenägenhet mellan män och kvinnor vid en finansiell investering inte bör skilja sig åt i ett 

jämställt land som Finland. Resultatet visade på att män i synnerhet är mer riskbenägna än 

kvinnor då de tar en högre risk vid en finansiell investering. (Halko et al, 2012). En annan studie 

genomförd i Sverige, som studerade risktagandet mellan män och kvinnor gällande den enskilda 

individens innehav och investering i premiepensionsmyndighetens fonder visade på att det inte 

finns en markant skillnad mellan män och kvinnor när det gäller riskbenägenhet i Sverige. Vidare 



 

4 

visade studien på att risktagandet utgår ifrån den enskilda individens individuella riskbenägenhet 

och inte att det finns några allmänna olikheter mellan könen. (Säve-Söderbergh, 2012). 

Resultat som samlats in från tidigare studier såsom Halko et al. (2012) och Säve-Söderbergh 

(2012) visar att det finns komplexa skillnader i riskbenägenheten mellan män och kvinnor trots 

att båda studierna genomförts i Norden. Således innebär detta att det kan se annorlunda ut i 

dagens samhälle, eftersom tiden förändras, vilket medför även att individer förändras, då 

individer ständigt får in ny kunskap och lär sig av sina misstag. De flesta av studierna som 

kommer att behandlas i detta uppsatsarbete är inte från Sverige. De utfördes i andra delar av 

världen och är i sin tur äldre. Därför behövs det en förståelse av riskbenägenheten mellan män 

och kvinnor, som kan justeras till nutid och anpassa detta till Sveriges befolkning och kultur. I 

Sveriges fall, visar Finansinspektionen och SCB (2018) att det finns skillnader i kön, inkomst och 

ålder när individer väljer att investera i finansiella tillgångar. Finansinspektionen och SCB utför 

varje år en ”Aktieägarstatistik” riktad till aktieägande i företag som är registrerade på den 

svenska marknaden. Vid utgången av juni 2018 redovisas det att kvinnornas aktieinnehav var 

nära en tredjedel, samt att kvinnor hade i snitt ca. 485 000 kr i sin aktieportfölj medan män hade 

ca. 678 000 kr. Kvinnorna väljer således att investera mindre i aktier än män. I studien gjord av 

Finansinspektionen och SCB (2018), beskriver forskarna att variabeln ålder även är en viktig 

aspekt att ta hänsyn till. Vidare redogörs det att desto äldre männen är desto mer investerar de i 

sina aktieportföljer. Det är likadant för kvinnorna, desto äldre de är desto mer aktier äger de. 

Emellertid är männens innehav av aktier, i varje åldersgrupp, större än kvinnornas innehav i alla 

åldersgrupper. Slutligen visar studien att ”inkomsten” som är en av variablerna som studerats, är 

en av de viktiga faktorerna som beaktas när en individ väljer vid en investering. Enligt statistiken 

som SCB presenterar i sin studie, redogörs det att individer med höga inkomster äger mer aktier 

än de individer med låga inkomster. (Statistiska centralbyrån, 2018). 

I studien som den statistiska centralbyrån presenterade år 2018, redovisas variabler såsom ålder, 

inkomst och kön. Dessa variabler förklarar hur varje grupp investerar. Denna studie vill vidare 

undersöka om dessa variabler har någon inverkan på den svenska befolkningens riskbenägenhet 

vid finansiella investeringar. Det vill säga om dessa faktorer kan påverka hur den enskilda 

individen väljer att ta risker när de investerar i finansiella tillgångar. Till dessa variabler vill vi 

tillägga ”Finansiell kunskap”. Till skillnad från många andra länder, erbjuder Sverige gratis 

utbildning från grundskolan till universitet. Detta eftersom Sverige strävar efter att vara ett 

jämställt land (Statistiska centralbyrån, 2016). Ekonomiska förutsättningar, kön och ålder borde 

inte vara något hinder för att få tillgång till utbildningen. Det är alltså upp till varje enskild 

individ att utbilda sig och erhålla sig kunskap för att investera i finansiella tillgångar. Till sist vill 

vi även tillägga variabeln “närstående” (familjemedlem, vän och kollega) för att studera om 

denna variabel har en inverkan på en individs riskbenägenhet vid en finansiell investering. Johan 

Wendel (2016) skriver i sin artikel om Warren Buffett, en amerikansk investerare och affärsman 

som anses vara den bästa investeraren någonsin. I artikeln säger själv Buffert att hans pappa var 

hans största inspiration. Han förklarade för honom att skapa rätta vanor tidigt samt att spara var 

en viktig aspekt. (Johan Wendel, 2016) 
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1.2.1 Sammanfattning problemdiskussion  

Tidigare studier, genomförda utomlands, synliggör att män och kvinnor tar olika risker vid 

finansiella investeringar. I Sverige finns det statistik som redogör att individer investerar i olika 

proportioner beroende på deras ålder, inkomst och kön. Med detta i åtanke vill vi undersöka om 

dessa variabler har i sin tur någon inverkan på en individs vilja att ta risker vid en finansiell 

investering i Sverige. Till dessa faktorer vill vi även tillägga andra variabler, såsom “finansiell 

kunskap” och “närstående”. Sverige är ett land som kännetecknas av sin sociala utveckling vilket 

skiljer landet från många andra. Det är därför viktigt att aktualisera det som tidigare undersökts 

och associera det till Sverige. Det kommer att ge nyttig information om de möjliga faktorer som 

kan stå bakom en individs vilja att ta risk vid finansiella investeringar i Sverige.      

 

1.3 Forskningsfråga 

1. Förekommer det en skillnad i riskbenägenhet mellan män och kvinnor vid en finansiell 

investering i Sverige? 

2. Har variablerna ålder, inkomst, finansiell kunskap och närstående, någon inverkan på 

individens riskbenägenhet vid en finansiell investering i Sverige?  

 

1.4 Syfte 

Huvudsyftet med denna studie är att undersöka om det förekommer en skillnad i könens 

riskbenägenhet vid en finansiell investering i Sverige. Därefter är delsyftet att undersöka om 

variabler såsom ålder, inkomst, finansiell kunskap och närstående har en inverkan på individens 

finansiella riskbenägenhet.   

 

1.5 Avgränsning  

Studien avgränsar sig till män och kvinnor över 18 år i Sverige. En individ som är myndig (+18) 

har rätt att göra civilrättsliga giltiga överenskommelse om den så önskar (inklusive finansiella 

avtal). Studien har enbart studerat individer som investerar eller har investerat i finansiella 

tillgångar.  
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2. Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel redovisas en kort beskrivning om riskbenägenhet som senare går över till 

relevanta teorier och tidigare forskning för uppsatsämnesområdet. Teorier som, 

beslutsteori och prospektteori redogörs och är till grund för studiens empiri och analys.  

 

2.1 Teori  

2.1.1 Riskbenägenhet  

Många ekonomiska interaktioner innebär någon form av risk. Beroende på vilken investering som 

det investeras i, finns det olika grader av risker. Dessa risker hanteras olika av individer på grund 

av individuella skillnader. (Bajtelsmit & Bernasek, 1996). Enligt forskare så definieras 

riskbenägenhet som en individs tendens att ta chanser, vilket kan påverka beslutsfattandet 

(Bracha & Brown, 2012). Risk är ett brett begrepp som baseras generellt på vanlig kunskap. 

Varje individ kan ha en betydande mängd vanlig kunskap om risker relaterade till den dagliga 

upplevelsen. Risk förstås i detta fall som osäkerhet, skada eller fara. Beslutsteori och 

prospektteori är exempel på teorier som bedömer risk där det analyseras i modeller och används 

för att se individers individuella beslutsfattande. (Dong, 2015). 

 

2.1.2 Beslutsteori 

Brunsson (1998) skriver att beslutsteori rör sig om hur en individ tar/borde ta rationella beslut. 

Denna teori har utvecklad en känd modell s.k. den rationella beslutsmodellen. Författaren skriver 

att beslutfattaren utgår ifrån denna modell för att fatta optimala beslut. Beslutfattaren tar bästa 

beslutet genom att noggrant rangordna beslutens alternativ med dess konsekvenser. (Brunsson, 

1998). 

Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2006) skriver att beslutsmodellen består av fem steg. Om 

individen, i sitt beslutsfattande, följer dessa steg kommer det att leda fram till det bästa beslutet. 

Författarna beskriver dessa steg på följande sätt:  

1. Precisera problemet. 

2. Ranka alternativen utifrån sina konsekvenser. 

3. Tänk på ditt mål och välj det alternativet som bäst passar ditt mål.  

4. Tillämpa det alternativet du har valt.  

5. Övervaka utfallet. 

https://search-proquest-com.till.biblextern.sh.se/indexinglinkhandler/sng/au/Bajtelsmit,+Vickie+L/$N?accountid=13936
https://search-proquest-com.till.biblextern.sh.se/indexinglinkhandler/sng/au/Bernasek,+Alexandra/$N?accountid=13936
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Emellertid, enligt Heracleous (2016), verkar modellen fungera vid problem av den enklare sorten 

där besluttfattaren vet vilket resultat som den vill uppnå och även vilken väg som behövs tas. 

Burkhardt, Smith-Coggins och Santen (2016) menar att även den mest intelligenta människan kan 

vara okunnig i vissa saker samt sakna sökmetoder. Det innebär att, trots att modellen följs, finns 

det ingen garanti på att individen alltid kommer att fatta det bästa beslutet enligt författarna. 

(Burkhardt et al., 2016) 

 

2.1. 2. 1 Normativ och beskrivande beslutsteori 

Med den normativa beslutsteorin menas att individen lägger fokus på att urskilja de mest 

fördelaktiga besluten. För att kunna uppnå detta, krävs det att individen använder sig av relevant 

information för att ta ett optimalt beslut utan tvivel. Beslutsanalysen, studien av den normativa 

beslutsteorin och dess tillämpning i det verkliga livet, har utvecklat olika sätt, verktyg och 

datorprogram som hjälper individen att fatta rationella beslut. (Brunsson, 1998). 

En beskrivande beslutsteori har emellertid också formats parallellt med den normativa 

beslutsteorin. Detta då individerna inte alltid beter sig rationellt eller som man har tänkt sig. Av 

denna anledning utvecklades den beskrivande beslutsteori där man studerar hur individerna 

verkligen tar sina beslut. Då den normativa beslutsteorin (den optimala beslutsteori) används 

nästan alltid som hypotesprövning i studier, för att förklara individers riktiga beteendet, är bägge 

två teorier starkt relaterade till varandra (Brunsson, 1998).  

 

2.1.3 Prospektteori 

Prospektteorin är en framstående teori som behandlar kontexteffekter (en persons sätt att iaktta, 

uppleva och bedöma enskilda fenomen i en given kontext) och motsägelsefulla preferenser. 

