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Generation Y is the cohort that are facing the risk of being affected if the public pension system 

runs out of funds. Luckily enough time are at their favor with roughly 30 years until retirement. By 

creating a better understanding about what factors effects the individual investor the most it 

becomes easier to motivate a higher level of saving and investments. That can prevent an 

increased number of elderly living in poverty.  

Previous research has for a long period of time studied different aspects of invest behavior. The 

aim of the thesis is to explain the impact of different demographical factors on the long term 

financial planning behavior of Generation Y in comparison with Generation X. The study was 

performed with a quantitative method, a positivistic philosophy and deductive approach. The 

results show that the only demographic factors affecting Generation Y are age and ethnicity. 

Other variables affecting the investment behavior was financial knowledge and overconfidence.  

The key conclusion is that demographic factors does not affect Generation Y to the same extent 

as with previous Generations. Financial knowledge on the contrary turns out to be the 

singlehanded most affecting factor on the long term financial planning of the Generation.     
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Sammanfattning  
Generation Y är den kohort som riskerar att bli drabbad om de statliga pensionsmedlen visar sig 

inte räcka till. Gynnsamt nog har generationen tiden till sin fördel då de har cirka 30 år kvar till 

pensionen. Genom att bättre förstå vad som påverkar en individs investeringsbeteende blir det 

lättare att kunna motivera till ökad grad av sparande och investeringar. Detta kan förhindra en 

ökande mängd fattigpensionärer. 

Tidigare forskning har länge studerat olika aspekter på investeringsbeteende. Denna uppsats 

syftar till att förklara olika demografiska faktorers påverkan på Generation Ys långsiktiga 

investeringsbeteende i jämförelse med sina föregångare Generation X. För att uppfylla syftet 

utgår studien ifrån en positivistisk kunskapssyn med en deduktiv ansats samt en kvantitativ metod 
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påverkande faktorn till långsiktig finansiell planering hos Generationen.     
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1 Inledning 
 

I detta första kapitel presenteras uppsatsens bakgrund och problematisering, vilka leder 

till studiens problemformulering och syfte. Avslutningsvis redogörs för uppsatsens 

avgränsningar och disposition. 

1.1 Bakgrund 
I takt med en ökande medellivslängd och minskat barnafödande (Folkhälsorapportering, 

2017) har oron för att de statliga pensionsmedlen inte ska räcka till framtida generationer 

fått mer och mer utrymme i dagspressen de senaste åren. Det har blivit mer regel än 

undantag att var och varannan tidning innehåller minst en artikel som berör ämnet 

(Crofts, 2015; Holm, 2016; Ohlin, 2015). En färsk undersökning utförd av 

försäkringsbolaget Länsförsäkringar visar att 45 % av befolkningen oroar sig över att inte 

kunna försörja sig på pensionen (Länsförsäkringar, 2017). Detta är en ökning med hela 16 

procentenheter sedan förra undersökningen som genomfördes 2010. I en liknande 

undersökning utförd av Sparbankerna uppgav mer än hälften av deltagarna att man 

önskade lägga mer tid på hobbyer och resor som pensionär samtidigt som 52 % inte tror 

att pensionen kommer att räcka för att leva det liv man drömmer om (Sparbanken, 2017). 

För att kunna leva det liv man vill som pensionär blir det därmed viktigare för dagens 

unga att så fort som möjligt upprätta ett privat pensionssparande även om de flesta nog 

inte inser det än.  

Undersökningar visar att personer födda mellan 1979 och 1994, även benämnda 

”Generation Y” eller ”Millennials” inte prioriterar karriär och pengar lika högt som 

tidigare generationer utan istället värderar fritid och personlig utveckling i högre grad 

(Smola & Sutton, 2002). Detta kan bli problematiskt när man har det statliga 

pensionssystemet i åtanke tillsammans med de drömmar folk har om livet som pensionär. 

Tiden är dock till deras fördel då de har cirka 30 år kvar till pensionen. 

Albert Einstein lär ha sagt att ränta-på-ränta effekten är universums starkaste kraft och att 

den bör betraktas som världens åttonde underverk (Rouzbehani, 2008). Huruvida detta är 

sant eller ej låtes vara osagt men dess inverkan på avkastning är oavsett imponerande. 
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Stockholmsbörsen har i genomsnitt avkastat sex procent de senaste 100 åren 

(Aktier/nyheter, 2017), vilket med 70-principen innebär en fördubbling av insatt kapital 

vart tionde år och kan innebära en markant förbättring av levnadstandaren för framtida 

pensionärer.   

Genom att bättre förstå vad som påverkar en persons val av investeringar eller icke 

investeringar blir det lättare att förstå hur man kan motivera Generation Y till att öka sitt 

sparande och på så sätt undvika en ökande mängd fattigpensionärer.  

1.2 Problematisering 
Investeringsbeteende är ett fenomen som har fått mycket uppmärksamhet och trots att det 

är ett belyst område innehåller begreppet en del oklarheter. Forskare menar att det finns 

flera olika egenskaper som påverkar en individs investeringsbeteende, vilket gör att 

fenomenet kan undersökas från olika perspektiv (Nagy & Odenberger, 1994). Ett av 

perspektiven fokuserar på hur olika demografiska faktorer påverkar en individs 

investeringsbeteende. Det är tillika även dessa faktorers påverkan på det långsiktiga 

finansiella sparandet hos Generation Y i jämförelse med dess föregångare – Generation X 

som denna uppsats ämnar undersöka.  

Tidigare forskning tycks vara oense gällande vilka demografiska faktorer som har störst 

inverkan på en individs risktolerans och sparande. Chavali & Mohanraj (2016) fann i sin 

undersökning kön till att vara den enda demografiska faktor som är avgörande i val av 

investering och att män tenderar att ta större risker än kvinnor. Detta stöds av Lewellen, 

Lease & Schlarbaum (1977) som i sin undersökning kunde påvisa att män inte bara tar 

högre risk än kvinnor utan även blir mer engagerade i sitt sparande ju äldre de blir, något 

som inte stämde för kvinnor. Således tenderar även åldern att spela in vid val av 

investeringsform och risktagande. Roszkowski, Snelbecker, and Leimberg (1993) 

bekräftar detta då de funnit att med stigande ålder minskar riskbenägenheten, män är mer 

risktoleranta än kvinnor samt att en hög inkomst ökar riskbenägenheten. Även om mycket 

forskning tyder på att kön är en avgörande demografisk faktor för risktolerans (Faff, 

Mulino, & Chai, 2008; Lewellen, Lease, & Schlarbaum, 1977; Yao. & Hanna, 2005) 

finns det även studier (Embrey & Fox, 1997; Grable & Lytton , 1998) som visar på att 

kön inte är signifikant avgörande för risktolerans. 
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Till demografi hör även utbildning och social klasstillhörighet, tidigare forskning utförd 

på universitetsstudenter visar att sannolikheten att ha kunskap om riskdiversifiering ökar 

markant om en students föräldrar aktivt investerar (Lusardi & Mitchell, 2008). Har man 

däremot minde välbärgade föräldrar och är kvinna är denna sannolikhet betydligt mindre, 

närmare bestämt 45 procentenheter mindre (Lusardi & Mitchell, 2008).   

Trots att man kan anta att social klasstillhörighet torde ha stor inverkan på en individs 

investeringsbeslut finns det inte mycket forskning som undersöker detta varken på 

Generation Y eller dess föregångare.  

En nyligen utförd studie ifrågasätter tidigare forskningsresultat (Al-Ajmi, 2008; Grable & 

Lytton, 1999) som visat att högre utbildning leder till högre risktagande och fann att 

riskaversion i själva verket är negativt korrelerat med utbildningsnivå (Outreville, 2015). 

Hallahan, Faff & McKenzie (2003) fann att utbildning inte alls är en signifikant 

avgörande faktor för en individs riskbenägenhet.  

Grose (2005) menar att ens generationstillhörighet definierar vem man är och särskiljer 

ens identitet vilket innebär att det går att identifiera särskilda karakteristiska för alla 

generationer. Generation Y är en generation fylld med inbyggda motsägelser. De beskrivs 

å ena sidan som självgående individer ständigt sökande efter nya utmaningar och 

möjligheter samtidigt som de har ett stort behov av att bli pushade och bekräftade 

(Martin, 2005). Generation Y är olikt andra generationer uppväxta i en värld av överflöd, 

där pengar mer eller mindre betraktas som en självklarhet och de spenderar därför mer 

lättvindigt än tidigare generationer (Curtin, 2009). Detta samtidigt som de gärna arbetar 

som volontärer eller engagerar sig i välgörenhet (Ng, Schweitzer, & Lyon, 2010). De 

värderar även fritid och utveckling i högre grad än karriär och pengar (Smola & Sutton, 

2002). I beslutstagande är de impulsiva, tänker kortsiktigt och litar till hög grad på 

närstående vid rådfrågning rörande större beslut (Viswanathan & Jain, 2013). De är även 

positiva till skuldsättning och konsumtion (Penman & McNeill, 2008). 

Dessa karakteristiska drag hos Generation Y skiljer sig till stor del från deras föregångare, 

Generation X som är födda mellan 1965–1979 (Iyer & Reisenwitz, 2009). Generation X 

undviker att belåna sig för att konsumera och är mer pragmatiskt lagda än sina 

optimistiska efterträdare (Attanasio & Weber, 1994).  
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De är självgående, fokuserade och mer skeptiskt lagda än Generation Y (Iyer & 

Reisenwitz, 2009). En anledning till detta är att de tillhör den första generationen att växa 

upp med en stor andel skilsmässor.   

Generation Y är en så pass heterogen grupp att finns det anledning att tro att 

demografiska faktorer inte kommer att påverka dess investeringsbeteende i samma 

utsträckning som tidigare forskning utförd på Generation X har påvisat. Generation Y 

hyllar mångfald medan Generation X mer accepterar den (Black, 2010). Kvinnor är sedan 

ett antal år tillbaka vanligare än män på högskolorna vilket också ger anledning att tro att 

äldre generell forskning inte är applicerbar på Generation Y (Utbildningsstatistisk årsbok 

2015, 2014). 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat att kön och utbildning i fråga om 

riskbenägenhet är de faktorer med störst inverkan på det slutgiltiga investeringsbeslutet. 

Forskning på Generation Y med kontroll för demografiska faktorer tycks få samma 

resultat, men bör skilja sig ty karaktärsdragen för Generation Y är så pass olik tidigare 

generationer. Tidigare forskning har till stor del utelämnat etnicitet och social klass och 

eftersom att Generation Y är en så pass heterogen grupp avser denna uppsats att 

undersöka ifall dessa faktorer har en inverkan på det långsiktiga investeringsbeteendet. 

För att kunna dra några meningsfyllda slutsatser om Generation Y och inte enbart 

konstatera utfall görs en jämförelse med den tidigare generationen, Generation X. 

1.3 Problemformulering 
Hur påverkar olika demografiska faktorer Generations Ys investeringsbeteende, ur ett 

långsiktigt finansiellt planeringsperspektiv, i jämförelse med deras föregångare 

Generation X? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida demografiska faktorer påverkar 

Generation Ys långsiktiga investeringsbeteende och se om detta skiljer sig från deras 

föregångare – Generation X. 
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1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsas enbart till Generation Y samt Generation X, och således individer 

födda mellan 1994–1965. Uppsatsen ämnar belysa individernas investeringsbeteende 

utifrån olika interna faktorer och därför kommer de externa faktorerna uteslutas ur 

uppsatsen. Detta görs i ett försök att isolera det interna och individuella perspektivet på 

investeringar från det bredare makroekonomiska perspektivet vilket bidrar till att 

forskningsfrågan kan besvaras på ett mer rättvisande sätt. Uppsatsens empiriska 

undersökning riktar sig mot respondenter bosatta i Sverige. Detta på grund av svårigheter 

att samla in tillräckligt med svar från respondenter från olika länder för att kontrollera för 

eventuella nationella skillnader. 

1.6 Disposition 
Kapitel 1: Inledning – Detta första kapitel redogör för uppsatsens bakgrund. Därefter 

introduceras problematiseringen, vilken utmynnar i uppsatsens problemformulering och 

syfte. Avslutningsvis följer ett avsnitt med uppsatsens avgränsningar samt denna 

disposition. 

 

Kapitel 2: Vetenskaplig metod – I det andra kapitlet redogörs studiens vetenskapliga 

metod. Kapitlet innehåller en diskussion om uppsatsens design och forskningsfilosofi 

samt forskningsansats. 

 

Kapitel 3: Litteratur – Det tredje kapitlet presenterar i huvudsak referensramen för 

uppsatsen vilken ligger till grund för hypoteserna, analysen och slutsatserna. Fokus är på 

att redogöra för innebörden av investeringsbeteende samt vilken betydelse demografiska 

faktorer har på Generation Ys och Generation Xs investeringsbeslut. Kapitlet avslutas 

med en presentation av studiens hypoteser samt faktormodell. 

 

Kapitel 4: Empirisk metod – I det fjärde kapitlet presenteras studiens empiriska metod. 

Kapitlet börjar med en redogörelse för uppsatsens forskningsmetod samt 

datainsamlingsmetod. Vidare följer redogörelse för urval och bortfall samt 

operationalisering av studiens begrepp. Avslutningsvis följer ett resonemang kring 
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litteratursökning samt reliabilitet och validitet. 

 

Kapitel 5: Empirisk analys – I det femte kapitlet presenteras studiens resultat. Kapitlet 

inleds med en presentation av beskrivande statistik för att sedan fortsätta med en 

redogörelse för resultatet av Cronbach Alpha, normalfördelningstest, variablernas 

korrelationer samt t-test. Vidare redogörs resultaten av regressionsanalyserna samt dess 

konsekvenser för hypoteserna. 

 

Kapitel 6: Slutsats – I detta avslutande kapitel presenteras först uppsatsens slutsatser. 

Sedan följer en diskussion om indikationer och implikationer, självkritik, studiens bidrag 

och avslutningsvis presenteras förslag till framtida forskning. 
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2 Vetenskaplig metod 
 

I följande avsnitt presenteras uppsatsens design, forskningsfilosofi och 

forskningsansats vilka ligger till grund för studiens utförande.  

2.1 Design och forskningsfilosofi 
Syftet med en studie kan klassificeras som antingen utforskande, beskrivande eller 

förklarande (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Ett utforskande syfte ämnar försöka 

hitta nya samband och insikter, ett beskrivande syfte har som mål att ge en sanningsenlig 

bild av observationer om personer eller händelser och ett förklarande syfte undersöker 

orsak och verkan för att skapa förståelse för hur olika variabler påverkar varandra. Denna 

uppsats syfte är att förklara hur olika demografiska faktorer påverkar individers 

långsiktiga finansiella investeringsbeteende. Således präglas uppsatsen av en förklarande 

design där förhållandet mellan de oberoende variablerna kön, ålder, etnicitet, social klass 

och utbildningsnivå och beroende variabeln investeringsbeteende undersöks. 

Vilken forskningsfilosofi som bör appliceras beror på vad studien ämnar undersöka. Detta 

eftersom kunskapsteoretisk position och antaganden om hur individer ser på världen 

förstärker forskningsstrategin och inverkar på val av metod som är relevant för uppsatsen  

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Positivism är en kunskapsteoretisk filosofi som 

förespråkar användningen av naturvetenskapliga metoder vid studier av den sociala 

verkligheten (Bryman & Bell, 2003; Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Den 

positivistiska forskningsfilosofin betraktar kunskap enbart som företeelser bekräftade av 

sinnena, vilket uppnås genom insamling av fakta, och den positivistiske forskaren arbetar 

objektivt samt tillämpar befintliga teorier i syfte att konstruera hypoteser vilka kan leda 

till nya teorier (Bryman & Bell, 2003). Uppsatsens positivistiska form motiveras av dess 

förklarande syfte, där fokus ligger på förståelse för förklaringen bakom människors 

handlande (Saunders et. al., 2012). Vidare föredras ett positivistiskt antagande eftersom 

uppsatsen formas av hypoteser utifrån befintlig teori som sedan jämförs med insamlad 

empiri för att ge upphov till nya perspektiv på sambandet mellan demografiska faktorer 

och långsiktigt investeringsbeteende.  
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2.2 Forskningsansats 
Vilken slutledningsmetod som används är beroende av studiens syfte. En deduktiv och 

teoriprövande ansats innebär att generera och empiriskt testa hypoteser utifrån existerande 

teori som eventuellt senare kan generaliseras (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). 

Motsatsen, en induktiv ansats, kräver ingen grund i befintlig teori då ansatsen fokuserar 

på att genom empiri skapa nya teorier där behovet av att generalisera är litet. Eftersom 

studiens syfte är inte är att uppnå en djupgående förståelse utan snarare ämnar förklara 

variablernas orsakssamband samt att det redan finns etablerad teori kring långsiktigt 

investeringsbeteende, generationstypiska drag och demografiska faktorers påverkan är en 

induktiv ansats inte tillämpbar. Dessutom, då uppsatsens karaktär är positivistisk, innebär 

det även inslag av en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2003).  

Uppsatsen utgår ifrån tidigare forskning kring demografiska faktorers påverkan på 

investeringsbeteende och teorier kring olika karakteristiska egenskaper för Generation Y 

och Generation X. Syftet med studien är att kontrollera om dessa tidigare teorier kring 

generationerna stämmer överens med verkligheten. Således är studiens ansats 

teoriprövande och den deduktiva forskningen betonar vikten av att förklara 

orsakssamband mellan olika variabler (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2001). 
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3 Litteratur  
 

För att kunna förklara hur olika demografiska faktorer påverkar individers 

investeringsbeteende presenterar detta kapitel studiens teoretiska ramverk. Kapitlet 

börjar med en redogörelse för behavioral finance och innebörden av långsiktigt 

investeringsbeteende, följt av specifika karaktäristiska för Generation Y och 

Generation X. Kapitlet avslutas med en presentation av studiens hypoteser samt 

faktormodell. 

3.1 ”Behavioral Finance” 
Behavioral Finance är ett relativt nytt ämnesområde som har fått mycket uppmärksamhet 

de senaste åren. Enligt Frankfurter och McGoun (2000) är Behavioral Finance en 

forskningsvinkel inom ekonomi, som med hjälp av andra beteendevetenskaper inom 

mestadels psykologi och sociologi, försöker förklara varför individer gör irrationella 

finansiella investeringsbeslut motsägande paradigmet om maximering av den förväntade 

nyttan. Detta nya synsätt att individer inte alltid investerar rationellt började utvecklas 

först i slutet av 1970-talet och har framhävt investeringsbeteende i ett nytt ljus. Olika 

studier visar att beslutsfattandet påverkas av individens känslor och att psykologiska 

faktorer har lika stor påverkan på förändringar i ekonomin som de grundläggande 

faktorerna (De Bondt, Mayoral, & Vallelado, 2013). 

Ett element som präglat Behavioral Finance är The Prospect Theory som är en ny 

alternativ förklaringsmodell till risktagande vid beslutsfattande (Nagy & Odenberger, 

1994). Teorin utvecklades av Tversky och Kahneman (1979) vilka menar att det 

traditionella synsättet att nettoeffekten av vinster och förluster vid investeringsbeslut som 

kombineras för att utvärdera vilken investering som ger mest nytta inte riktigt stämmer. 

Forskarna hävdar att investerare inte är så rationella vid bearbetning av information och 

att nyttomaximering inte är en tillräckligt beskrivande modell (Tversky & Kahneman, 

1979). Forskarna menar att förluster har större känslomässig betydelse än ekvivalent vinst 

samt att det är förmögenhetsförändringen som avgör investeringsbeslutet och inte den 

absoluta förmögenheten (Tversky & Kahneman, 1991). Således inkluderar prospektteorin 
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begreppet riskaversion då en individ är riskavert vid investeringsbeslut med säkra vinster 

men risksökande vid beslut med säkra förluster (Tversky & Kahneman, 1979).  

Prospektteorin utvecklades genom studier av äldre generationer vilket gör teorin 

intressant vid jämförelse med Generation Y som kännetecknas av andra beteendemönster 

och personliga preferenser än sina föregångare. Eftersom investeringsbeteendeteorin och 

hela ämnesområdet Behavioral Finance grundar sig på prospektteorin och dess 

antaganden är det av vikt att jämföra om dessa grundantaganden om beslutstagande under 

risk stämmer överens med den nya generationens investerare.   

Ett annat välkänt fenomen inom Behavioral Finance är overconfidence. Overconfidence 

innebär att en individ har en övertro på sin egen förmåga och kunskap som inte 

överensstämmer med verkligheten. En individ som är overconfident tenderar att ta beslut 

som är irrationella och i investeringssammanhang har det visat sig leda till minskad 

avkastning i jämförelse med personer som inte innehar egenskapen (Nofsinger, 2012; 

Taffler & Somerville, 1995).  

3.2 Investeringsbeteende teorin 

En central del inom Behavioral Finance är investeringsbeteende teorin. Vid studier kring 

individers investeringsbeteende är det inte alltid tillräckligt att endast tillämpa ett 

ekonomiskt synsätt utan även lägga vikt vid den psykologiska synvinkeln på 

beslutsfattande för att få en större förståelse för vad som egentligen påverkar individers 

beslut och reaktioner.   