Fischhof och Kadvany (2012) förklarar om en teori, skapad av psykologerna Kahneman och 

Tversky (1979), att de beskrivningarna av mänskligt beteende, som finns i de regler om hur ett 

val görs, är ofta felaktiga eftersom grundläggande psykologiska principer inte beaktas. Ett 

exempel på en sådan princip är att när en person utvärderar en möjlighet överväger personen hur 

det kommer att förändra sitt liv. Personen överväger inte hur möjligheten kommer att balansera 

sitt liv som “nyttoteorin” säger. Resultaten är att personerna “oroar sig över struntsaker” när det 

gäller förändringar och ser inte helheten. En annan princip som “nyttoteorin” inte beaktar är att 

en person tar mer hänsyn till förluster än vinster av samma storlek. Följden är att personerna 

kommer att hellre vilja ha en säker vinst, samtidigt som de tillbakavisar en förlust för att 

bestämma sig för ett spel vars utfall har lika förväntade värde. En tredje behavioristisk princip är 

att personer värderar extra säkra utfall. Det medför att de värderar mer att gå från 90 till 100 

procent än att gå från 40 till 50 procent. (Fischhof och Kadvany 2012, s. 106).  
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2.2 Tidigare forskning  

2.2.1 Kön i relation till risk  

Bernasek och Shwiff (2001), undersökte effekterna av kön på en individs beslut om hur man ska 

investera tillgångar i en avgiftsbestämd pension. Studien visade på att kön var en viktig faktor för 

att förklara procenten av den pension som investeras i aktier. Det nämns även att könsskillnader 

är en viktig faktor för att förklara enskilda investeringsbeslut samt individernas attityder till risk. 

Detta visade att kvinnor var mer konservativa när det gäller att investera i aktier, än män. Vilket 

tydde på att män är mer risktagare än kvinnor. (Bernasek & Shwiff, 2001).  

 

I en annan studie av Fisher och Yao (2017), studeras skillnader i könens finansiella risktolerans. 

En hushållsundersökning genomfördes genom en enkätundersökning på 2246 respondenter, där 

1449 kvinnor samt 797 män deltog. Resultatet visade att män har en högre finansiell risktolerans 

än kvinnor, men detta kan bero på flera variabler som även tas upp i studien. Variablerna som 

nämns är inkomst, sysselsättning, finansiell kunskap och användning av en finansiell rådgivare. 

Män hade en högre inkomst, beroende på deras sysselsättning, än kvinnor vilket tydde på att det 

kunde investera i mer riskfyllda investeringar. Vid frågan om respondenten hade en finansiell 

kunskap visade det sig att män hade mer kunskap än kvinnor kring finansiella investeringar. 

Däremot visade resultatet på att kvinnor använder sig mer av en finansiell rådgivare vid en 

investering i en finansiell tillgång, än vad män gör. Ett Chitvå-test genomfördes för att se om det 

fanns ett samband mellan könens finansiella risktolerans och de valda variablerna. (Fisher & Yao, 

2017).  

 

 

2.2.2 Ålder och inkomst i relation till risk 

I en studie gjort av Korniotis och kumar (2011) undersöker forskarna hur äldre personer 

investerar. Forskarna kom fram till att äldre investerare vill ha en mer diversifierad aktieinnehav 

med lägre risk. Det erhållna resultatet överensstämmer med livscykelhypotesen vilket påstår att 

en individs riskbenägenhet minskar med åldern. (Korniotis & kumar, 2011). Anledningen till 

detta, enligt Cocco, Gomes och Maenhout (2005), är att äldre personer får lägre inkomst vilket 

gör att de kommer att investera mindre i sin aktieportfölj samt vilja ha en större mängd riskfria 

placeringar. (Cocco, Gomes & Maenhout, 2005)  

Däremot finns det även forskningar som avviker från livscykelhypotesen. Wang och Hanna 

(1997) studerade den inverkan inkomst och förmögenhet har på en persons vilja att ta risker. Det 

de kom fram till var att riskbenägenheten ökade med åldern. Detta då äldre individer befinner sig 

i ett mer stabilt livsfas. Med detta menar forskarna att deras inkomster är mer stabila än yngre 

individer vilket gör det möjligt för de att ha ett aktieinnehav med högre risk. Forskarna anser 

vidare att unga individer som inte har en lika bra ekonomisk ställning som äldre individer kan en 

monetär förlust vara svårt att hantera av de. Av denna anledning, skriver författarna, väljer unga 

personer att investera i mindre riskfyllda portföljer. (Wang & Hanna, 1997). En studie gjort av 

Halko et al. (2012) visar resultatet att en individs riskbenägenhet är hög fram till medelåldern 
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men dädanefter minskar dess riskbenägenhet, vilket även här inte stämmer överens med 

livscykelhypotesen.    

I ett experiment genomförd i en studie av Schmidt et al. (2019), undersöks inkomstjämlikhet på 

riskpreferenser och om kunskapen om ojämlikhet har någon inverkan på individens beslut vid en 

riskfylld tillgång. Experimentet utfördes på 88 kvinnliga deltagare. I experimentet betalades 

deltagarna antingen en låg lön eller en hög lön. Hälften av deltagarna var medvetna om 

inkomstskillnaden, medan den andra hälften inte var det. Deltagarna fick därefter uppgiften att 

investera i en riskfylld tillgång. Resultaten av experimentet visade på att deltagarna med en högre 

lön tar högre risker än deltagarna med en lägre lön, om de är medvetna om ojämlikheten i 

deltagarnas inkomst. (Schmidt et al., 2019). 

 

2.2.4 Finansiell kunskap i relation till risk  

Forbes och Kara (2010), undersökte kunskapen kring en finansiell investering. Undersökningen 

gjordes genom ett omfattande frågeformulär som innehöll 21 frågor kring ämnet och som 

skickades till 461 anställda på ett universitet via e-post, men endast 189 respondenter svarade. 

Resultaten visade att respondenterna hade en ganska låg kunskap om investeringarna som 

genomfördes, vilket innebar en bristande förmåga att hindra dåliga investeringsbeslut eller att 

utnyttja investeringsmöjligheterna. (Forbes & Kara, 2010). 

Det förklaras att finansiell kunskap är starkt förknippad med standardinvesteringar, i en studie 

som studerar ekonomisk risktagning via standardiserade och sofistikerade finansiella 

investeringar. Undersökningen visade på att män besitter både faktiska och upplevda finansiella 

kunskaper medans kvinnor enbart besitter faktiska finansiella kunskaper vid ett finansiellt 

risktagande. (Bannier & Neubert, 2016). 

En annan studie skriven av Van Rooij et al. (2011), studeras även finansiell kunskap, vid en 

hushållsundersökning, i förhållande till medverkan på aktiemarknaden. De finner att majoriteten 

av respondenterna har en grundläggande finansiell kunskap om olika ekonomiska begrepp såsom, 

inflation, ränta och pengarnas tidsvärde. Men mycket få av respondenterna kunde någon kunskap 

utöver de grundläggande begreppen som exempelvis skillnader på obligationer och aktier. Van 

Rooij et al. (2011), nämner att det är viktigt att ha en finansiell kompetens då detta påverkar det 

finansiella beslutet en individ tar. De individerna med låg läskunnighet om finansiell kunskap, 

utöver de grundläggande begreppen, är mycket mindre benägna att investera i exempelvis 

obligationer eller aktier. (Van Rooij et al., 2011). 

 

2.2.5 Närstående i relation till risk  

Tyvärr finns det för närvarande inga forskningar som utreder variabel närstående och hur den kan 

ha någon inverkan på individers riskbenägenhet vid en finansiell investering. Däremot finns det 

socialvetenskapliga teorier som handlar om individers finansiella beteende och hur yttre sociala 
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faktorer kan påverka en individ att fatta ekonomiska beslut under osäkerhet. En av dessa faktorer 

är sociala grupper (Tvede, 2005). 

I en studie gjort av Nofsinger och Baker (2002) skriver författarna att människor som tillhör en 

grupp har en tendens att dela nästa likadana intressen och värderingar. Det blir nödvändig för 

dem av att ha liknande livsstilar. Fenomenet kan lätt förväxlas med “flockbeteendet”, där en 

individ påverkas av andra aktörers beslutstagande, emellertid handlar detta fenomen (sociala 

grupper) mer om hur en grupp utvecklar liknande attityder, känslor och sinnesstämning. 

Dessutom förklarar författarna att en individs beslut påverkas mest av de människor som står 

närmast. Således innebär detta att den enskilda individen även kan ha en påverkan på dessa 

människor. Enligt författarna skapar sociala grupper normer utifrån de värderingar de har. Dessa 

normer kommer i sin tur att påverka individens handlingar. (Nofsinger & Baker, 2002). 

Tvede (2005) menar att människor ofta delar liknande attityder som personer de identifierar sig 

och umgås med. Författaren påstår vidare att en person använder andras handlingar som en 

informationskälla för att fatta beslut. (Tvede, 2005). Nofsinger och Baker (2002) anser att sociala 

grupper skiljer sig från varandra då alla har olika gemensamma beteenden. Grupperna får ett 

specifikt handlingsmönster där individerna anpassar sig efter varandra i sin respektive sociala 

grupp. Författarna betonar även skillnaden mellan sociala och icke sociala grupper. 

Inlärningsprocess och investeringsbeslut blir mer nyttig i en grupp människor som umgås i en 

social miljö. Detta eftersom individerna i gruppen ständigt har en dialog om ämnet. (Nofsinger & 

Baker, 2002).                

 

2.3 Teoretisk sammanfattning 

Teorierna som skall tillämpas i denna studie bedömer risk där det används för att se individers 

individuella beslutsfattande. Dessa teorier förklarar hur realistiska eller ideala beslut fattas eller 

bör fattas, och hur optimala beslut uppnås. Individers beslutstagande är av en stor betydelse för 

denna studie, eftersom riskbenägenheten hos individer undersöks i relation med finansiella beslut.   

De tidigare studier som associeras med det variabler som tagits fram uppvisar på en skillnad i 

riskbenägenhet mellan könen. (Bernasek & Shwiff, 2001; Fisher & Yao, 2017). Studien av Fisher 

och Yao (2017) visade även att variabler såsom finansiell kunskap och inkomst beroende på kön, 

hade en inverkan i individens riskbenägenhet. (Fisher & Yao, 2017). Det är viktigt att en individ 

har en finansiell kompetens då detta påverkar det finansiella beslutet en individ tar. De 

individerna med låg läskunnighet, utöver de grundläggande begreppen, är mycket mindre 

riskbenägna. Det visas även att män besitter både faktiska och upplevda finansiella kunskaper 

medan kvinnor enbart besitter faktiska finansiella kunskaper. Detta innebär en bristande förmåga 

att hindra dåliga investeringsbeslut eller att utnyttja investeringsmöjligheterna. (Forbes & Kara, 

2010; Bannier & Neubert, 2016; Van Rooij et al., 2011). Enligt Korniotis och kumar (2011), har 

ålder även en stor betydelse i individers riskbenägenhet. Det redovisas att äldre individer söker 

aktieportföljer med lägre risk vilket överensstämmer med livscykelhypotesen som påstår att en 

individs riskbenägenhet minskar med åldern. Däremot finns det även forskningar som avviker 

från livscykelhypotesen och visar på ett resultat där individers riskbenägenhet ökar med åldern, 
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eftersom äldre individer har en stabil inkomst och kan därmed investera i mer riskfyllda 

investeringar. (Korniotis & kumar, 2011; Cocco, Gomes & Maenhout, 2005; Wang & Hanna, 

1997). 
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3. Metod 

 

I metoddelen presenteras valet av forskningsmetod och datainsamlingsmetod. Vidare 

presenteras studiens tillvägagångssätt. Kapitlet avslutar med en diskussion kring studiens 

validitet, reliabilitet, metodkritik och källkritik.  