Enligt DeBondt, Mayoral och Vallelado (2013) behandlar teorin om investeringsbeteende 

hur individer använder sina sinnen för att genomföra de nödvändiga beräkningar som 

krävs för maximering av sin förmögenhet. Teorin påstås ha en större förankring till 

verkligheten än de mer traditionella ekonomiska teorierna då individer i verkligheten 

genom olika studier visar sig inte handla rationellt (De Bondt, Mayoral, & Vallelado, 

2013; Kahneman & Tversky, 1979; Nagy & Odenberger, 1994). Således grundar sig 

investeringsbeteende teorin på att individers inre känslor anses stå till grund för dennes 

beteende och att individer i normalfallet anpassar sina val efter det alternativ som 

maximerar nyttan och dess tillfredställelse (De Bondt, Mayoral, & Vallelado, 2013). 
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Milan Lovric, Uzay Kaymar och Jaap Spronk (2008) framhävde teorin ytterligare genom 

sin studie ”A Conceptual Model of Investor Behavior” där de belyser demografi, 

tidspreferenser, riskattityd och strategi som viktiga faktorer vid val av investeringar, vilka 

påverkar individuella investerare på skilda sätt. Studien belyser de personliga 

preferensernas betydelse för hur de interna faktorerna påverkar individen vid 

investeringsbeslut. Beslutet kan således vara beroende av och uträknad efter bland annat 

strategi, tidshorisont och riskpreferens. Däremot kan resultatet av en investering aldrig 

förutspås, då vissa faktorer inte går att påverka på individnivå, så som de externa 

faktorerna eller vissa demografiska faktorer (kön och ålder till exempel) (Lovric et. al 

2008).   

Förkunskapen om investeringsbeteende teorin är av betydelse för uppsatsen eftersom 

många forskare inom området diskuterat och påvisat demografins, riskattitydens, 

tidspreferensens och strategins påverkan på individers beslutsfattande och 

investeringsbeteende (De Bondt, Mayoral, & Vallelado, 2013; Lovric, Kaymak, & 

Spronk, 2008). 

3.2.1 Långsiktig finansiell planering  
Denna studie syftar till att identifiera hur olika demografiska faktorer (eg. kön, ålder, 

etnicitet, social klass och utbildningsnivå) påverkar Generation Ys långsiktiga finansiella 

planering, i jämförelse med sina föregångare Generation X. Långsiktig finansiell 

planering definieras i uppsatsen som graden av sparande och investeringar, individernas 

riskattityd samt tidpreferens. En hög grad av långsiktig finansiell planering kännetecknas 

i uppsatsen av att en hög andel av sparandet investeras långsiktigt till hög risk. Detta 

anses således vara positivt för individens framtida levnadssituation och det är även därför 

den i uppsatsen utgör den beroende variabeln.   Nedan följer en redogörelse av 

innebörden av sparande och investeringar samt riskattityd och tidspreferens och dess 

inverkan på långsiktig finansiell planering.     
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3.2.1.1 Sparande och investeringar 
Generellt ses besparingar som överskottet av inkomst efter konsumtion, det vill säga 

skillnaden mellan nettoförmögenheten vid slutet av en period i förhållande till var den var 

i början av samma period (Wärneryd, 1999). Katona (1975) definierar sparande i tre olika 

kategorier: som regelbundna månatliga avsättningar avsett för långsiktigt bruk, som en 

separat sparbestämmelse vilken beslutas vid en viss tidpunkt och slutligen enligt den 

generella uppfattningen som överskottet mellan inkomst och konsumtion under en period. 

Investeringar däremot, att få besparingar att växa, har som ändamål att uppnå ett 

finansiellt mål och individer bör välja investeringar efter ändamålet med investeringen 

(Meier, Kirchler, & Hubert, 1999). Skillnaden mellan sparande och investeringar brukar 

således generellt vara att sparade pengar är 100 % likvida, det vill säga går att få ut 

kontant när som helst och är förknippade med låg eller inget risktagande. Investeringar å 

sin sida kräver oftast en omvandling (till exempel försäljning av andelar etcetera.) och är 

således ”låsta” tills dess att de omvandlas till likvida medel igen samt är förknippade med 

risk eftersom avkastningen på investeringen ofta är osäker. 

De skilda definitionerna av sparande och investeringar är viktigt att hålla åtskilda, dock 

finns det ett kausalitetssamband mellan fenomenen där besparingar och investeringar 

påverkar varandra. Enligt Abbott & De Vita (2003) och Narayan (2005a; 2005b) finns det 

ett starkt positivt samband mellan sparande och investeringar, där graden av sparande 

påverkar graden av investeringar och vice versa. Således påverkas individers 

investeringar av hur individernas sparandemönster ser ut.  

Meier et al. (1999) presenterar en pyramid med investerings- och sparandealternativ 

uppdelade efter risknivå där toppen av pyramiden är de alternativ med högst risknivå och 

botten av pyramiden de alternativen med lägst risknivå, se Figur 1 – 

Investeringsalternativ utefter risknivå. 
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Figur 1 - Investeringsalternativ utefter risknivå (Meier, Kirchler & Hubert, 1999, s. 501) 

3.2.1.2 Riskattityd och tidspreferens 
Förutom graden av sparande och investeringar anses även riskattityd och tidspreferens 

vara en del av individers investeringsbeteende (Lovric, Kaymak, & Spronk, 2008). Den 

finansiella marknadens generella och accepterade definition av risk är variation i 

placeringens avkastning (Sharpe, 1964). Detta kan man säga gälla för i princip samtliga 

finansiella produkter förutom för vissa typer av räntebärande produkter så som 

statsobligationer och rena sparkonton etcetera. Riskattityd kan definieras som viljan att 

utsätta sig för risk och normalt diskuteras tre olika riskattityder: riskavers, riskneutral och 

risksökande. Camerer, Loewenstein och Prelec (2005) menar att en investerares 

riskattityd formas genom sannolikhetslära där personliga erfarenheter vägs in för att 

beräkna sannolikheten av vinst eller förlust. De individer som är riskaverta eller 

risksökande styrs enligt Camrer et al. (2005) mer av känslor än den riskneutrala individen 

då dessa har en positiv eller negativ syn på framtiden. Den riskneutrala individen är mer 

rationell i sitt investeringsbeslut och fokuserar på framtida vinster (Camrer et al. 2005). 

Mätning av tendensen att förkasta eller acceptera risk är enligt D.J. Meyer och J. Meyer 
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(2006) det som skapar grund för en investerares riskattityd, vilken kan förändras beroende 

på omvärld och personliga erfarenheter.  

Normalt ses en huvudregel för placeringshorisont för investeringar vara att för kort sikt 

utnyttja räntebärande placeringsinstrument och för lång sikt inkludera mer riskfyllda 

tillgångar så som aktier. Detta tankesätt stöds av Jaggia och Thosar (2000) som hävdar att 

riskuppfattning inte bara är en funktion av ålder utan också av det tidsmässiga avståndet 

mellan den ursprungliga investeringen och själva kassapunkten. Enligt äldre 

tankemönster, vilka fortfarande är aktuella, handlar sparande och investeringar om att 

skjuta upp tillfredsställelse till framtiden. Personer som kan föreställa sig framtiden och 

som sätter upp mål är mer framgångsrika i sitt sparande är de som inte gör det (Fisher, 

1930). Således är framtidsutsikter och möjligheten till att tänka framåt viktigt att ta 

hänsyn till vid studier av långsiktig finansiell planering. Många förespråkare för idén om 

tidsdiversifiering, framförallt professionella finansiella rådgivare, uppmanar ofta yngre 

individer att satsa mer på riskfyllda investeringar i ett långsiktigt perspektiv (Klos, 

Weber, & Weber, 2005). Enligt Kritzman (1994) beror detta på att sannolikheten för en 

förlust minskar med investeringshorisonten. Sammanfattningsvis antas att en längre 

tidshorisont och ett högre risktagande är en indikation på långsiktig finansiell planering. 

3.3 Generation Y 
Till Generation Y räknas individer födda mellan 1979–1994 och det är därmed den nu 

yngsta generationen på arbetsmarknaden (Smola & Sutton, 2002). Generationstypiska 

personlighetsdrag är ofta av mindre smickrande karaktär - de beskrivs som egocentriska, 

respektlösa och överdrivet självsäkra (Myers & Sadaghiani, 2010). Till de positiva 

sidorna återfinns deras stora optimism, öppenhet för mångfald och lättsamma förmåga att 

ifrågasätta auktoriteter (Black, 2010). 

Det är en kunskapstörstig generation med högst andel universitetsutbildade individer 

någonsin (Keepnews, Brewer, Kovner, & Hyun Shin, 2010). Detta innebär dock inte att 

de är karriärklättrare, tvärtom värderar de personlig utveckling och fritid högre än karriär 

och monetära belöningar (Smola & Sutton, 2002).  
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Generation Y är uppväxta under relativt trygga ekonomiska förhållanden i jämförelse 

med föregående generationer vilket kan vara en bidragande faktor till att de i hög grad är 

positiva till skuldsättning och extrem konsumtion (Penman & McNeill, 2008). Som 

investerare är de impulsiva och kortsiktiga i sina beslutstaganden och förlitar sig till stor 

del på andras råd (Viswanathan & Jain, 2013).  

3.4 Generation X 
Generation X är Generation Ys föregångare och till denna kohort räknas individer födda 

mellan 1965–1979 (Iyer & Reisenwitz, 2009). Denna generation växte upp under en 

orolig ekonomisk period med nedskärningar, varsel och en periodvis extrem 

penningpolitik (Kapoor & Solomon, 2011).  Det är även den första generationen att växa 

upp med en hög andel skilsmässor (Iyer & Reisenwitz, 2009). Kanske är dessa faktorer en 

förklaring till att de beskrivs som pragmatiska, skeptiska och självständiga individer.   

På arbetsplatsen är de självgående och ogillar att behöva arbeta i grupp (Gursoya, Maier, 

& Chic , 2008). De är starkt resultatinriktade och förväntar sig snabb återkoppling. De 

drivs till hög grad av monetära belöningar och är karriärsinriktade (Gursoya, Maier, & 

Chic , 2008).  

Som investerare tänker de långsiktigt och är mer riskvilliga än Generation Y på så sätt att 

deras investeringar inte är lika diversifierade (Ameriks & Utkus, 2011). En anledning till 

detta kan dock vara att det inte har haft det lika lätt som Generation Y i form av teknologi 

att diversifiera (Ameriks & Utkus, 2011).   

3.5 Hypotesformulering & faktormodell 
Som tidigare nämnts har Behavioural Finance revolutionerat finansområdet genom att 

ifrågasätta de äldre ekonomiska modellerna och implementerat nya antaganden om 

individers investeringsbeteenden, och då bland annat karaktäristiska egenskapers 

påverkan på individers beslutsfattande (De Bondt, Mayoral & Vallelado, 2013; Frino, 

Lepone. & Wright, 2015; Lovric et al., 2008 m.fl.). Detta i kontrast till två skilda 

generationer, där Generation Y beskrivs som så unik i sin karaktär och i sina värderingar 

att kollisioner med Generation X är oundviklig, ger anledning att tro att olika 

demografiska faktorer möjligtvis påverkar generationerna på olika sätt i deras 
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investeringsbeteende (Reisenwitz & Iyer, 2009).  

Denna studie ämnar undersöka huruvida de demografiska faktorerna ålder, kön, etnicitet, 

social klasstillhörighet och utbildningsnivå påverkar Generation Ys långsiktiga finansiella 

investeringsbeteende i jämförelse med sina föregångare, Generation X. 

Investeringsbeteende, genom långsiktig finansiell planering, mäts i uppsatsen med hjälp 

av andelen sparande och investeringar, tidspreferens samt riskattityd där en eller flera av 

dessa indikerar en viss grad av långsiktig finansiell planering, samt där graden av 

risktagande är en central faktor med samband till samtliga variabler (Abbott & De Vita, 

2003; Camerer, Loewenstein, & Prelec, 2005; Fisher, 1930; Jaggia & Thosar, 2000; 

Katona, 1975; Klos, Weber & Weber, 2005; Kritzman, 1994; Meier et al., 1999; Narayan, 

2005a; Narayan., 2005b).   

För att undersöka detta har följande hypoteser formulerats: 

3.5.1 Kön 
Skilda beteenden mellan män och kvinnor är ett omdiskuterat ämne inom de flesta 

områden. I investeringssammanhang har det i tidigare studier visat sig att könstillhörighet 

påverkar individers investeringsbeteende, där män ofta ter sig vara mer riskbenägna än 

kvinnor, mer engagerade i och i högre grad planerar sparande och investeringar (Chavali 

& Mohanraj, 2016; Lewellen, Lease, & Schlarbaum, 1977; Säve-Söderbergh, 2003; Yao. 

& Hanna, 2005). För svenska hushåll har det visat sig gälla samma sak angående 

skillnader i investeringssammanhang mellan könen. Två studier gjorda på svenska hushåll 

visar även de att kvinnor tenderar vara mer riskaversa och mindre engagerade vid 

investeringar i mer riskfyllda placeringsalternativ när det kommer till långsiktig finansiell 

planering (Säve-Söderbergh, 2003). 

Givet att ovanstående studier är genomförda på individer ur tidigare generationer, där 

Generation X är inkluderad, samt att två svenska studier påvisat att kvinnor i större grad 

tenderar vara mindre riskbenägna samt mindre engagerade i sparande och investerande 

härleds följande hypotes: 
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(H1a): Det finns ett negativt signifikant samband mellan kvinnor och långsiktig finansiell 

planering inom Generation X.   

Vidare menar även Säve-Söderbergh (2003) att trots tidigare studiers framhållande att 

kvinnor är mer riskaverta än män i deras långsiktiga finansiella planering genom att vara 

mer konservativa investerare för sparande, pensionssparande och för aktieinvesteringar 

reduceras skillnaden något mellan könen genom att lägga till individernas utbildningsnivå 

och allmänbildning. Likaså Coleman (2003) fann att kvinnor tenderar att vara mer 

riskaverta i investeringssammanhang men vid kontroll för utbildning sjönk klyftorna 

mellan könen. I kontrast till detta finns det dock studier som påvisar att skillnaderna 

mellan könen gällande sparande, investeringar och riskattityd istället beror på skillnader i 

värderingar, attityder och informationsprocessering (Gerrans & Clark-Murphy, 2004).  

Generation Y, i förhållande till Generation X, beskrivs som den mest högutbildade 

generationen någonsin (Crampton & Hodge, 2009; Keepnews, 2010) och är till skillnad 

från sina föregångare i Generation X en heterogen grupp uppfostrad utan 

könsdiskriminerande värderingar där jämlikhet värderas mer jämfört med individualism 

(Schewe et al. 2013). Olika generationer delar kulturella, politiska och ekonomiska 

erfarenheter likväl som de har liknande perspektiv och värderingar, men det finns 

uppfattningar att Generation Y är så unika i sin karaktäristik och värderingar att 

kollisioner mellan Generation Y och Generation X är oundviklig (Gelston, 2008; 

Reisenwitz & Iyer, 2009).  

Ovanstående resonemang, att mer utbildning kan tänkas sänka klyftorna mellan könens 

långsiktiga finansiella planering (Coleman, 2003; Säve-Söderbergh, 2003) i kontrast till 

att Generation Y särskiljer sig så stark mot tidigare generationer gällande värderingar, 

attityder och andel utbildade (Crampton & Hodge, 2009; Gerrans & Clark-Murphy, 2004; 

Keepnews, 2010; Reisenwitz & Iyer, 2009; Schewe et al., 2013) ger följande hypotes: 

(H1b) Det finns ingen signifikant skillnad mellan kön och långsiktig finansiell planering 

hos Generation Y.  
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3.5.2 Ålder 
Lewellen, Lease och Schlarbaum (1977) och Roszkowski, Snelbecker och Leimberg 

(1993) påvisar i sin forskning att ålder är en faktor som påverkar individers 

riskbenägenhet. De menar att det finns ett negativt samband mellan ålder och risktagande 

där stigande ålder minskar riskbenägenheten. Generation X som är närmare pensionen än 

Generation Y torde således vara mindre riskbenägna än Generation Y (Jaggia & Thosar, 

2000).  

Det finns dock studier som pekar på motsatsen och som menar att med ökande ålder 

växer även erfarenheter och kunskap vilket ökar riskbenägenheten (Yao, Sharpe & Wang 

2011). Yao, Sharpe & Wang (2011) hävdar att ju äldre en individ blir ju mer erfarenhet 

kring investeringar har individen skaffat sig vilket ger en positiv effekt på 

riskbenägenheten. Wang och Hanna (1997) använde förhållandet mellan riskfyllda 

tillgångar och total förmögenhet och fann även de att ålder hade en positiv effekt på 

risktolerans.  

Eftersom att åldersskillnaden är inbyggd i generationssepareringen är följande hypoteser 

mer fokuserade på sparandet i den långsiktiga finansiella planeringen. 

Eftersom att Generation Y beskrivs som en impulsiv konsumtionstörstig generation 

(Penman & McNeill, 2008; Viswanathan & Jain, 2013) och inkomsten tenderar att öka 

med ålder ger det anledning att tro att mer pengar leder till mer konsumtion. Generation Y 

har även tillskillnad från sina föregångare aldrig upplevt ekonomisk stagnation i första 

hand vilket gör att en inte bävar inför sämre tider (Kapoor & Solomon, 2011; Penman & 

McNeill, 2008).   

 (H2a): Det finns ett negativt samband mellan ålder och långsiktig finansiell planering 

hos Generation Y. 

(H2b): Det finns ett positivt samband mellan ålder och långsiktig finansiell planering hos 

Generation X. 

3.5.3 Etnicitet  
Individers värderingar, omdöme och beslutsfattande influeras till stor del av deras 

kulturella bakgrund och har även visat sig påverka individers finansiella 
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investeringsbeslut (Albaity & Rahman, 2012). Trots att samhällen i dagsläget i större grad 

är multikulturella finns det däremot en avsaknad av vetenskapliga studier som undersöker 

etnicitetens påverkan på individers finansiella beslutsfattande (Frino, Lepone. & Wright, 

2015; Gusio & Paiella, 2008). Etnicitet tas upp som demografisk faktor i uppsatsen 

eftersom det är viktigt att undersöka kulturell bakgrunds påverkan på finansiell planering, 

då beteendet kan skilja sig mellan olika länder beroende på kultur (Arrunada, 2009; Gusio 

& Paiella, 2008).  

Det finns följaktligen vissa studier som menar att personer med olika etniciteter, oavsett 

boendeland, skulle skilja sig i värderingar och i beslutsfattande jämfört med individer 

med annan etnisk härkomst (Albaity & Rahman, 2012; Arrunada, 2009; Gusio & Paiella, 

2008). Med det menas att etnicitet skulle ha inlyftande på vilka finansiella 

investeringsbeslut individer gör och påverkar således deras långsiktiga finansiella 

planering. Eftersom det som tidigare nämnts finns en avsaknad av studier, framförallt 

genomförda i svensk kontext, är det svårt att veta om etnicitet skulle ha negativ eller 

positiv påverkan på individers långsiktiga finansiella planering om man jämför svenskar 

mot personer med härkomst från andra kulturer. Däremot går det att understryka att 

skillnader mellan olika etniciteter i deras finansiella investeringsbeslut är konstaterat 

(Albaity & Rahman, 2012; Arrunada, 2009; Gusio & Paiella, 2008) vilket ger anledning 

att tro att individer inom Generation X skiljer sig i sin långsiktiga finansiella planering. 

Dels eftersom de är föremål för målgrupperna i studierna och dels eftersom det sedan 

tidigare är påvisat att de är lik tidigare generationer i dess tankesätt och värderingar 

(Gelston, 2008; Reisenwitz & Iyer, 2009). Detta leder till hypotes (H3b), där antagande 

görs att det finns en signifikant skillnad mellan etniska svenskar och individer med andra 

etniciteter i deras långsiktiga finansiella planering. I enlighet med tidigare resonemang 

gällande avsaknad av studier i svensk kontext, är det svårt att veta om förhållandet mellan 

om man är etniskt svensk i relation till annan etnicitet är positiv eller negativ. 

Samhällena som de olika generationerna växt upp i är på många sätt skilda från varandra. 

Parment (2011) menar att Generation Y, på grund av friare marknad, har växt upp i ett 

mer internationellt samhälle vilket har lett till att de är mer öppna för nya kulturer och 

tankesätt. Detta påstående stödjer Black (2010) som menar att Generation Y hyllar 

mångfald medan Generation X mer accepterar den. Vidare skulle denna 
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internationalisering, enligt Schewe et al., (2013), lett till ökad likhet i personliga 

egenskaper bland Generation Y över hela världen, och således att världen är på väg att bli 

mer homogen i kultur och tankesätt. Det ger anledning att tro att individer i Generation Y 

från olika länder och kulturer är mer lik i värderingar, finansiellt beslutsfattande och 

personliga egenskaper vilket gör att det inte borde finnas några skillnader mellan olika 

etniciteters långsiktiga finansiella planering (Gerrans & Clark-Murphy, 2004; Parment 

2011; Schewe et al., (2013).  

Etnicitet behandlas, om än multidimensionellt (Burton, Nandi & Platt, 2010), genom att 

kategorisera etnicitet som etnisk svensk kontra icke-svensk etnicitet. Detta i enlighet med 

(Albaity & Rahman, 2012; Arrunada, 2009; Gusio & Paiella, 2008) som menar att olika 

länder, på grund av dess inhemska kultur, kan kategoriseras som olika etniciteter. 

Sammanfattningsvis menas det enligt ovanstående resonemang finnas skillnader mellan 

personer med olik etnisk härkomst i deras långsiktiga finansiella planering för Generation 

X, där jämförelse görs mellan individer som är etniskt svensk och individer med annan 

etnisk härkomst än svensk. Däremot för Generation Y antas det inte finnas några 

skillnader i långsiktig finansiell planering mellan individer med olika etniciteter. 