 

3.1 Val av forskningsmetod 

Studien baseras på en kvantitativ forskningsmetod och använder sig av en tvärsnittsdesign för att 

studera en viss population vid ett visst givet tillfälle (Olsson & Sörensen 2011, s. 109). 

Undersökningen har ett deskriptivt syfte. Deskriptiv undersökning innebär att beskriva flera 

egenskaper hos en population eller en grupp människor. Vid en sådan undersökning finns redan 

en mängd kunskap kring ämnet, därför behövs det göras en avgränsning till vissa aspekter som 

ska bedrivas i undersökningen. Dessa aspekter sätts i fokus vid undersökningen och beskrivs 

noggrant och detaljerat. (Olsson & Sörensen 2011, s. 45). 

 

3.2 Val av datainsamlingsmetod    

Datainsamlingsmetod som genomförs i denna studie är en enkätundersökning. En 

enkätundersökning är ett frågeformulär som innehåller frågor kring variabler som ska studeras. 

(Olsson & Sörensen 2011, s. 148-151). Denna metod valdes på grund av att den är mest effektiv 

när det gäller studiens omständigheter, vilket är tidsbegränsning samt ekonomiska skäl. En annan 

aspekt till valet av denna metod, är att en stor del av tidigare studier som studerat samma eller 

liknande ämne som denna studie studerar, har använt sig av ett frågeformulär för att studera det 

valda ämnet och dess variabler. Enkätundersökningen genomförs digitalt genom ett Google 

formulär vilket är kostnadsfritt, tidsbesparande, de snabbar upp datahanteringen samt att det är ett 

miljövänligt sätt att genomföra forskning på. (Denscombe 2018, s. 35). 

 

3.3 Tillvägagångssätt   

3.3.1 Enkätens utformning 

Enkäten finns i sin helhet med svarsalternativ under Bilaga 1: Enkätundersökning. Enkäten 

skapades i ett Google Formulär. Med hjälp av detta program är det lätt och effektivt att skapa, 

redigera samt sammanställa data för studien. I och med att detta program är digitalt har 

respondenten möjlighet att svara på formuläret via mobiltelefon, surfplatta eller dator, vilket gör 

datainsamlingen mycket enklare och smidigare.  
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För att kunna undersöka vilka faktorer som har en inverkan på en individs riskbenägenhet i 

finansiella investeringar utformades en enkät av sammanlagt 11 frågor. Frågorna var av en sluten 

karaktär i syfte med att underlätta bearbetningen av empirin. Vissa frågor var även obligatoriska, 

vilket medförde att respondenterna inte kunde skicka in sina svar om de uteslöt eller missade att 

besvara en fråga. Detta gjordes på grund av att undvika bortfall som kan uppstå vid en 

enkätundersökning. Dessutom använde sig formuläret inte av tvetydiga svarsalternativ som till 

exempel Vet inte. Genom denna metod undviker studien att hantera slarviga svarsalternativ, då 

respondenterna som deltar i undersökningen kommer att tänka igenom sina svarsalternativ noga. 

(Bryman & Bell, 2013).       

Fråga 1 fokuserar på att ta reda på om det råder skillnader i riskbenägenhet mellan män och 

kvinnor genom att specificera könet av respondenten.  

Fråga 2 undersöker om variabeln ålder har en inverkan på en individs riskbenägenhet. För att 

underlätta analysen av empirin delades respondenterna in i olika åldersgrupper.  

Fråga 3 och 4 har för avsikt att finna eventuella samband mellan inkomst och riskbenägenhet. 

För att underlätta analysen av empirin har respondenterna även här delats in i olika 

inkomstgrupper.  

Fråga 5 och 6 har för avsikt att undersöka om variabeln “finansiella kunskap” har en inverkan på 

en individs riskbenägenhet. Genom att förtydliga den utbildningsnivån, respondenterna har inom 

finansiella investeringar, kan man få ett djupare förståelse kring individers finansiella kunskap 

och riskbenägenhet.   

Fråga 7 och 8 fokuserar på att ta reda på om respondenternas risktagande påverkas av att ha 

någon “närstående” som investerar i finansiella tillgångar.   

Fråga 9 ställs med avsikt för att få en uppfattning om vilka finansiella tillgångar respondenterna 

investerar/har investerat i.  

Fråga 10 och 11 har för syfte att mäta respondenternas riskbenägenhet. För att kunna mäta 

risken, men även för att få deltagarna att utgå från någorlunda samma definition av hög/låg risk 

när de själva tänker i sin risktolerans, använde sig studien av definitionerna hög/låg volatilitet (ett 

mått som mäter risken inom den finansiella sektorn). Frågorna var kodade för författarna. Fråga 

10 beskriver innebörden av hög volatilitet, vilket medför hög risk för investerarna medan fråga 

11 beskriver innebörden av låg volatilitet, vilket medför låg risk för investerarna. Om en person 

svarade ja på fråga 10 var det en indikator på att individen var riskbenägen. Om en person 

svarade ja på fråga 11 var det en indikator på att individen var riskavert. Men om en person 

svarar ja på båda frågor indikerar det att personen tar både höga samt låga risker.          
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3.3.2 Pilotstudie  

För att förbereda undersökningen och testa studiens valda enkätfrågor, som eventuellt kan 

uppfattas fel av respondenterna, genomförs en pilotstudie på tio slumpmässiga studenter från 

Södertörns Högskola som investerar/har investerat i finansiella tillgångar. Genom att använda sig 

av en pilotstudie, kan undersökningsinstrumentet för undersökningen prövas, för att se hur 

undersökningen rent praktiskt ska genomföras. Forskningsprocessens olika delar kontrolleras, för 

att kunna fungera enligt den bestämda forskningsplanen. (Olsson & Sörensen, 2011, s. 42). 

Det främsta problemet som författarna insåg med pilotstudie var att en del frågor uppfattades fel 

av respondenterna, framför allt följdfrågorna (fråga 6 och fråga 8). Många respondenter svarade 

på följdfrågorna 6 och 8 trots att de svarade Nej på fråga 5 och 7. Detta innebar att en förändring i 

meningsuppbyggnaden för dessa frågor var nödvändig att genomföra för att erhålla en förbättrad 

enkätundersökning. I sin tur fick pilotstudien även mycket konstruktiv kritik från respondenterna. 

För det mesta föreslogs det att korrigera några språkfel, tydliggöra vissa begrepp (såsom 

närstående), förbättra enkätundersöknings introduktion samt korrigera vissa svarsalternativ. Tack 

vare den konstruktiva kritiken kunde allt i stort sett redigeras för att undvika bortfall.           

 

3.3.3 Distribution av enkät 

I syfte att uppnå ett stort antal individer tillhörande studiens målgrupp delades enkäten ut på 

utvalda börsforum (Avanza, Swedbank) och sociala medier (Facebook). Facebook grupper som 

har en relation till finansiella tillgångar, har valts. Med hjälp av dessa plattformar kan man enkelt 

nå studiens målgrupp. Däremot kan det ibland resultera i svårigheter att generalisera svaren över 

hela populationen (Johannessen & Tufte, 2002). Enkäten lades upp på dessa plattformar den 21 

november 2019 och var tillgängliga fram till den 17 december 2019. 

Totalt deltog 638 respondenter i undersökningen, varav sex respondenter blev bortfall. Detta 

berodde antingen på att respondenten inte hade svarat med fullständiga svar eller att respondenten 

uppfattat frågorna fel. Efter bortfall blev studien återstående med 632 respondenter. All data som 

samlas in får utgöra primärdata för studien.  

 

3.3.4 Sekundärdata 

Den sekundärdata som används är befintliga teorier om risk och beslutsfattande, vetenskapliga 

artiklar och processdata/registerdata. (Olsson & Sörensen, 2011, s. 46). De vetenskapliga 

artiklarna som används i denna studie söktes genom Södertörns Högskolas databas, Söderscholar 

samt databasen Google Scholar. Sökord såsom, gender, financial investment, risk perception, risk 

taking, risk behaviour och mycket fler användes i olika kombinationer för att få fram relevanta 

vetenskapliga artiklar till studien.  
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3.3.5 Hypoteser 

Utifrån de valda variablerna i relation till riskbenägenhet har en nollhypotes och en mothypotes 

valts fram. Dessa variabler mäts genom ett Chitvå-test för att se om det finns eventuella samband 

mellan variablerna och riskbenägenhet.  

Kön 

𝐻0:Det finns ingen skillnad på riskbenägenhet mellan män och kvinnor i Sverige. 

𝐻1:Det finns 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.  

Inkomst 

𝐻0:Inkomst har inte någon inverkan på riskbenägenhet.  

𝐻1:Inkomst har en inverkan på riskbenägenhet.  

Finansiell kunskap 

𝐻0:Finansiell kunskap har inte någon inverkan på riskbenägenhet. 

𝐻1:Finansiell kunskap har en inverkan på riskbenägenhet.  

Närstående 

𝐻0:Närstående har inte någon inverkan på riskbenägenhet.  

𝐻1:Närstående har en inverkan på riskbenägenhet. 

 

3.3.6 Chitvå-test  

För att mäta sambandet mellan två variabler används ett Chitvå-test. Ett Chitvå-test underlättar 

för forskarna att bedöma huruvida en koppling mellan två variabler kan betraktas som statistiskt 

signifikant, det vill säga godkänna slutsatsen att det observerade sambandet inte beror på en 

tillfällighet. (Denscombe, 2018, s. 370) För att mäta detta samband har en nollhypotes samt en 

mothypotes tagits fram för det olika variablerna. Variablerna som används för att mäta sambandet 

och som nämnts innan är kön, ålder, inkomst, finansiell kunskap och närstående. Nollhypotesen 

betecknas som 𝐻0 och innebär att de olika variablerna inte påvisar en skillnad/inverkan på 

riskbenägenhet. Mothypotesen betecknas som 𝐻1och innebär att de olika variablerna påvisar en 

skillnad/inverkan på riskbenägenhet. Denna skillnad/inverkan som påvisas eller inte påvisas 

mellan variablerna kan både vara positiv samt negativ. (Lind, Marchal & Wathen, 2017 s. 557).  
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Efter att hypoteserna är fastställda är nästa steg att välja signifikansnivån. Signifikansnivån är den 

nivå där det är sannolikt att en nollhypotes blir avvisad när den är sann. Enligt Lind et al. (2017), 

ligger signifikansnivån på 0,05 (vilket är 5 %) för studier som denna. Detta redogörs genom att 

det existerar en 5% chans där svar som är felaktiga egentligen stämmer överens med 

verkligheten. Det resterande 95% motsvarar den sannolikhet som existerar för att den utförda 

undersökningen överensstämmer med det beräknade. (Lind, Marchal & Wathen, 2017 s. 321). P-

värdet beräknas här efter, vilket är ett sätt att förklara om att det är sannolikt att nollhypotesen är 

falsk. Om P-värdet är lägre än signifikansnivån kommer nollhypotesen att förkastas, men 

däremot kommer nollhypotesen att behållas om P-värdet är högre än signifikansnivån. (Lind, 

Marchal & Wathen, 2017 s. 331-332). Resultaten från P-värdet kommer att analyseras via 

metoden nedan:  

- Om P-värdet < 0,05 = 𝐻0förkastas 

- Om P-värdet > 0,05 = 𝐻0behållas   

Därefter beräknas Expected frequency för att sedan lägga in den i Chitvå formeln.  