Ovanstående resonemang leder till följande hypoteser avseende etnicitetens påverkan på 

långsiktig finansiell planering.  

(H3a): Det finns inget signifikant samband mellan etnicitet och långsiktig finansiell 

planering hos Generation Y. 

(H3b): Det finns en signifikant skillnad mellan personer med olika etniciteter och deras 

långsiktiga finansiella planering hos Generation X. 

3.5.4 Social klass   
Att mäta social klasstillhörighet är svårt och kan göras på flera olika sätt. I England mäts 

social klass ofta baserat på yrke medens man i USA mäter med hjälp av utbildningsnivå 

(Smith, et al., 1998).  De olika mätsätten resulterar i olika resultat ty utbildning osannolikt 

ändras efter man äntrat vuxenlivet medens yrke lättare kan ändras genom livet via 

karriärsklättring (SCB - Tema utbildning, 2016).   
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Hög utbildning går även i arv, det finns i Sverige ett tydligt samband mellan föräldrars 

och deras barns utbildning där barn till högutbildade oftare själva väljer att skaffa sig en 

högre utbildning (Petersson , 2016). En omfattande studie utförd i USA visade även att 

desto högre utbildning en individs föräldrar har desto större är sannolikheten att individen 

innehar grundläggande ekonomisk kunskap (Lusardi & Mitchell, 2008). Graden av 

ekonomisk kunskap påverkar i sin tur valet av investeringsform och risktolerans positivt 

så till vida att andelen sparkapital är högre och andelen av sparkapitalet till högre grad är 

investerat i värdepapper (Lusardi & Mitchell, 2008). Risktoleransen är högre vilket på 

lång sikt innebär möjlighet till högre avkastning (Meier, Kirchler, & Hubert, 1999). I 

uppsatsen mäts social klass med hjälp av föräldrarnas högsta avslutade utbildning istället 

för den egna då många individer i Generation Y inte har avslutat sin utbildning än och 

resultaten på så vis hade kunnat bli missvisande (SCB - Tema utbildning, 2016). Valet 

föll även på utbildning på grund utan det starka sambandet mellan föräldrarnas utbildning 

och barnens utbildning som tidigare nämnts.  

Generation Y är den Generation med högst andel högutbildade individer någonsin 

(Keepnews, Brewer, Kovner, & Hyun Shin, 2010). Deras föräldrar i Generation X är även 

de en generation med en hög andel individer med eftergymnasial utbildning (SCB - Tema 

utbildning, 2016; Utbildningsstatistisk årsbok 2015, 2014). Med mätsätet i uppsatsen 

torde detta då innebära att det finns en högre andel individer som kan sägas tillhöra en 

högre klass än i Generation X. Detta borde i sin tur leda till att det finns ett positivt 

samband mellan social klasstillhörighet och långsiktigt finansiell planering hos 

Generation Y.   

Generation X föräldrar, Babyboomers har en märkbart mindre andel högutbildade 

individer (SCB - Tema utbildning, 2016). Detta torde då i denna uppsats leda till att 

andelen som klassificeras tillhöra en högre social klass i Generation X bli lägre än i 

Generation Y och ett signifikant samband, positivt eller negativt torde bli svårt att 

identifiera.  

Det finns givetvis klasskillnader även inom Generationerna men eftersom att uppsatsens 

syfte är att undersöka Generation Y med Generation X som jämförelse är dessa skillnader 

något som uppsatsen inte fördjupar sig närmare i.  
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Ovanstående resonemang mynnar ut i följande hypoteser gällande social klasstillhörighet: 

(H4a): Det finns ett positivt signifikant samband mellan social klasstillhörighet och 

långsiktig finansiell planering hos Generation Y.  

(H4b): Det finns inget signifikant samband mellan social klasstillhörighet och långsiktig 

finansiell planering hos Generation X 

3.5.5 Utbildningsnivå 
Huruvida utbildningsnivån hos en individ är avgörande vid risktagande och val av 

investeringsform har i tidigare forskning visat sig få motstridiga resultat. Högre 

utbildning har i flertalet studier visat sig signifikant avgörande för högre risktagande och 

engagemang i sparande och investeringar (Al-Ajmi, 2008; Coleman, 2003; Grable & 

Kytton, 1999; Säve-Söderberh, 2003). Däremot fann Outreville (2015) att högre 

utbildning var negativt korrelerat med riskaversion och Hallahan, Faff & McKenzie 

(2003) hittade inget signifikant samband överhuvudtaget. Emellertid, eftersom flertalet 

studier påvisat att utbildningsnivå har ett positivt samband med individers finansiella 

investeringsbeslut, i kontrast till att Generation X är den generation som i högre grad 

började utbilda sig (SCB - Tema utbildning, 2016; Utbildningsstatistisk årsbok 2015, 

2014) samt Generation Y är den mest välutbildade generationen någonsin (Keepnews et 

al. 2010) har följande hypoteser formulerats:  

(H5a): Det finns ett positivt samband mellan utbildningsnivå och långsiktig finansiell 

planering hos Generation Y. 

(H5b): Det finns ett positivt samband mellan utbildningsnivå och långsiktig finansiell 

planering hos Generation X.  

3.5.6 Faktormodell 
För att förtydliga sambandet mellan uppsatsens oberoende och beroende variabler 

presenteras en faktormodell.  

I faktormodellen nedan utgör de demografiska faktorerna kön, ålder, etnicitet, social klass 

och utbildningsnivå de oberoende variablerna. Hypoteser är uppställda efter vad tidigare 

forskning säger om de olika demografiska faktorernas påverkan på långsiktig finansiell 
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planering i kontrast till de olika generationernas karaktäristika. Den beroende variabeln är 

långsiktig finansiell planering, vilket  genom variablerna sparande, investeringar, risknivå 

och tidspreferens. Detta eftersom det som tidigare nämnts finns ett starkt positivt 

samband mellan sparande av investeringar (Abbott & De Vita, 2003; Narayan, 2005a; 

Narayan., 2005b), där graden av individers sparande och investeringar är relaterat till 

olika grader av risktagande (Meier et al., 1999; Lovric, Kaymak, & Spronk, 2008) som i 

sin tur påverkas av individernas tidspreferens och tidshorisont (Jaggia & Thosar, 2000; 

Klos, Weber & Weber, 2005; Kritzman, 1994).  

Sammanfattningsvis, eftersom det tenderar att finnas ett förhållande mellan sparande, 

investeringar, riskattityd och tidspreferens, där risktagande är en central faktor med 

samband till samtliga variabler, mäts långsiktig finansiell planering med hjälp av dessa 

fyra variabler. Vidare indikerar en hög grad av sparande och investeringar, positiv 

riskattityd och längre tidspreferens enskilt eller kombinerat en högre grad av långsiktig 

finansiell planering (Abbott & De Vita, 2003; Camerer, Loewenstein, & Prelec, 2005; 

Fisher, 1930; Jaggia & Thosar, 2000; Katona, 1975; Klos, Weber & Weber, 2005; 

Kritzman, 1994; Meier et al., 1999; Narayan, 2005a; Narayan., 2005b). 

Jämförelsen med Generation X görs i kontrollerande syfte för att säkerställa att resultaten 

som fås är talande specifikt för Generation Y och inte är allmängiltiga. 

 

Figur 2 - Faktormodell av hur de oberoende variablerna påverkar generationernas investeringsbeteende 
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3.6 Sammanfattning av hypoteserna 
Vid besvarande av frågeställningen huruvida olika demografiska faktorer påverkar 

Generations Ys investeringsbeteende ur ett långsiktigt finansiellt planeringsperspektiv i 

jämförelse med Generation X skall det kunna påvisas skillnader i vilka faktorer som blir 

signifikanta i hypotesprövningen. De formulerade hypoteserna är valda med hänsyn till de 

oberoende variablerna och dess påverkan på de beroende variablerna sparande, 

investeringar, riskattityd och tidspreferens. 
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4 Metod 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens val av metod för att kunna förklara hur 

demografiska faktorer påverkar Generation Ys och Generations Xs 

investeringsbeteende.  Avsnittet presenterar uppsatsens empiriska metod. 

4.1 Forskningsmetod 
Givet uppsatsens förklarande syfte och deduktiva ansats antar uppsatsen en kvantitativ 

natur (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Vid kvantitativa metoder prövas hypoteser 

genom insamlad data där omfattningen av undersökningen är betydande eftersom 

resultatet baseras på uppmätta kvantiteter. Alltså innebär en större mängd kvantitativ data 

att studiens tillförlitlighet ökar och skapar möjligheter till att generaliserade slutsatser kan 

dras. Motsatsen, kvalitativ metod, används mer vid induktiva forskningsansatser då 

metoden används för att skapa en djupare förståelse. Kvalitativ metod fokuserar mer på 

intryck och nyttjas ofta vid icke-numeriska data. Denna kombination används således ofta 

när forskaren inriktar sig på att generera nya teorier. Eftersom uppsatsens grundar sig i 

tidigare teori och vars syfte är att förklara snarare än förstå sambandet mellan 

demografiska faktorer och investeringsbeteende antar uppsatsen en kvantitativ metod. 

Dessutom hade en kvalitativ studie varit missvisande då intentionen med uppsatsen är att 

kunna dra generella slutsatser för generationernas investeringsbeteende, och metoden 

hade inte heller kunnat ge en objektiv och förklarande bild av relationen mellan 

demografiska faktorer och investeringsbeteende. 

4.2 Datainsamlingsmetod 
För att tillhandahålla empiri kring demografiska faktorers påverkan på långsiktigt 

investeringsbeteende genomfördes en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning. 

Normalt diskuteras det två olika tillvägagångssätt vid insamling av empiri, dessa är 

primär- och sekundärdata. Sekundärdata innebär data som samlats in i ett tidigare skede 

och finns tillgängligt i olika databaser och/eller dokument och primärdata innebär data 

som forskaren själv samlar in via sin undersökning (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). 

Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka den rådande relationen mellan 
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demografiska faktorer och investeringsbeteende är det av vikt att inhämta ny empiri för 

att få ett så rättvisande resultat som möjligt, således används primärdata. Dessutom är 

ytterligare en fördel att informationen som inhämtas är anpassad till vad studien ämnar 

undersöka.  

Uppsatsens valda datainsamlingsmetod: enkätundersökning, är fördelaktig genom att vara 

tids- och kostnadseffektivt vilket ger möjlighet till att tillfråga ett större antal 

respondenter. Uppsatsens kvantitativa natur med fokus på analys av numeriska data i 

försök att hitta samband samt eventuella möjligheter till generalisering kräver att urvalet 

är stort, vilket enkätundersökningar ger upphov till. Dessutom görs ett försök att 

upprätthålla objektivitet i undersökningen då enkätundersökningar reducerar möjligheten 

för uttryck av forskarens egna tolkningar till respondenterna, vilket är en byggsten för en 

deduktiv forskningsansats. Enkäter är konstruerade så att respondenterna svarar på 

likalydande frågor eller påståenden med lika svarsmöjligheter. Frågeformulären kan 

innehålla strukturerade såväl som ostrukturerade frågor eller påståenden. Strukturerade 

påståenden ger ett avgränsat antal förkodade svarsalternativ, medan ostrukturerade tillåter 

respondenterna att öppet besvara frågorna (Denscombe, 2016). Ostrukturerade frågor 

uppfångar med stor sannolikhet komplexiteten i respondenternas uppfattningar samtidigt 

som de kräver större ansträngning från respondenterna. Detta gör att svarsfrekvenser 

riskerar att minska. Fördelen med strukturerade frågor är att det simplifierar för 

respondenterna samt analysprocessen eftersom svaren är för kodade, medan nackdelen är 

att betydelsefull information riskerar att förbises eftersom respondenterna endast tar 

hänsyn till de givna svarsalternativ som finns. Därmed behöver en enkätundersökning 

innehålla strukturerade såväl som ostrukturerade påståenden, vilket uppsatsens 

enkätundersökning gör (Denscombe, 2016).  

Enkätundersökningen utgjordes av tre olika delar varav den första delen bestod av frågor 

om respondenternas demografiska bakgrund och kontrollerade för att respondenterna 

faller inom önskvärd populations ram (Generation Y eller Generation X). Den andra 

delen behandlade frågor om respondenternas investeringsbeteende och riskattityd samt 

den tredje och sista delen kontrollerade för respondenternas karakteristiska drag. Samtliga 

av uppsatsens frågor och påståenden konstruerades efter vad tidigare vetenskapligt 
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granskad forskning påvisat. Detta gjordes i ett försök att upprätthålla tillförlitlighet och 

minimera risken för snedvridning i resultatet. 

Enkätundersökningen skapades i det webbaserade verktyget ”surveymonkey” och 

skickades ut elektroniskt genom att publiceras offentligt på sociala medier. 

Enkätverktyget tillåter respondenterna att vara helt anonyma och skapar bra 

förutsättningar för att senare kunna överföra svarsfrekvensen till andra program för 

statistisk analys.  

4.3 Urval och bortfall 
Det är nödvändigt att nå fram till ett så stort urval som möjligt för att kunna generera 

generaliserbara och tillförlitliga resultat. Denna studie har däremot inte för avsikt att nå ut 

till samtliga individer inom Generation Y och Generation X då uppsatsens omfattning är 

begränsad och de resurser som krävts för en sådan undersökning fanns inte. Därför 

utfördes inte en totalundersökning utan en urvalsundersökning då endast en del av alla 

individer inom generationerna undersöks.  

Det finns två huvudsakliga urvalsmetoder: sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval 

(Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2001). Ett sannolikhetsurval hade inneburit att 

respondenterna valts ut slumpmässigt via ett register med samtliga individer ur de olika 

generationerna. Av praktiska skäl fick däremot inte samtliga individer möjlighet att delta i 

undersökningen vilket gör att uppsatsen använde sig av ett slumpmässigt icke-

sannolikhetsurval. Dessutom, eftersom enkäten publicerades på sociala medier och 

bekanta delade enkäten vidare till sina kontakter, användes likaså ett så kallat 

snöbollsurval. En fördel med att dela enkäten till bekanta, som i sin tur delar vidare till 

sina bekanta, är att svarsfrekvensen ofta blir högre (Bryman & Bell, 2003). Detta 

eftersom självurvalet initierar till att respondenterna själva tar initiativet till deltagande i 

undersökningen. Vidare gör detta att respondenter intresserade för ämnet eller med vilja 

att hjälpa till besvarar enkäten och säkerställer väl genomförda enkäter. Däremot måste 

det uppmärksammas att publicering av enkätundersökning via sociala medier komplicerar 

möjligheten att skapa balans bland respondenternas bakgrunder. Det går till exempel inte 

att utesluta att Generation Y, som vuxit upp med sociala medier har större 

bakgrundsspridning av användare, än Generation X som inte har gjort det. Således kan 
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det förete sig vara så att det är en speciell kategori i Generation X som använder sig av 

sociala medier och medverkar i uppsatsen. Ett sätt att undgå detta hade varit att fånga upp 

respondenter ur generationerna genom utdelning av enkäter på arbetsplatser, skolor eller 

ute på staden. På grund av tidsbrist och webbenkätens tids- och kostnadseffektiva 

arbetssätt valdes dock en publicering på sociala medier vara den mest lämpliga för 

uppsatsen.  

Enkätundersökningen riktades inte mot någon specifik åldersgrupp utan samtliga 

individer i urvalet fick möjlighet att besvara enkäten oavsett generationstillhörighet. Detta 

gjordes i ett försök att nå ut till så många respondenter som möjligt, eftersom flertalet 

respondenter delade webbenkäten vidare. Hade enkäten redan riktats till en specifik 

åldersgrupp hade eventuella delningar av personer utanför målgruppen möjligtvis minskat 

och slutligen resulterat i en mindre svarsfrekvens.  

Eftersom studien syftar att undersöka och förklara eventuella skillnader mellan 

Generation Ys och Generation Xs investeringsbeteende sorterades respondenterna in i tre 

olika grupper. Respondenter födda mellan 1994–1979 sorterades till Generation Y, 

individer födda mellan 1978–1965 till Generation X och övriga individer till gruppen 

Övrigt. Samtliga enkätsvar från individer i gruppen övrigt sorterades bort ur materialet 

eftersom dessa individer faller utanför studiens undersökningsområde. Totalt samlades 

det in 130 enkätsvar varav 19 sorterades bort genom gruppen Övrigt.  

Då metoden för utskick av enkäten var publicering på sociala medier är det omöjligt att 

veta hur många individer som faktiskt nåddes utav den. Detta gör att bortfallet, det vill 

säga hur många som inte valde att svara på enkäten, inte går att redogöra för.  
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4.4 Operationalisering 
I detta avsnitt diskuteras operationaliseringen av studiens oberoende variabler 

(demografiska faktorer), beroende variabler (långsiktig finansiell planering genom olika 

investeringsbeteenden) samt kontrollvariabler (finansiell kunskap, inkomst, 

overconfidence och generations-karakteristiska egenskaper). Genom operationalisering 

möjliggörs en översättning av abstrakta begrepp som introduceras i hypoteserna till 

kvantifierbara data. Eftersom studien tillämpar en deduktiv ansats är det viktigt att 

operationalisera begreppen för att göra dem mätbara och jämförbara (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2012). Dessutom är det vid analys av orsakssamband av intresse att identifiera 

orsak och verkan i relationerna som studeras, där uppsatsen fokuserar på att förklara 

relationen mellan demografiska faktorer och investeringsbeteende. Nedanstående tabell, 

se Tabell 4.1 - Operationalisering av enkätundersökning, presenterar enkätfrågornas 

koncept samt förankring till tidigare forskning och teori. En del enkätfrågor, se Bilaga 1 - 

Enkätundersökning, har konstruerats efter verktyg som forskarna använt och en del 

enkätfrågor har utvecklats utefter vad tidigare forskning har påvisat. 
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Tabell 4.1 - Operationalisering av enkätundersökning 

Fråga Koncept Teori 

1 Kön (Chavali & Mohanraj, 2016; Embrey & Fox, 1997; Lewellen, Lease, & 
Schlarbaum, 1977; Yao. & Hanna, 2005) 

2 Ålder Lewellen, Lease, & Schlarbaum, 1977; Roszkowski, Snelbecker, & 
Leimberg , 1993; Wang & Hanna, 1997; Yao, Sharpe, & Wang, 2011) 

3 Inkomst (Lovric, Kaymak, & Spronk, 2008) 
4 Etnicitet (Burton, Nandi, & Platt, 2010) 

5 Etnicitet (Burton, Nandi, & Platt, 2010) 
6 Etnicitet (Burton, Nandi, & Platt, 2010) 

7 Etnicitet (Burton, Nandi, & Platt, 2010) 
8 Utbildningsnivå (Al-Ajmi, 2008; Grable & Lytton, 1999) 

9 Social klass (Bukodi & Goldthorpe, 2013; Diemer, Mistry, Wadsworth, López, & 
Reimers, 2013; Spanier, 1976) 

10 Social klass (Bukodi & Goldthorpe, 2013; Diemer, Mistry, Wadsworth, López, & 
Reimers, 2013; Spanier, 1976) 

11 Risk (Kahneman & Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision 
under Risk, 1979) 

12 Risk (Kahneman & Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision 
under Risk, 1979) 

13 Risk (Kahneman & Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision 
under Risk, 1979) 

14 Risk (Kahneman & Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision 
under Risk, 1979) 

15 Riskattityd (Jaggia & Thosar, 2000; Klos, Weber, & Weber, 2005; Sharpe, 1964) 
16 Riskattityd (Jaggia & Thosar, 2000; Klos, Weber, & Weber, 2005; Sharpe, 1964) 

17 Sparande (Katona, 1975) 
18 Investeringar (Meier, Kirchler, & Hubert, 1999) 

19 Tidspreferens (Fisher, 1930; Jaggia & Thosar, 2000; Kritzman, 1994) 
20 Tidspreferens (Fisher, 1930; Jaggia & Thosar, 2000; Kritzman, 1994) 

21 Ekonomisk kunskap (Chung & Park, 2015; Lusardi & Mitchell, 2008) 
22 Ekonomisk kunskap (Chung & Park, 2015; Lusardi & Mitchell, 2008) 

23 Overconfidence (Barber & Odean, 2000; Nofsinger, 2012; Taffler & Somerville, 1995) 
24 Overconfidence (Barber & Odean, 2000; Nofsinger, 2012; Taffler & Somerville, 1995) 

25 Overconfidence (Barber & Odean, 2000; Nofsinger, 2012; Taffler & Somerville, 1995) 
26 Karaktäristiska (Smola & Sutton, 2002) 

27 Karaktäristiska (Gursoya, Maier, & Chic , 2008) 
28 Karaktäristiska (Penman & McNeill, 2008) 

29 Karaktäristiska (Black, 2010) 
30 Karaktäristiska (Ameriks & Utkus, 2011) 

31 Karaktäristiska (Viswanathan & Jain, 2013) 
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4.4.1 Oberoende variabel  
De oberoende variablerna som undersöks i studien består av fem olika demografiska 

faktorer:  

Kön - Tidigare studier påvisar att kön påverkar individers investeringsbeteende och ofta 

att män är mer riskbenägna än kvinnor (Chavali & Mohanraj, 2016; Embrey & Fox, 1997; 

Lewellen, Lease, & Schlarbaum, 1977; Yao. & Hanna, 2005). Variabeln kontrollerades 

genom fråga ett i enkätundersökningen där respondenterna fick möjlighet att välja mellan 

variablerna man eller kvinna. Vid analys kodades variabeln som en dummyvariabel 

(0=man och 1=kvinna) för att kunna kontrollera om eventuella skillnader föreligger 

mellan män och kvinnor i deras investeringsbeteende. 