Formel för Expected frequency är:  

𝑓𝑒 =
(𝑅𝑜𝑤 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) 𝑥 (𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)

𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

(Lind, Marchal & Wathen, 2017 s. 572). 

Formel som används vid beräkning av Chitvå-testet är:  

𝑋2 = 𝛴 [
(𝑓𝑜 −  𝑓)2

𝑒

𝑓𝑒
] 

(Lind, Marchal & Wathen, 2017 s. 557). 

Steget efter detta är att få fram det kritiska värdet. För att kunna få fram det kritiska värdet 

behöver man beräkna frihetsgraden. Frihetsgraden kommer hjälpa forskaren att veta vad det 

kritiska värdet är, genom att använda sig av tabell B.7 “Critical Values of Chi-Square” (se bilaga 

3) för att få fram värdet (Lind, Marchal & Wathen, 2017 s.768). Det kritiska värdet är det värde 

som separerar det område där 𝐻0inte blir förkastad från det område där 𝐻0 blir förkastad. (Lind, 

Marchal & Wathen, 2017 s. 557). 

Formel för frihetsgraden är:  

𝑑𝑓 = (𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑟𝑜𝑤𝑠 − 1) 𝑥 (𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑠 − 1)  

(Lind, Marchal & Wathen, 2017 s. 571). 

Regeln i detta test är att om det beräknade Chitvå är större än det kritiska värdet så förkastas 

nollhypotesen. Om Chitvå är lägre eller lika med det kritiska värdet så misslyckas förkastningen 

av nollhypotesen. (Lind, Marchal & Wathen, 2017 s. 558). Detta test redogör att en av 

hypoteserna, det vill säga antingen nollhypotesen eller mothypotesen, kommer att vara sann 
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medan den andra är falsk. Resultaten från Chitvå-testet kommer att analyseras via metoden 

nedan: 

- Om Chitvå > Kritiska värdet = 𝐻0förkastas 

- Om Chitvå≤ Kritiska värdet = 𝐻0behålls 

 

3.4 Population  

Den population som valts till denna undersökning är män och kvinnor i Sverige över 18 år. 

 

3.5 Urval 

Eftersom det inte är möjligt att inkludera ett tillräckligt stort urval i undersökningen på grund av 

ekonomiska omständigheter, innebär detta att valet av ett sannolikhetsurval inte kan tillämpas till 

denna studie. (Denscombe, 2018, s. 59). Ett icke-sannolikhetsurval blev därmed grunden för 

denna studie eftersom forskarna styr urvalsprocessen, vilket medför ett bekvämlighetsurval. 

Fördelarna med ett bekvämlighetsurval är att det är snabbt, billigt och enkelt att genomföra samt 

att urvalet är lättillgängligt. (Denscombe, 2018, s. 71)  

 

3.6 Bortfall 

Efter en sammanställning av studiens enkätundersökning på samtliga 638 respondenter utgör sex 

utav dessa bortfall. Detta beror antingen på att respondenten inte hade svarat med fullständiga 

svar eller att respondenten uppfattat frågorna fel. Efter bortfall blir studien återstående med 632 

respondenter. (Denscombe, 2018, s. 71)  

 

3.7 Validitet  

Validitet handlar om studien mäter verkligen det som är avsett att mäta (Eliasson, 2013). 

Begreppsvaliditet är ett sätt att se om de begrepp eller den metod som används mäter det som 

efterfrågas. Detta kan betraktas som hög i denna undersökning. För att stärka begreppsvaliditet 

använder sig studien av relevanta begrepp för att mäta riskbenägenhet samt har en pilotstudie 

utförs med avsikt att undersöka om frågorna var tydligt formulerade. Denna typ av validitet kan 

emellertid drabbas eftersom det kan finnas en möjlighet att vissa begrepp, som exempelvis 

“närstående” och “finansiell kunskap”, kan tolkas olika av respondenterna i studien.   

Extern validitet är en annan typ av validitet som beskriver den omfattning resultaten från en 

studie kan generaliseras till resten av populationen (Johannessen & Tufte, 2002). Denna 

undersökning anses ha en låg extern validitet. Detta på grund av att ett icke sannolikhetsurval 
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genomförs. Alla individer fick inte samma chans att bli utvalda i urvalet. Studien kan enbart 

generaliseras på de individer som deltagit i undersökningen och inte på hela populationen.        

 

3.8 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig en studie är, det vill säga om studiens resultat skulle bli 

densamma om den genomförs om på nytt (Johannessen & Tufte, 2002). Eftersom ett icke 

sannolikhetsurval genomförs blir resultaten inte representativ för hela populationen. Det innebär 

även att om studien skulle upprepas vid ett annat tillfälle är det inte säkert att man får samma 

resultat. Detta försvagar undersöknings reliabilitet.     

För att kunna förstärka studiens reliabilitet har enkätfrågorna noggrant genomarbetats och först 

testats genom en pilotundersökning med avsikt att minimera risken att en individ ska misstolka 

frågorna. Enkätundersökningen innehåller även slutna frågor för att undvika subjektivitet vid 

analysen av data vilket gör att studiens interbedömarreliabilitet blir hög.  

 

3.9 Metodkritik  

Denna undersökning använder sig av en kvantitativ metod som forskningsstrategi. Vid en sådan 

strategi vore det önskvärt att kunna ställa ännu fler frågor till alla som deltar i undersökningen 

med syfte att få ut ett resultat så representativ som möjligt och på detta sätt kunna skapa en stark 

extern validitet. Att låta enkätundersökningen vara öppen under en längre tidsperiod skulle även 

hjälpa att öka antalet svar. Även om studien hade antagit en kvalitativ ansats skulle validiteten 

förstärkas. Alltså en blandning av enkätundersökningar och intervjuer som kan komplettera 

varandra och bidra till en mer komplett studie. Vid intervjuer kan det exempelvis ställas 

följdfrågor med avsikt att gräva lite djupare i olika svar samt få möjlighet att förklara vissa 

oklarheter som kan uppstå under intervjun (Denscombe, 2018, s. 59). Studien skulle således 

kunna bidra med mycket mer relevant information, som skulle vara till nytta för ämnet, om den 

hade även antagit en kvalitativ ansats. Dessutom bör det även understrykas att resultatet för denna 

studie inte går att generalisera över hela svenska befolkningen i och med att endast 632 

respondenter deltog i undersökningen.  

Utformningen av en enkätfråga har ett av sina svarsalternativ som “Annat”, vilket är en sluten 

fråga. Denna enkätfråga som utformades med ett sådant svarsalternativ var fråga 6 i 

enkätundersökningen “På vilket sätt har du samlat in din finansiella kunskap”. Respondenterna 

hade därmed inte en möjlighet att besvara med ytterligare information kring denna fråga. Detta 

medförde en begränsning, eftersom man inte kunde avgöra vad respondenten menade med 

svarsalternativet “Annat”. En annan enkätfråga som även har ett svarsalternativ med en sluten 

fråga, är fråga 7 i enkätundersökningen “Vilken/vilka finansiella investeringar nedan investerar 

du i eller har investerat i tidigare?”, där svarsalternativet är “Andra värdepapper”. Om 

respondenten valde detta svarsalternativ innebar det även här att respondenten inte hade en 
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möjlighet att besvara med ytterligare information, vilket medförde även här en begränsning att 

uppfatta vad respondentens svarsalternativ med “Andra värdepapper” egentligen innebar.  

 

3.10 Källkritik 

I syfte att utforma en så objektiv studie som möjligt nyttjades internetkällor från välkända 

organisationer som erhåller en viss standard. För att använda sig av den senaste informationen 

kring ämnesområdet har dessa internetkällor kritiserats samt ifrågasatts innan användning.  

 

Läroböckerna har anskaffats från Södertörns högskolas bibliotek, där förlagen för dessa 

läroböcker är välkända. Dessa läroböcker finns även befintliga i flera upplagor vilket ger denna 

studien möjligheten att få tag på den senaste upplagan samt använda sig av aktuell information.  

 

Tidigare studier som använts i denna studie är anskaffade från Södertörns Högskolas databas, 

Söderscholar samt databasen Google Scholar. Sökord såsom, gender, financial investment, risk 

perception, risk taking, risk behaviour och mycket fler användes i olika kombinationer för att få 

fram relevanta vetenskapliga artiklar till studien. Innehållet i dessa tidskrifter innehåller en 

kvalitet med hög standard. Däremot har studier av äldre karaktär anskaffats, vilket kan kritisera 

dess relevans i nutid. Men en aspekt som kan tas i åtanke är i vilken omfattning detta ämne har 

förändrats över 25 år. Dessa tidskrifter kan än idag användas som ett bidrag, eftersom samhället 

går igenom en trög förändring vad det gäller synen på jämställdhet samt könens olika rättigheter.   
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4. Empiri 

 

I detta avsnitt presenteras resultatet som studien har genererat både från 

enkätundersökningen och ett Chitvå-test. Avsnittet börjar med en genomgång av 

enkätundersökningens resultat där alla frågor behandlas var för sig. Frågor som direkt rör 

studiens forskningsfrågor, fogades ett stapeldiagram för att underlätta förståelsen. 

Därefter presenteras beräkningarna för Chitvå- testet samt prövningen av noll och 

mothypotesen för respektive variabel (kön, ålder, inkomst, finansiell kunskap och 

närstående).   

 

4.1 Sammanställning av enkätundersökning  

Den insamlade data kommer att presenteras och redovisas i form av diagram. Stapeldiagrammen 

för fråga 3, 6, 8, 9 och 11 se under “bilaga 2”. 

 

Fråga 1. Kön  

 

Det totala antalet som utgör den primära data i undersökningen är 632 respondenter. Män 

utgjorde 51,11% av det totala antalet, vilket blev 323 respondenter. Kvinnor utgjorde 48,89% av 

det totala antalet, vilket blev 309 respondenter.  



 

21 

 

Fråga 2. Ålder  

 

Den åldersgrupp som valdes för denna studie är + 18 år. Åldersgruppen 18 år - 25 år bestod av 

18,20 % män och 14,24 % kvinnor. Åldersgruppen 26 år - 35 år bestod av 13,77 % män och 

10,44 % kvinnor. Åldersgruppen 36 år - 45 år bestod av 7,12 % män och 6,49 % kvinnor. 

Åldersgruppen 46 år - 55 år bestod av 4,59 % män och 7,91 % kvinnor. Åldersgruppen 56 år - 65 

år bestod av 3,80 % män och 5,54 % kvinnor. Den sista åldersgruppen 66 år +, bestod av 3,64 % 

män och 4,27 % kvinnor. I de tre första åldersgrupperna är män fler än kvinnor men däremot 

visas det i de resterande åldersgrupperna att kvinnor är fler än män. 

Med hjälp av fråga 10 visade studien att männen tar högre risker i varje åldersgrupp jämfört med 

kvinnorna (se bilaga 2, fig. 4.2.1).    

 

Fråga 3. Sysselsättning  

 

Män som studerar (se bilaga 2, fig. 4.3) består av 7,12 % för samtliga respondenterna, samt män 

som studerar/arbetar består av 8,39 % bland alla respondenterna. Samma mängder gäller för 

kvinnor som studerar (7,12 %) och studerar/arbetar (8,39 %). Män som enbart arbetar uppgår till 

30,06 %, män som är arbetslös uppgår till 1,58 % och män som är pensionärer uppgår till 3,96 % 

för samtliga respondenterna. 27,22 % är kvinnor som arbetar, 1,27 % är kvinnor som är 

arbetslösa och 4,91 % av kvinnorna är pensionärer bland alla respondenter. 
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Fråga 4. Inkomst  

 

Fråga 4 är inriktat på att ta reda på deltagarnas inkomst. Inkomsten delades in i tre olika 

kategorier, nämligen 1) 0 kr - 20 000 kr +/mån, 2) 20 001 kr - 40 000 kr +/mån och 3) 44 001 kr 

+/mån. Bland respondenterna, visar studien att den största andelen utgörs av män (25,95 %) som 

tillhör den andra kategorin. Andelen av kvinnor är nästan lika stor i denna kategori (23,10 %). 

Den första kategorin följer därefter, där det redovisas att det finns ett större antal kvinnor, jämfört 

med män, som erhåller en lägre inkomst. 19, 30 % kvinnor respektive 15,35 % män. Den tredje 

kategorin består av ett mindre antal respondenter. Det visas att det finns ett större antal män, 

jämfört med kvinnor, som har erhåller en högre inkomst, vilket redogör 9,81 % respektive 6,49 

%.    

Med hjälp av fråga 10 visade studien på att männen tar högre risker i varje inkomstgrupp jämfört 

med kvinnorna (se bilaga 2, fig. 4.4.1).     
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Fråga 5. Finansiell kunskap 

 

Fråga 5 har för avsikt att ta reda på om de som deltar i studien besitter någon finansiell kunskap. 

Bland de som svarar utgörs den största andel av de som påstår besitta någon finansiell kunskap. 

Där 44,78 % av respondenterna är män och 36,08 % är kvinnor. De som inte har någon finansiell 

kunskap består i största del av kvinnor. 12,82 % kvinnor respektive 6,33% män. 

Med hjälp av fråga 10 visades även här att männen tar högre risker, oberoende om de har 

finansiell eller inte, jämfört med kvinnorna (se bilaga 2, fig. 4.5.1).  

    

Fråga 6. Utbildning  

Fråga 6 var en följdfråga för alla de som påstår att de har en finansiell kunskap i fråga 5. 

Utgångspunkten i fråga 6 var att ta reda på hur respondenterna samlat in sin finansiella kunskap. 

De fick välja mellan flera alternativ. Bland de respondenter som påstår ha någon finansiell 

kunskap (se bilaga 2, fig. 4.6) har ett stort antal av respondenterna samlat in sin finansiella 

kunskap genom självutbildning (35, 92 % män samt 26, 74% kvinnor). 

De andra stora delen utgörs av de respondenter som påstår ha samlat in sin finansiella kunskap 

från högskola (14,72 % män och 13,13 % kvinnor) och gymnasiet (11,23 % män och 8,23 % 

kvinnor). Den lägsta delen utgörs av de respondenter som påstår ha samlat in sin finansiella 

kunskap genom något “Annat” (7,44 % män och 6,80 % kvinnor) och doktorandutbildning (1,27 

% män och 0,63 % kvinnor). 
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Fråga 7. Närstående  

 

Fråga 7 har för avsikt att ta reda på om respondenterna som deltar i undersökningen har någon 

närstående som investerar i finansiella investeringar. I studien framgår det att majoriteten av 

respondenterna har en närstående som investerar i finansiella investeringar. Av dessa 

respondenter, utgörs den största delen av män (42,25 %) medan kvinnor består av 38,13 %. 

Studien visar även att det finns ett större antal kvinnor (10, 76 %) än män (8, 86%) som inte har 

någon närstående som investerar/har investerat i finansiella investeringar.   

Med hjälp av fråga 10 visade studien att män tar högre risker, jämfört med kvinnor, oberoende 

om de har eller inte har någon närstående som investerar i finansiella tillgångar (se bilaga 2, fig. 

4.7.1).  

 

Fråga 8. Gynnsamma råd/tips  

Fråga 8 var en följdfråga för alla de som påstår ha någon närstående som investerar i finansiella 

investeringar i fråga 7. Fråga 8 ställdes för att ta reda på om respondenterna har fått några 

gynnsamma råd/tips från en närstående.  

Bland de som har någon närstående som investerar i finansiella investeringar (se bilaga 2, fig. 

4.8) anser majoriteten av män och kvinnor ha fått gynnsamma råd/tips. 34,06 % respektive 28,54 

%. Medan de respondenter som inte har fått gynnsamma råd/tips från en närstående utgörs 

andelen av dessa, nästan lika många män som kvinnor; 18,50 % respektive 18,90 %.   
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Fråga 9. Finansiella investeringar 

Stapeldiagrammet i denna fråga (se bilaga 2, fig. 4.9) visar vilka finansiella tillgångar som har 

investerats av män och kvinnor som deltog i undersökningen. Respondenterna fick välja mellan 

flera alternativ. 

Studien redovisar att majoriteten av respondenterna erhåller aktier men det framgår även att 

fonder är ett alternativ som föredras framför andra tillgångar bland respondenterna. Det visar sig 

också att män investerar mer i aktier än kvinnor (43,83 % respektive 33,70 %). Men kvinnor 

investerar mer i fonder än män (37,34 % respektive 34,34 %). Bland respondenterna investerar 

9,49 % män i “andra värdepapper”, 6, 33 % i optioner och 2,22 % i terminer. Hos kvinnliga 

respondenter investerar 8,86 % i “andra värdepapper”, 0,95 % i optioner och 0,79 % i terminer. 

 

Fråga 10. Högrisktagare  

 

Fråga 10 har för avsikt att ta reda på hur många av de som deltar i undersökningen är 

högrisktagare. Diagrammet visar att majoriteten av män och kvinnor med sina ekonomiska 

förutsättningar i baktanke är villiga att ta höga risker om de skulle investera i finansiella 

tillgångar. Emellertid är män mer riskbenägna än kvinnor; 37,82 % respektive 27,53 %. Bland de 

respondenterna som inte är villiga att ta höga risker utgörs av 13,29 % män och 21,36 % kvinnor. 
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Fråga 11. Lågrisktagare 

Den allra sista frågan ställs för att ta reda på hur många av respondenterna, som deltar i studien, 

är lågrisktagare. Stapeldiagrammet (se bilaga 2, fig. 4.11) visar att majoriteten av både män och 

kvinnor är även villiga att ta låga risker jämfört med vad de svarar i fråga 10. Diagrammet 

redogör även att det finns ett större antal kvinnor som tar låga risker, 43,51 % respektive 41,93 

%. Bland de respondenterna som väljer att inte ta låga risker utgörs av 9,18 % män och 5,38 % 

kvinnor. 

 

 4.2 Beräkning av Chitvå-test  

Chitvå-testet kommer att beräknas för att få fram det eventuella sambandet som kan förekomma 

mellan det olika variablerna och riskbenägenhet. Beräkningarna med Chitvå-testet redovisas 

noggrant i form av tabeller. Resultatet för om nollhypotesen kommer att förkastas eller behållas, 

presenteras i slutet av beräkningen för varje variabel. 

 

Tabell 1: Kön 

 

 

Kön 

𝐻0:Det finns ingen skillnad på riskbenägenhet mellan män och kvinnor i Sverige. 

𝐻1:Det finns en skillnad på riskbenägenhet mellan män och kvinnor i Sverige. 
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Tabellen ovan beräknar om det finns en skillnad i riskbenägenhet mellan män och kvinnor. Med 

hjälp av Chitvå-testet blev resultatet 21,805, medan det kritiska värdet är 3,841. Detta visar att 

Chitvå är högre än det kritiska värdet, som tyder på att det finns en skillnad på riskbenägenhet 

mellan män och kvinnor i Sverige, vilket leder till att nollhypotesen förkastas och mothypotesen 

behålls. P-värdet är lägre än signifikansnivån som är på 5%, vilket kan betraktas som statistiskt 

signifikant, det vill säga att det observerade sambandet inte beror på en tillfällighet.  

 

Tabell 2: Ålder  
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Ålder 

𝐻0:Ålder har inte någon inverkan på riskbenägenhet.  

𝐻1:Ålder har en inverkan på riskbenägenhet.  

Denna tabell beräknar om ålder har en inverkan på riskbenägenhet. Resultatet av denna beräkning 

gav ett Chitvå på 22,208 och det kritiska värdet är 11,070. Detta resultat visar på att Chitvå är 

högre än det kritiska värdet, vilket även här tyder på att ålder har en inverkan på riskbenägenhet. 

Därmed förkastas nollhypotesen medan mothypotesen behålls. P-värdet är lägre än 

signifikansnivån som är på 5%, vilket kan betraktas som statistiskt signifikant, det vill säga att det 

observerade sambandet inte beror på en tillfällighet.  

 

Tabell 3: Inkomst  

 

Inkomst 

𝐻0:Inkomst har inte någon inverkan på riskbenägenhet.  

𝐻1:Inkomst har en inverkan på riskbenägenhet.  

I denna tabell redovisas om inkomst har en inverkan på riskbenägenhet. Vid beräkningen av 

Chitvå-testet blev resultatet 27,035 medan det kritiska värdet är 5,991. Detta förklarar att Chitvå 
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är högre än det kritiska värdet som tyder på att inkomst har en inverkan på riskbenägenhet hos 

individer, som leder till att nollhypotesen förkastas och mothypotesen behålls. P-värdet är lägre 

än signifikansnivån som är på 5%, vilket kan betraktas som statistiskt signifikant, det vill säga att 

det observerade sambandet inte beror på en tillfällighet och att den är sann.  

 

Tabell 4: Finansiell kunskap  

 

Finansiell kunskap 

𝐻0:Finansiell kunskap har inte någon inverkan på riskbenägenhet. 

𝐻1:Finansiell kunskap har en inverkan på riskbenägenhet.  

Finansiell kunskap beräknas här efter. Det resultat som beräknades fram i Chitvå-testet var 8,232, 

vilket är högre än det kritiska värdet som är 3,841. Detta tyder på att finansiell kunskap har en 

inverkan i individers riskbenägenhet. Detta leder till att nollhypotesen förkastas och 

mothypotesen behålls då den är sann. P-värdet är betydligt mycket lägre än signifikansnivån som 

är på 5%, vilket kan betraktas som statistiskt signifikant, det vill säga att det observerade 

sambandet inte beror på en tillfällighet.  
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Tabell 5: Närstående  

 

Närstående 

𝐻0:Närstående har inte någon inverkan på riskbenägenhet.  