Ålder - Det har tidigare påvisats att ålder och risktagande har ett negativt samband där 

stigande ålder innebär en lägre riskbenägenhet (Lewellen, Lease, & Schlarbaum, 1977; 

Roszkowski, Snelbecker, & Leimberg , 1993). Dock föreligger det motstridiga resultat då 

vissa studier påvisat motsatsen, att ålder och risktolerans i själva verket har ett positivt 

samband (Wang & Hanna, 1997; Yao, Sharpe, & Wang, 2011). För att hitta en förklaring 

till hur åldern som oberoende variabel påverkar individers investeringsbeteende användes 

fråga två i enkätundersökningen. Frågan ställdes som öppen fråga där respondenterna fick 

möjlighet att skriva in sitt födelseår. Därefter räknades åldern för varje individ ut genom 

att subtrahera med år 2017, således räknades ålder utefter det år individerna var födda 

oavsett födelsedatum. 

Etnicitet – För att mäta individernas etnicitet behandlades begreppet multidimensionellt 

eftersom det inte alltid är möjligt att mäta ett komplext, multidimensionellt och flytande 

koncept genom endast en fråga (Burton, Nandi, & Platt, 2010). De olika dimensionerna 

som använts för att kontrollera respondenternas etnicitet är födelseland, eget modersmål 

och föräldrarnas modersmål. Individernas etnicitet kontrollerades genom frågorna 4-7 i 

enkätundersökningen. Frågorna 4, 6 och 7 behandlade respondentens eget modersmål, 

födelseland och eventuell inflyttning till Sverige. Enkätfråga 5 kontrollerade 

respondenternas föräldrars modersmål. Individernas eget samt föräldrarnas modersmål 

kategoriserades som dummy-variabler där 1 = Svenska och 0 = Övrigt. Individernas 

födelseland kategoriserades likadant med 1 för Sverige och 0 för Övriga länder, och om 
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respondenterna var födda utanför Sverige fick de möjlighet att ange årtal för inflyttning. 

Förutom ovanstående variabler konstruerades en variabel för etnicitet genom att 

sammanslå föräldrarnas modersmål. Vid sammanslagning kodades etniciteten som 1 = 

Svenska (för individer där båda föräldrarna hade svenska som modersmål) och 0 = Övrigt 

(för individer där en eller båda föräldrarna hade annat språk än svenska som modersmål).  

Social klass - Social klass är likt etnicitet ett multidimensionellt begrepp som går att mäta 

genom olika variabler och ett vanligt sätt att mäta social klass är genom individers 

utbildningsnivå (Bukodi & Goldthorpe, 2013; Diemer, Mistry, Wadsworth, López, & 

Reimers, 2013). En unik fördel med detta sätt är att social klass kan mätas genom olika 

generationer (föräldrar och barn) för att fastställa en familjs sociala klass. Uppsatsen 

fokuserar på att mäta social klass genom frågorna 8-10 i enkätundersökningen. Dels mäts 

social klass genom egen utbildningsnivå, pappans utbildningsnivå och/eller mammans 

utbildningsnivå. Trots att tidigare studier påvisat att pappans utbildningsnivå är det sätt 

som bäst mäter social klass togs samtliga alternativ med i enkäten (Spanier, 1976). Detta 

för att säkerställa att lämpligast mått kunde konstrueras och användas vid analys. Högre 

social klass antogs om: 1. Hög egen utbildningsnivå, 2. Hög pappans utbildningsnivå, 3. 

Hög mammans utbildningsnivå eller 4. Hög föräldrars sammanslagna utbildningsnivå.  

Uppsatsen kommer att använda föräldrarnas utbildningsnivå vis mätning av social klass 

eftersom att det kan vara så att en stor andel av respondenterna i Generation Y inte hunnit 

avsluta sin utbildning än.  

Utbildningsnivå - Då utbildningsnivå har visat sig påverka individers 

investeringsbeteende positivt (Al-Ajmi, 2008; Grable & Lytton, 1999) kontrollerades 

respondenternas utbildningsnivå genom fråga 8 i enkätundersökningen genom en öppen 

fråga där antal studerade år efter grundskolan eller motsvarande efterfrågades. Eftersom 

grundskolan är lagstiftad och gymnasie- och högre utbildning är frivilligt valdes 

utbildningsnivå uppmätas efter självvald utbildning. Detta sätt gav möjlighet till kontroll 

och jämförelse med andra variabler genom att ett högre antal års efterstudier påvisar en 

högre utbildningsnivå och vice versa.  
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4.4.2 Beroende variabel 
Studiens beroende variabel är individernas investeringsbeteende. För att mäta 

individernas investeringsbeteende fokuserade uppsatsen på graden av sparande och 

investeringsalternativ samt individernas riskbenägenhet och tidspreferens. 

Graden av sparande och investeringar - Katonas (1975) definition av sparande 

komprimerades till en fråga i enkätundersökningen, fråga 17, där respondenterna fick 

möjlighet att ange hur stor andel av sin disponibla inkomst varje månad som sparades. 

Eftersom det finns ett starkt positivt samband mellan sparande och investeringar (Abbott 

& De Vita, 2003; Narayan, 2005a; Narayan., 2005b) där sparande är en förutsättning för 

investeringar kontrollerades individernas sparandeandel genom denna fråga. För att 

kontrollera för individernas investeringsbeteende med förankring till risktagande 

användes Meiers, Kirchlers och Huberts (1999) investeringspyramid där de mest 

riskfyllda investeringarna är toppen av pyramiden och de investeringsalternativ med lägst 

risknivå botten av pyramiden. Vilka investeringsalternativ individerna i generationerna 

hade efterfrågades med hjälp av fråga 18 i enkäten där respondenterna fick möjlighet att 

ange vilka investeringsalternativ de använde.  

Riskattityd – Eftersom den finansiella marknadens generella definition av risk är variation 

i placeringens avkastning samt att riskattityd är en funktion av det tidsmässiga avståndet 

mellan den ursprungliga investeringen och själva kassapunkten konstruerades två frågor 

som avsåg att mäta individernas risktagande både på kort och lång sikt (Jaggia & Thosar, 

2000; Sharpe, 1964). Genom frågorna 15 och 16 i enkätundersökningen fick 

respondenterna möjlighet att värdera sitt risktagande med en sjugradig likertskala. 

Frågorna konstruerades på så sätt att högre risk kunde ge möjlighet till högre avkastning 

samt låg risk gav lägre avkastning enligt tankesättet om tidsdiversifiering där mer 

riskfyllda investeringsalternativ förespråkas vid långsiktiga investeringar eftersom det ger 

möjlighet till högre avkastning (Klos, Weber, & Weber, 2005).  

Tidspreferens - Framtidsutsikter och möjligheten till att tänka framåt är viktigt att ta 

hänsyn till vid studier av investeringsbeteende i ett långsiktigt finansiellt perspektiv. Detta 

eftersom sparande handlar om att skjuta upp tillfredsställelse till framtiden och individer 

som kan föreställa sig framtiden samt sätter upp mål är mer framgångsrika i sitt sparande 
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(Fisher, 1930; Jaggia & Thosar, 2000). Dessutom minskar sannolikheten för en förlust 

med investeringshorisonten (Kritzman, 1994). Uppsatsens beroende variabel tidspreferens 

kontrollerades genom enkätfrågorna 19 och 20. Enkätfråga 19 gav respondenterna 

möjlighet att ange hur stor del av sitt sparkapital som är placerat under olika 

tidshorisonter och fråga 20 uppmanade respondenterna att uppskatta till hur stor del de 

sparade för att förbättra sin framtida livssituation.  

4.4.3 Kontrollvariabler 
I ett försök att isolera de demografiska faktorerna och deras påverkan på individernas 

investeringsbeteende kontrollerades det för inkomst, ekonomisk kunskap, 

”overconfidence”, olika karakteristiska dag för generationerna samt riskattityd. Inkomst, 

ekonomisk kunskap samt ”overconfidence” har valts ut som kontrollvariabler eftersom de 

kan ha en påverkan på det kausala sambandet mellan de demografiska faktorerna och 

individernas investeringsbeteende (Bryman & Bell, 2003). De olika karakteristiska 

egenskaperna för generationerna, förutom ålder, kontrollerades för att verifiera att 

individerna inom generationerna har de karakteristiska egenskaper som tidigare forskning 

hävdar. Således kontrollerades om generationerna var homogena eller inte. 

Inkomst - Fråga 3 i enkätundersökningen behandlade kontrollvariabeln inkomst. Tidigare 

forskning hävdar att inkomst påverkar individers investeringsbeteende, där inkomst och 

investeringar har en positiv korrelation (Lovric, Kaymak, & Spronk, 2008). Således 

tenderar individer med högre inkomst att investera mer än individer med låg inkomst. För 

att inte resultatet av hur de demografiska faktorerna påverkar investeringsbeteendet ska 

bli missvisande används därför inkomst som kontrollvariabel. Detta för att säkerställa att 

en isolering av de demografiska faktorernas effekt på investeringsbeteendet ska kunna 

ske.  

Ekonomisk kunskap - Likaså ekonomisk kunskap har visat sig vara en dominant 

bestämmandefaktor beträffande individers investeringsbeteende (Chung & Park, 2015; 

Lusardi & Mitchell, 2008). Individer med högre ekonomisk kunskap tenderar att investera 

mer i riskfyllda tillgångar är individer med lägre ekonomisk kunskap. Om ingen kontroll 

görs för hur ekonomisk kunskap kan påverka investeringsbeteendet riskerar studien att ge 

ett missvisande resultat eftersom faktorn tidigare visat sig vara dominant vid 
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investeringsbeslut. Huruvida respondenterna tyckte sig inneha god ekonomisk kunskap 

eller inte behandlades genom frågorna 21 och 22 i enkätundersökningen där 

respondenterna gavs möjlighet att värdera sin kunskap på en sjugradig likertskala.  

Overconfidence - Det vill säga övertron på sin egen förmåga och perceptionen att man 

besitter mer kunskap än andra är ytterligare en faktor som kan påverka en individ i dennes 

investeringsbeslut. Tidigare forskning visar att personer som innehar denna egenskap inte 

rådfrågar andra innan ett investeringsbeslut fattas, till högre grad litar på sitt eget omdöme 

och tror att hen tolkar information bättre än andra och på så vis även fattar bättre beslut 

(Nofsinger, 2012). Detta gör att dessa individer tenderar att överge etablerade 

investeringsteorier till förmån för det egna tänkandet vilket i sin tur leder till irrationella 

beslut och tyvärr ofta förluster (Taffler & Somerville, 1995). Det har visat sig att personer 

med overconfidence tenderar att ha fler transaktioner än andra och att ökad handel 

resulterar i lägre avkastning än genomsnittet (Barber & Odean, 2000). För att kontrollera 

så att de resultat som erhålles inte beror på overconfidence formulerades frågorna 23–25. 