𝐻1:Närstående har en inverkan på riskbenägenhet. 

Vid beräkningen av studiens sista variabel blev Chitvå resultatet 16,046. Det kritiska värdet är 

3,841 vilket även här är lägre än det beräknade Chitvå resultatet. Detta tyder på att variabeln 

närstående har en inverkan på individers riskbenägenhet, vilket leder till att nollhypotesen 

förkastas medan mothypotesen behålls. P-värdet är betydligt mycket lägre än signifikansnivån 

som är på 5%, vilket kan betraktas som statistiskt signifikant, det vill säga att det observerade 

sambandet inte beror på en tillfällighet och att den är sann. 
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5. Analys 

 

I detta avsnitt kommer den data som presenteras i empirin att analyseras och tolkas samt 

ställas emot vetenskapliga teorier och tidigare forskning. Variablerna analyseras var för 

sig med stöd av Chi-två testet med avsikt att underlätta förståelse av resultatet och visa 

några eventuella samband.       

 

5.1 Skillnader i könens riskbenägenhet  

Enligt forskarna Bracha och Brown (2012) definieras riskbenägenhet som en individs tendens att 

ta chanser, vilket kan påverka beslutsfattandet. Vidare nämner Dong (2015) även att risk är ett 

brett begrepp som baseras generellt på vanlig kunskap. Varje individ kan ha en betydande mängd 

vanlig kunskap om risker relaterade till den dagliga upplevelsen. Risk förstås i detta fall som 

osäkerhet, skada eller fara. (Dong, 2015) Beroende på vilken investering som det investeras i, 

finns det olika grader av risker. Dessa risker hanteras olika av individer på grund av individuella 

skillnader. (Bajtelsmit & Bernasek, 1996). Samtliga nämnda forskares förklaring av individens 

riskbenägenhet går i linje med anledning till att kvinnor är mindre riskbenägna än män då det är 

mer försiktiga att investera i en tillgång med hög risk.  

I enkätundersökningen som presenteras av skribenterna framgår det i resultatet att av 632 

respondenter var 323 män och 309 kvinnor. Det visade sig att 239 av männen tar höga risker 

medan 84 av männen föredrar att inte ta höga risker. Kvinnorna visade däremot på ett lägre antal, 

där 174 kvinnor tar höga risker medan 135 kvinnor väljer att inte ta höga risker vid en finansiell 

investering (se figur 4.10). Detta resultat redovisar att det är avsevärt färre kvinnor som investerar 

i tillgångar med hög risk än män. Detta kan kopplas till prospektteorin som presenteras av 

Kahneman & Tversky (1979), där det förklaras att individers riskbenägenhet skiljer sig beroende 

på deras beteende. Prospektteorin nämner även att när en person utvärderar en möjlighet 

överväger personen hur det kommer att förändra sitt liv. Resultaten är att personerna “oroar sig 

över struntsaker” när det gäller förändringar och ser inte helheten. En person tar mer hänsyn till 

förluster än vinster av samma storlek. Följden är att personerna kommer hellre att vilja ha en 

säker vinst, samtidigt som de tillbakavisar en förlust för att bestämma sig för ett spel vars utfall 

har lika förväntade värde. (Kahneman & Tversky, 1979)  

Bernasek och Shwiff (2001), undersökte effekterna av kön på en individs beslut om hur man ska 

investera tillgångar i en avgiftsbestämd pension. Studien visade på att kön var en viktig faktor för 

att förklara procenten av den pension som investeras i aktier. Det nämns även att könsskillnader 

är en viktig faktor för att förklara enskilda investeringsbeslut samt individernas attityder till risk. 

Detta visade att kvinnor var mer konservativa än män, när det gäller att investera i aktier. Vilket 

tydde på att män är mer risktagare än kvinnor. (Bernasek & Shwiff, 2001). Resultatet från denna 

https://search-proquest-com.till.biblextern.sh.se/indexinglinkhandler/sng/au/Bajtelsmit,+Vickie+L/$N?accountid=13936
https://search-proquest-com.till.biblextern.sh.se/indexinglinkhandler/sng/au/Bernasek,+Alexandra/$N?accountid=13936


 

32 

studie kan reflekteras med det som nämnts i den tidigare studien. Det är fler män än kvinnor som 

investerar i aktier, då aktier anses innehålla högre risker (se bilaga 2, fig. 4.9). I det resultat som 

samlats in från enkätundersökningen redovisas det att fler kvinnor väljer att investera i tillgångar 

med lägre risker än män samt att det är fler män än kvinnor som väljer att inte investera i 

tillgångar med låga risker överhuvudtaget (se bilaga 2, fig. 4.11). Chitvå-testet visade även på en 

skillnad i riskbenägenhet hos båda könen samt att P-värdet är lägre än signifikansnivån som är på 

5%, vilket kan betraktas som statistiskt signifikant, det vill säga att det observerade sambandet 

inte beror på en tillfällighet och att resultatet är därmed sann.  

 

5.2 Variablernas inverkan på riskbenägenhet 

5.2.1 Ålder 

Antalet respondenter som deltog i undersökningen var ganska jämt fördelat i de två första 

åldersgrupperna medan i de fyra resterande åldersgrupperna var det ett mycket lägre antal 

respondenter (se figur 4.2). För att kunna analysera resultatet av empirin har färre antal 

respondenter i åldersgrupper förts samman, två och två, vilket resulterade i fyra åldersgrupper 

istället för sex åldersgrupper för att få ett så representativt resultat som möjligt. Detta på grund av 

att alla respondenter inte var jämt fördelade över alla åldersgrupper vilket gjorde det svårt att 

bedöma ifall riskbenägenheten ökade eller minskade med åldern. Resultatet blir att i 

åldersgruppen 18 år - 25 år, är det 57% som tar höga risker, i åldersgruppen 26 år - 35 år är det 

69,9% som tar höga risker, i åldersgruppen 36 år - 55 år är det 74,5% som tar höga risker, i 

åldersgruppen 56 år + är det 60,5% som tar höga risker. Resultatet visar på att ju äldre 

respondenterna är desto fler av de tar höga risker, men det syns även att i åldersgruppen 36 år - 

55 år är det flest respondenter som tar höga risker i jämförelse med de andra åldersgrupperna 

vilket är 74,5 %. I en studie som gjorts av Korniotis och kumar (2011) undersöker forskarna hur 

äldre personer investerar. Forskarna kom fram till att äldre investerare vill ha en mer diversifierad 

aktieinnehav med lägre risk. Det erhållna resultatet överensstämmer med livscykelhypotesen 

vilket påstår att en individs riskbenägenhet minskar med åldern. (Korniotis & kumar, 2011) 

Anledningen till detta, enligt Cocco, Gomes och Maenhout (2005), är att äldre personer får lägre 

inkomst vilket gör att de kommer att investera mindre i sin aktieportfölj samt vilja ha en större 

mängd riskfria placeringar. (Cocco, Gomes & Maenhout, 2005). Detta resonemang stämmer 

delvis in med det resultat som framförts i denna studie. Resultatet som framgå i denna studie 

redogör att individers riskbenägenhet minskar med åldern men enbart efter medelåldern, vilket i 

detta fall är efter 55 års åldern.  

Däremot finns det även forskningar som avviker från livscykelhypotesen. Wang och Hanna 

(1997) undersöker den inverkan inkomst och förmögenhet har på en persons vilja att ta risker. 

Det de kom fram till var att riskbenägenheten ökade med åldern. Detta då äldre individer befinner 

sig i en mer stabil livs fas. Med detta menar forskarna att deras inkomster är mer stabila än yngre 

individer vilket gör det möjligt för de att ha ett aktieinnehav med högre risk. Forskarna anser 

vidare att unga individer som inte har en lika bra ekonomisk ställning som äldre individer kan en 

monetär förlust vara svårt att hantera av de. Av denna anledning, skriver författarna, kommer 



 

33 

unga personer att välja investera i mindre riskfyllda portföljer. (Wang & Hanna, 1997). I en 

studie gjort av Halko et al. (2012) visar resultatet att en individs riskbenägenhet är hög fram till 

medelåldern men dädanefter minskar dess riskbenägenhet, vilket även här inte stämmer överens 

med livscykelhypotesen. Detta kan associeras med denna studiens resultat som tagits fram ovan. 

Resultatet redogör att individers riskbenägenhet ökar fram till medelåldern sedan minskar 

individers riskbenägenhet därefter.  

Utifrån resultatet som beräknats fram i Chitvå-testet visas det att ålder har en inverkan i 

riskbenägenhet (se tabell 2: Ålder). Detta resultat gav även ett P-värde som är lägre än 

signifikansnivån som är på 5%, vilket kan betraktas som statistiskt signifikant, det vill säga att det 

observerade sambandet inte beror på en tillfällighet och att resultatet är därmed sann.  

 

5.2.2 Inkomst  

Resultatet från denna undersökning visade att 19,30% män och 15,35% kvinnor tillhör 

inkomstgruppen 0 - 20 000 kr/månad, 25,95% män och 23,10% kvinnor tillhör inkomstgruppen 

20 001 - 44 000 kr/månad och i den sista inkomstgruppen 44 001 + kr/månad tillhör 9,81% män 

och 6,49% kvinnor (se figur 4.4). Med detta resultat framgår det att männen i varje inkomstgrupp 

är fler än kvinnorna. Det framgår även att det är fler män som har en högre inkomst än kvinnor. 

Detta kan vara en av faktorerna som kan stå till grund för hur män i jämförelse med kvinnor, 

investerar i höga risker. Detta kan associeras med ett experiment som gjorts i en studie av 

Schmidt et al. (2019), där det undersöks inkomstjämlikhet på riskpreferenser och om kunskapen 

om ojämlikhet har någon inverkan på individens beslut vid en riskfylld tillgång. I experimentet 

betalades deltagarna antingen en låg lön eller en hög lön. Hälften av deltagarna var medvetna om 

inkomstskillnaden, medan den andra hälften inte var det. Deltagarna fick därefter uppgiften att 

investera i en riskfylld tillgång. Resultaten av experimentet visade på att deltagarna med en högre 

lön tar högre risker än deltagarna med en lägre lön, om de är medvetna om ojämlikheten i 

deltagarnas inkomst. (Schmidt et al., 2019). Det visar sig att det beräknade Chitvå-testet gav ett 

resultat som är likgiltigt som experimentet, det vill säga att inkomst har en inverkan på 

riskbenägenhet hos individerna (se tabell 3: Inkomst). Resultat gav även här ett P-värde som är 

lägre än signifikansnivån som är på 5%, vilket kan betraktas som statistiskt signifikant, det vill 

säga att det observerade sambandet inte beror på en tillfällighet och att resultatet är därmed sann.  

I resultatet från denna studie framgår det även att män i varje inkomstgrupp väljer att ta höga 

risker vid finansiella investeringar, än kvinnorna i varje inkomstgrupp (se bilaga 2, fig. 4.4.4). 

Sysselsättningen för dessa individer är ganska jämt fördelade i varje kategori. Det redovisas att 

det är lika många av män och kvinnor som enbart studerar, men det är även lika många av män 

och kvinnor som även studerar samt arbetar. Ett stort antal av de resterande deltagarna arbetar 

enbart, men det är däremot fler män än kvinnor som arbetar. Det framgår även att få av 

deltagarna är antingen arbetslösa eller pensionärer. (se bilaga 2, fig 4.3). Resultatet som framförts 

tidigare förklarar grunden för individens investeringsbeslut. Beroende på vilken sysselsättning 

samt inkomst individen har, grundar sig investeringsbeslutet utifrån det, vilket medför att 

individen antingen tar höga risker om inkomsten är hög eller låga risker om inkomsten är låg.  
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I enkätundersökningen finns det två frågor som undersöker vilken risk som skulle föredras med 

tanke på deras ekonomiska förutsättningar. Dessa två frågor är fråga 10 och 11 i 

enkätundersökningen (se bilaga 1) som har för syfte att mäta individens riskbenägenhet. Som det 

nämnt innan använder sig studien av definitionerna hög/låg volatilitet (ett mått som mäter risken 

inom den finansiella sektorn), för att kunna mäta risken, men även för att få deltagarna att utgå 

från någorlunda samma definition av hög/låg risk när de själv tänker i sin risktolerans. Av 632 

respondenter som svarat att det investerar i en tillgång med hög risk och har deras ekonomiska 

förutsättningar i baktanke, framgår det att 54,3 % i inkomstgruppen 0 - 20 000 kr/månad, 67% i 

inkomstgruppen 20 001 - 44 000 kr/månad och 83% i inkomstgruppen 44 001 + kr/månad skulle 

investera i en tillgång med hög risk (se bilaga 2, figur 4.4.1). Detta demonstrerar att individens 

inkomst ger upphov till vilken tillgång som det kommer investeras i. Det vill säga att ju högre 

individens inkomst är desto högre risk tas.  

 

5.2.3 Finansiell kunskap  

Finansiell kunskap har en inverkan på riskbenägenhet hos individer, vilket syns tydligt från 

resultatet av det beräknade Chitvå-testet (se tabell 4: Finansiell kunskap). P-värdet är även lägre 

än signifikansnivån som är på 5%, vilket kan betraktas som statistiskt signifikant, det vill säga att 

det observerade sambandet inte beror på en tillfällighet och att resultatet är därmed sann. Forbes 

och Kara (2010) nämner att en låg finansiell kunskap, innebar en bristande förmåga att hindra 

dåliga investeringsbeslut eller att utnyttja investeringsmöjligheterna som finns tillgängliga. Av de 

632 respondenter som deltog i undersökningen anser 44,77% män och 36,1% kvinnor att det har 

en finansiell kunskap medan 6,32% män och 12,81% kvinnor anser att det inte har en finansiell 

kunskap (se bilaga 2, fig. 4.5). Fler män väljer att ta höga risker vid finansiella investeringar än 

kvinnor, oavsett om de har en finansiell kunskap eller inte (se bilaga 2, fig. 4.5.1). Dessa 

respondenter som inte har en finansiell kunskap riskerar att investera i en tillgång vars utfall för 

det mesta kan vara negativ, men utav slump kan denna tillgång även bidra med ett positivt utfall. 

Positiva utfall för de tillgångar som det investeras i sker väldigt sällan, men om man har en 

finansiell kunskap kring tillgångarna som det investeras i kan sannolikheten för att få ett positivt 

utfall öka.  

Majoriteten av deltagarna i denna studie har samlat in sin finansiella kunskap genom 

självutbildning (35,92% män respektive 26,74% kvinnor). Högskoleutbildning är den andra mest 

valda svarsalternativet för hur deltagarna samlat in sin finansiella kunskap (14,72% män 

respektive 13,13% kvinnor), därefter kommer gymnasieutbildning (11,23% respektive 8,23%). 

Svarsalternativet “Annat” valdes av 7,44% män samt 6,80% kvinnor. Yrkeshögskola samt 

doktorandutbildning var de minst valda svarsalternativen mellan deltagarna (se bilaga 2, fig. 4.6). 

Utifrån detta resultat framgår det att majoriteten av deltagarna samlat in sin finansiella kunskap 

genom självutbildning men vilket även kan kombineras med ett annat svarsalternativ, då 

deltagarna hade möjligheten att välja flera svarsalternativ. Vilket leder till att deltagarna i denna 

studie har både faktiska och praktiska kunskaper kring finansiella tillgångar. Detta kan förknippas 

med det Bannier och Neubert (2016) förklarar i sin artikel, vilket är att finansiell kunskap är 

starkt förknippad med standardinvesteringar, i en studie som studerar ekonomisk risktagning via 
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standardiserade och sofistikerade finansiella investeringar. Undersökningen visade på att män 

besitter både faktiska och upplevda finansiella kunskaper medan kvinnor enbart besitter faktiska 

finansiella kunskaper vid ett finansiellt risktagande. (Bannier & Neubert, 2016). 

En annan studie skriven av Van Rooij et al. (2011) finner att majoriteten av respondenterna har 

en grundläggande finansiell kunskap om olika ekonomiska begrepp såsom, inflation, ränta och 

pengarnas tidsvärde. Men mycket få av respondenterna kunde någon kunskap utöver de 

grundläggande begreppen som exempelvis skillnader på obligationer och aktier. Van Rooij et al. 

(2011), nämner att det är viktigt att ha en finansiell kompetens då detta påverkar det finansiella 

beslutet en individ tar. De individerna med låg läskunnighet om finansiell kunskap, utöver de 

grundläggande begreppen, är mycket mindre benägna att investera i exempelvis obligationer eller 

aktier. (Van Rooij et al., 2011). Detta argument har en stark betydelse i hur individer med hög/låg 

finansiell kunskap påverkar individens finansiella beslut. I denna studiens fall kan ett resonemang 

kring detta ämne, det vill säga om individen egentligen har en hög eller låg finansiell kunskap 

kring tillgångarna som det investeras i, inte framföras då undersökningen erhåller bristande 

information kring denna aspekt. Däremot skulle det vara en intressant aspekt att studera vidare 

på. 

Beslutsteorin förklarar att när ett beslut ska tas kan det vara på rationella grunder. Beslutsfattaren 

tar det bästa beslutet genom att rangordna beslutens alternativ med dess konsekvenser, men det 

finns ingen garanti på att det beslut som fattas kommer att vara det bästa. (Brunsson, 1998). 

Denna förklaring om hur individer väljer sina beslut är en viktig synpunkt då valet av tillgång 

samt graden av risk tillgången bär på, bidrar till olika konsekvenser som kan resultera till 

negativa utfall. Därmed är en rangordning av olika alternativ med dess olika konsekvenser, 

nödvändig att genomföra för att inte riskera att förlora hela det investerade beloppet. Detta kan 

associeras med det Vinell och De Ridder (1995, s. 43) förklarar, att vid en finansiell investering 

förväntas investeraren ha en preciserad uppfattning om tänkbara utfall för den investerade 

tillgången samt sannolikheten som ligger till grund för var och en av dessa tillgångar. En 

investerare tar både höga samt låga risker beroende på tillgången. Men däremot är det svårt för 

investeraren att veta i förväg vilken avkastning investeringen kommer att ge. Därför bör 

investeraren inte handla under total osäkerhet för att inte mista sitt investerade belopp på den 

valda tillgången. (Vinell & De Ridder 1995, s. 43).  

Majoriteten av respondenterna i denna undersökning investerar i aktier och fonder. Få av 

respondenterna investerar även i valutor, terminer, optioner och andra värdepapper. Resultatet 

visade även att det är fler män (43,83%) än kvinnor (33,70%) som investerar i aktier, men 

däremot är det fler kvinnor (37,34%) än män (34,34%) som investerar i fonder (se bilaga 2, fig. 

4.9). Resultaten visar även här att kvinnor tar lägre risker, då ett större antal av kvinnorna väljer 

att investera i fonder. Enligt Hansson (2005) innehåller aktier högre risker, det vill säga att aktier 

är högre riskfyllda än fonder. Författaren nämner även att när individer investerar i aktier innebär 

det att individen placerar sitt innehav i ett enskilt bolag. Med en sådan placering riskerar man att 

förlora hela det investerade beloppet om kursen går ner, vilket innebär en hög risk. Investeraren 

behöver därför ständigt övervaka rörelsen på tillgången för att inte förlora innehavet. I fonder 

däremot, sprider sig risken automatisk eftersom fonder innehåller fler olika ägda företag, vilket 

medför en lägre risk. (Hansson, 2005).  
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5.2.4 Närstående  

Resultatet från undersökningen redogör att 42,25 % män samt 38,13 % kvinnor har en närstående 

som investerar i finansiella tillgångar (se fig. 4.7). Bland dessa män som har en närstående, är det 

76,78 % som är villiga att ta höga risker. Bland kvinnor som har en närstående, är det 60,58 % 

som är villiga att ta höga risker. Det visar sig att majoriteten av individerna som deltog i 

undersökningen har en tendens att ta höga risker när de själva har en person omkring sig som 

investerar/har investerat i finansiella tillgångar. (se bilaga 2, fig. 4.7.1). 

Anledning till det erhållna resultat som beskrevs ovan kan vara det Nofsinger och Baker (2002) 

förklarar i sin studie gällande sociala grupper och hur dessa kan påverka en individ att fatta 

finansiella beslut. Författarna menar att individer som tillhör en grupp har en tendens att utveckla 

likadana intressen och värderingar. Dessutom förklarar författarna att en individs beslut påverkas 

mest av de människor som står närmast. Således innebär detta att den enskilda individen även kan 

ha en påverkan på dessa människor. (Nofsinger & Baker, 2002). I linje med Nofsinger och Baker 

(2002) argumenterar författaren Tvede (2005) att människor ofta delar liknande attityder med 

personer de identifierar sig eller umgås med. Individerna använder även andras handlingar som 

en informationskälla för att fatta vardagliga beslut. (Tvede, 2005). Utifrån forskarna Nofsinger, 

Baker (2002) samt Tvede (2005) analyserar skribenterna till denna studie att; tidigare forskning i 

förhållande till det erhållna resultatet, stämmer enbart om respondenterna som är riskbenägna, 

även har en närstående som är villig att ta höga risker. Om denna information erhållits utifrån 

studiens enkätundersökning skulle man kanske kunna se ett tydligt upprepande mönster inom den 

sociala gruppen för den enskilda individen. Däremot ger denna undersökning inte tillräckligt med 

information kring hur respondenternas närstående investerar samt till vilken grad de är villiga att 

ta höga risker. Tillgång till en sådan information hade underlättat analysen av resultatet för att 

bedöma om man finner något stöd i teorin.  

Utifrån resultatet som studien kom fram till i Chitvå-testet visas det att variabeln närstående har 

en inverkan på individers riskbenägenhet (se tabell 5: Närstående). Dessutom gav testet ett P-

värdet som är betydligt mycket lägre än signifikansnivån som är på 5%, vilket talar om att det 

observerade sambandet inte beror på en tillfällighet och att den är sann.   
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6. Diskussion  

 

Diskussionsdelen syftar att sammanfatta och associera de olika delarna som utgör denna 

studie. Avsnittet börjar med en avslutande diskussion där syftet, metod och resultat 

sammanfattas och diskuteras för att sedan presentera en slutgiltig konklusion av hela 

studien. Efter detta presenteras olika förslag till framtida studier.       

 

6.1 Avslutande diskussion  

Denna undersökning har för avsikt att studera om det förekommer en skillnad i könens finansiella 

risktagande, där noggrant valda variabler har uppmärksammat såsom kön, ålder, inkomst, 

finansiell kunskap och närstående. För att undersöka om det förekommer ett samband mellan 

dessa variabler och riskbenägenhet, har en enkätundersökning samt ett Chitvå-test genomförts. 

Studien utgick ifrån äldre forskningar som har genomförts i andra länder vilket gör det svårt att 

tillämpa resultaten från dessa studier i det svenska samhället. Av denna anledning utförs denna 

undersökning på den svenska befolkningen där viktiga variabler som kan ha en inverkan på 

individers riskbenägenhet, tillämpas. 

Könens olika risktagande togs upp i början som ett problemområde. Anledningen till detta är för 

att det är komplicerat att värdera hur pass benägna män och kvinnor är i dagens samhälle med 

tanke på den jämställdhet som utvecklats mellan könen. Som det nämnts innan, förklarar 

Statistiska centralbyrån (2019) att det är ett större antal kvinnor i Sverige som arbetar än i många 

andra länder, vilket visar att sysselsättningsgraden i Sverige är i topp vid en internationell 

jämförelse. Med åren så visas det en mer jämn fördelning av makt och inflytande för båda könen. 

Statistiska centralbyrån (2016) nämner även att regeringens mål är att kvinnor och män ska ha 

samma möjligheter och villkor, vid betalt arbete som ger båda könen ekonomisk självständighet 

livet ut. Men trots denna utveckling av jämställdhet mellan båda könen visade denna studie ett 

liknande resultat som tidigare studier. Resultatet visade på att det förekommer en skillnad i 

könens finansiella risktagande. Vid en finansiell investering klargörs det att män tar högre risk i 

jämförelse med kvinnor. Vad gäller resten av variablerna kan även där observeras att dessa har en 

grad av inverkan på individers vilja att ta risker.  

Ett annat syfte med studien var att hitta eventuella samband mellan variablerna och se om könet 

även hade någon inverkan på resten av variablerna vid en riskställning. Åldern påvisade att män 

tar högre risker jämfört med kvinnor i varje åldersgrupp. Vid inkomst framgår det samma 

mönster, att männen tar högre risker i varje inkomstgrupp. Det liknade sker med finansiell 

kunskap. Männen med och utan finansiell kunskap tar högre risker. Sist, när det gäller variabeln 

närstående, så visas även där att män med/utan närstående, som har investerat i finansiella 

tillgångar, tar högre risker jämfört med kvinnor. Med hjälp av resultaten från Chitvå-testet kunde 
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det även observeras att variabeln finansiell kunskap påvisar en dominerande ställning när det 

gäller inverkan på individers riskbenägenhet framför de andra variablerna. Men däremot är det 

svårt att bedöma ifall män har en mer övergripande finansiell kunskap än kvinnor, då det tidigare 

förklarats att män som har en finansiell kunskap tar högre risk än kvinnor. Detta är en intressant 

aspekt som inte kommer kunna studeras, på grund av otillräcklig information kring detta ämne.  

 

6.2 Framtida studier 

Efter genomföringen av denna studie, med hjälp av en enkätundersökning och ett Chitvå-test, 

uppvisade data som tagits fram att en stor grad av resultatet kunde kopplas till tidigare studier och 

befintliga vetenskapliga teorier inom ämnet. Emellertid finns det säkert mycket mer att forska 

och fördjupa sig inom detta område. Framtida studier kan använda sig av en mer komplett metod 

för att till exempel stärka studiens validitet. En blandning av en kvantitativ och kvalitativ ansats 

hade kanske varit optimal.  

Det skulle även vara intressant att fördjupa sig i de frågor med svarsalternativ som medförde med 

otillräcklig information i enkätundersökningen. En sådan fråga att forska vidare kan vara varför 

majoriteten av kvinnor väljer att ta lägre risker när de har finansiell kunskap. Beror det på att män 

har högre kunskaper jämfört med kvinnor inom ämnet? Något annat som skulle vara intressant att 

studera, hade varit hur individer beter sig inom olika konjunkturlägen. Förekommer det skillnader 

mellan könens riskbenägenhet när landet går igenom olika ekonomiska lägen?  
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7. Slutsats 

 

Utifrån analys och diskussion dras olika slutsatser. Dessa kommer att kopplas med de 

forskningsfrågor som ställdes i början av studien.     

 

7.1 Forskningsfråga 1 

Förekommer det en skillnad i riskbenägenhet mellan män och kvinnor vid en finansiell 

investering i Sverige?  

Slutsatser:  

- Det förekommer en skillnad i riskbenägenhet mellan könen vid en finansiell 

investering i Sverige. Män är mer riskbenägna jämfört med kvinnor vid finansiella 

investeringar. Detta kan bero på olika faktor som tagits upp i studiens analys. 

Variablerna som studerats har även en inverkan på individers riskbenägenhet, då 

dessa förklarar i vilken utsträckning en individ är villig att ta risker.  

 

7.2 Forskningsfråga 2 

Har variablerna ålder, inkomst, finansiell kunskap och närstående, någon inverkan på individens 

riskbenägenhet vid en finansiell investering i Sverige? 

Slutsatser: 

● Ålder 

- Det förekommer en skillnad i riskbenägenhet mellan olika åldersgrupper 

vid en finansiell investering i Sverige. Ju äldre individerna är desto högre 

risker tar de vid finansiella investeringar. Män i alla åldersgrupper, är mer 

riskbenägna jämfört med kvinnor vid en finansiell investering. 

● Inkomst 

- Det förekommer en skillnad i riskbenägenhet mellan olika inkomstgrupper 

vid en finansiell investering i Sverige. Ju större individernas inkomst är 

desto högre risker tar de vid en finansiell investering. Män i alla 

inkomstgrupper är mer riskbenägna än kvinnor vid en finansiell 

investering. 
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● Finansiell kunskap  

- Finansiell kunskap har en inverkan på individens riskbenägenhet vid en 

finansiell investering i Sverige. Individer med en finansiell kunskap tar 

högre risker, jämfört med de som inte har någon finansiell kunskap, vid 

finansiella investeringar. Män med eller utan en finansiell kunskap, är mer 

riskbenägna jämfört med kvinnor vid en finansiell investering.    

● Närstående  

- Närstående har en inverkan på individens riskbenägenhet vid en finansiell 

investering i Sverige. Individerna har en tendens att ta högre risker vid 

finansiella investeringar, när de har någon närstående som investerar/har 

investerat i finansiella tillgångar. Män med eller utan någon närstående 

som investerar i finansiella tillgångar, är mer riskbenägna jämfört med 

kvinnor vid en finansiell investering.    
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkätundersökning  

Individers riskbenägenhet vid en finansiell investering  

Vi är två studenter som studerar företagsekonomi C med inriktning mot finansiering, på 

Södertörns Högskola. Denna enkätundersökning har för avsikt att undersöka 

riskbenägenheten vid en finansiell investering. (En finansiell investering innebär 

exempelvis investering i: aktier, fonder, valutor, terminer, optioner och andra värdepapper). 

Denna enkätundersökning kan endast besvaras av personer som investerar eller har 

investerat i en finansiell investering. Alla respondenter som deltar i denna studie kommer 

att vara anonyma. Tack för din medverkan.  

*Obligatorisk  

Fråga 1. Kön *  

Markera endast en ruta.  

❏ Man  

❏ Kvinna  

Fråga 2. Ålder *  

Markera endast en ruta.  

❏ 18 år - 25 år  

❏ 26 år - 35 år  

❏ 36 år - 45 år  

❏ 46 år - 55 år  

❏ 56 år - 65 år  

❏ 66 år +  

Fråga 3. Sysselsättning * 

Markera endast en ruta.  

❏ Studerar  

❏ Studerar/Arbetar  

❏ Arbetar  

❏ Arbetslös  

❏ Pensionär  
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Fråga 4. Inkomst (lön innan skatt, studiebidrag, studielån, socialbidrag, A-kassa m.m.) *  

Markera endast en ruta.  

❏ 0 kr- 20 000 kr/månad  

❏ 20 001 kr - 44 000 kr/månad 

❏ 44 001 kr + /månad  

 

Fråga 5. Har du någon finansiell kunskap om aktier, fonder, valutor, optioner eller andra 

värdepapper? *  

Markera endast en ruta.  

❏ Ja  

❏ Nej 

Fråga 6. Om du besvarat JA på föregående fråga, genom vilket alternativ nedan har du 

samlat in din finansiella kunskap? (Du kan välja mer än ett alternativ) Om du besvarat 

NEJ på föregående fråga fortsätt vidare till nästa fråga.  

Markera alla som gäller.  

❏ Självutbildad  

❏ Gymnasieutbildning  

❏ Yrkeshögskoleutbildning  

❏ Högskoleutbildning  

❏ Doktorandutbildning  

❏ Annat  

Fråga 7. Har du någon närstående (en familjemedlem, vän, kollega eller någon du känner) 

som investerar/investerat i en finansiell investering? *  

Markera endast en ruta.  

❏ Ja  

❏ Nej 

Fråga 8. Om du besvarat JA på föregående fråga, har du fått råd/tips på hur du kan 

investera på ett gynnsamt sätt vid en finansiell investering? Om du besvarat NEJ på 

föregående fråga fortsätt vidare till nästa fråga.  

Markera endast en ruta.  

❏ Ja  

❏ Nej 
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Fråga 9. Vilken/vilka finansiella investeringar nedan investerar du i eller har investerat i 

tidigare? (Du kan välja mer än ett alternativ) *  

Markera alla som gäller.  

❏ Aktier  

❏ Fonder  

❏ Valutor  

❏ Terminer  

❏ Optioner  

❏ Andra värdepapper  

 

 

Fråga 10. Med dina ekonomiska förutsättningar skulle du investerat i en finansiell tillgång 

med en stor prisrörlighet (dvs. priset på tillgången kan stiga men även sjunka kraftigt)? 

En finansiell tillgång av denna karaktär kan medföra en ökad risk men även en högre 

avkastning för dig som investerare. *  

Markera endast en ruta.  

❏ Ja  

❏ Nej 

Fråga 11. Med dina ekonomiska förutsättningar skulle du investerat i en finansiell tillgång 

med en liten prisrörlighet (dvs. priset på tillgången varken sjunker eller stiger kraftigt)? 

En finansiell tillgång av denna karaktär kan medföra en låg risk men även en lägre 

avkastning för dig som investerare. *  

Markera endast en ruta.  

❏ Ja  

❏ Nej 
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Bilaga 2: Ytterligare diagram 

från enkätundersökningen  
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Bilaga 3: Tabell av kritiska värdet för Chitvå-test 

 

 

 
 

 

(Lind, Marchal & Wathen, 2017) 

 