Dessa utformades som påståenden där respondenten fick ta ställning till hur väl varje 

påstående överensstämde med hur denna skulle agerat på en sjugradig likertskala där ett 

var ”instämmer inte alls” och sju var ”instämmer helt”. Vid testkörning vändes dessa för 

att underlätta analysen.  

Karaktäristika - Generationernas karaktäristiska drag kontrollerades för att verifiera att 

tidigare teorier kring generationernas egenskaper stämmer överens med verkligheten. För 

att dessutom kunna dra generella slutsatser kring generationerna krävs det en kontroll av 

att de generationstypiska egenskaperna stämmer på samtliga individer i generationen. 

Frågorna 26–31 presenterade olika påståenden enligt tidigare forskning (Ameriks & 

Utkus, 2011; Black, 2010; Gursoya, Maier, & Chic , 2008; Penman & McNeill, 2008; 

Smola & Sutton, 2002; Viswanathan & Jain, 2013) där respondenterna fick möjlighet att 

värdera sina svar på en sjugradig likertskala. Frågorna var vända på så sätt att höga siffror 

motsvarade generationstypiska egenskaper Generation Y och låga siffror motsvarande 

generationstypiska egenskaper för Generation X. 

Risk – Slutligen kontrollerades även respondenternas riskattityd. För att testa 

prospektteorin som går emot tidigare paradigm att människor beter sig och agerar 
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rationellt utformades fyra experimentella frågor där respondenten fick ta ställning till hur 

hen hade agerat i olika spelsituationer. Fråga 11 ställdes på ett sådant sätt att den 

framhävde vinsten av att delta i ett spel kontra en säker vinst i att avstå. Fråga 12 ställdes 

på ett sådant sätt att den framhävde den eventuella förlusten av att delta i ett spel och en 

direkt förlust av att inte delta. Kahneman & Tversky (1979) visade på att individer är 

irrationella på så sätt att man är beredd att ta risker för att undvika förluster även om 

risken att förlora är stor. Detta samtidigt som man är mindre riskbenägen när 

sannolikheten att vinna är stor. Fråga 13 och 14 ställdes på liknande sätt men med större 

belopp för att även testa referensberoendet vilket innebär att man agerar olika beroende 

på utgångsreferensen. Frågorna testade även avtagande känslighet för förändring och 

förlustaversionen. Genom att ställa frågorna så att respondenterna får föreställa sig en 

situation får man en mer rättvisande bild av deras faktiska riskbenägenhet och kan 

kontrollera mot fråga femton och sexton där deras upplevda risknivå testas. Genom att 

avläsa hur en majoritet av respondenterna svarar går det att se huruvida de är rationella i 

sitt riskagerande eller irrationella som Kahneman och Tversky (1979) kunde påvisa.  

4.5 Litteratursökning 
I avsikt att ge uppsatsen tillförlitlighet har det kontinuerligt och i största mån refererats till 

vetenskapliga artiklar samt relevant facklitteratur. Syftet med litteratursökningen var att 

identifiera tidigare studier i områden relaterade till uppsatsens forskningsfråga för att få 

en djupare förståelse för den befintliga kunskapen inom området. Den identifierade 

litteraturen bidrog till studien genom identifiering av kunskapsluckor, tidigare kunskap 

och inspirerade för metodval och forskningsdesign. Vid sökandet av artiklar har 

Högskolan Kristianstads och Google Scholars databaser använts vilket gett tillgång till 

fullskaliga publicerade vetenskapligt granskade artiklar. De sökord och nyckelord som 

använts för att förstärka studiens relevans är: 

”Investor behavior”, ”decicion making”, ”financial decision making”, “Generation Y”, 

“Generation X”, ”behavioral theory”, ”behavioral finance”, ”saving behavior”, 

”demografics”, etcetera. 

Trots att en grundlig litteraturöversikt genomförts är det dock omöjligt att säkerställa att 

all relevant litteratur har undersökts. 
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4.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet betyder tillförlitligheten i en undersökning eller mätning och syftar till 

kvalitén på mätningen. En hög reliabilitet innebär att andra ska kunna utföra samma test 

och vid upprepade mätningar få samma och/eller likande resultat – replikerbarhet. 

Resultatet ska även till hög grad avspegla sanningen om verkligheten (Bryman & Bell, 

2003).  

För att en undersökning ska anses ha hög reliabilitet ska man uppnå både hög intern 

reliabilitet och hög extern reliabilitet. Med intern reliabiliteten menas att oberoende vem 

som utför testet så ska resultatet vara detsamma. Extern reliabilitet syftar till att resultat 

ska bli desamma vid upprepade mätningar. För att uppnå hög reliabilitet skapades därför 

två separata länkar till enkäten som skickades till olika grupper. De båda länkarna 

innehöll identiska frågor så att alla respondenter skulle ha samma förutsättningar. 

Resultaten jämfördes sedan för att se om de fick likande resultat, vilket de fick.  

För att minimera risken för fel exporterades insamlade data maskinellt till Excell för 

kodningen och sedan maskinellt till SPSS för analys.   

Med validitet menas att man verkligen mäter det som avses mätas (Bryman & Bell, 

2003). För att öka validitet i undersökningen utformades enkäten utefter tidigare 

formulerade hypoteser härledda från kända teorier. Tidigare forsknings mätinstrument 

inom liknande områden studerades sedan i syfte att formulera frågeställningarna så 

pricksäkert som möjligt. Svåra begrepp omformulerades i syfte att minska risken för 

missuppfattning och således även felaktiga resultat. 
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5 Empirisk analys 
 

För att kunna förklara hur olika demografiska faktorerna påverkar individers 

investeringsbeteende presenteras studiens empiriska analys i detta kapitel. Insamlad 

data analyseras för att möjliggöra prövning av hypoteserna samt besvara studiens 

frågeställning. Först redogörs studiens beskrivande statistik, resultat av Cronbach 

Alpha-, normalfördelnings- samt korrelationstest. Sedan presenteras resultat, analys 

och konsekvenser av och för hypoteserna. 

 

5.1 Beskrivande statistik 
Totalt, efter bortfall av individer som inte tillhörde uppsatsens målgrupp, baserades 

uppsatsen på 111 enkätsvar. Alla siffror i detta avsnitt är hämtade från nedanstående 

tabell, se Tabell 5.1- Beskrivande statistik.  

Könsfördelningen mellan respondenterna visade sig vara relativt jämn med 51 % kvinnor 

och 49 % män. Minimumålder och maximumålder för individerna utgjordes av 

generationernas åldersspann, minimum var 23 år och maximum 52 år, och medelåldern 

för samtliga individer var 32 år. Av de 111 respondenterna hade 80 % föräldrar som båda 

pratade svenska som modersmål och 95 % hade själva svenska som modersmål. En del 

respondenter uppgav att föräldrarna inte studerat efter grundskolan och maximum för 

föräldrarnas totala utbildningsår var 20 år. I genomsnitt var respondenternas föräldrars 

utbildningsnivå gemensamt cirka 7 år, och för både pappas och mammas utbildningsnivå 

cirka 3,5 år. För egen utbildningsnivå var minimum 0 år och maximum 20 år, och i 

genomsnitt hade respondenterna studerat 6 år efter grundskolan med en standardavvikelse 

på 2,82 år. 

Totalt angav 109 respondenter att de sparade mellan 0 och 80 % av sin disponibla 

månadsinkomst och i genomsnitt sparades 17,3 %. I genomsnitt investerade 

respondenterna hellre till låg risk på långsikt än hög där medelvärdet för låg risk var 4,37 
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på en sjugradig likertskala och 3,56 för hög risk. Standardavvikelsen för hög och låg risk 

var relativt jämn och blev 1,73 för hög risk och 1,83 för låg risk. Totalt 59 individer 

uppgav att deras sparkapital var placerat mellan 0 och 100 % under en horisont på 11-20 

år. I genomsnitt uppgavs 31,08 % av individernas totala sparkapital vara placerat i 

tidsperspektivet 11-20 år, 28,06 % under en horisont av 6-10 år och 33,27 % under en 

horisont av 21 år eller mer. Flest respondenter uppgav att de placerade sina pengar i 

fonder (75 st.), näst flest aktier (58 st.) och sist pensionsspar (55 st.). Minimum och 

maximum för andel placerat i aktier respektive fonder var mellan 0 och 100 %, men 

maximum för pensionsspar var 70 %. Lägst standardavvikelse hade andel pensionsspar 

med 17.46 % och högst andel aktier med 30,6 %. 

För generationstillhörigheten var fördelningen inte lika jämn då totalt 78 % av 

respondenterna kunde räknas till Generation Y och resterande 22 % till Generation X. 

Årsinkomsten varierade mellan 80 TKR och 1100 TKR där medelinkomsten beräknades 

till 394 TKR med en standardavvikelse på närmre 180 TKR. Således är spridningen för 

årsinkomst relativt stor mellan individerna. I genomsnitt angav individerna att de hade 

jämförelsevis hög finansiell kunskap och overconfidence där framförallt finansiell 

kunskap sticker ut med ett medelvärde på 4,69 på en sjugradig likertskala. 
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Tabell 5.1 - Beskrivande statistik 

Beskrivande Statistik 

 
N Minimum Maximum Medelvärde 

Std. 
Avvikelse 

Andel % sparande per månad 109 0 80 17,30 13,82 
Hur investera på lång sikt, hög risk 109 1 7 3,56 1,73 
Hur investera på lång sikt, låg risk 111 1 7 4,37 1,83 
Placeringshorisont 6-10 år 54 0 100 28,06 23,87 
Placeringshorisont 11-20 år 59 0 100 31,08 29,33 
Placeringshorisont 21+ år 55 0 100 33,27 34,11 
Andel aktier 58 0 100 28,27 30,60 
Andel Fonder 75 0 100 31,43 29,95 
Andel Pensionsspar 55 0 70 14,22 17,46 
Kön 111 0 1 0,51 0,50 
Ålder 111 23 52 31,53 8,14 
Etnicitet 111 0 1 0,80 0,40 
Eget modersmål 111 0 1 0,95 0,23 
Föräldrars utbildningsnivå 108 0 20 7,05 5,26 
Pappas utbildningsnivå 108 0 11 3,40 3,01 
Mammas utbildningsnivå 108 0 12 3,64 2,98 
Egen utbildningsnivå 111 0 20 6,02 2,82 
Generationstillhörighet 111 0 1 0,78 0,41 
Inkomst 108 80000 1100000 394197 179609,51 
Finansiell kunskap 111 1 7 4,69 1,60 
Overconfidence 111 1 7 3,65 1,46 
Jag värderar personlig utveckling och 
fritid i högre grad än karriär och 
monetära belöningar. 111 1 7 4,23 1,58 
På arbetsplatsen tycker jag om att arbeta 
nära andra människor. 111 1 7 5,17 1,52 
Jag kan tänka mig att ta ett lån för att 
kunna köpa det jag önskar. 111 1 7 3,00 1,84 
Jag ser möjligheter i större grad än 
problem. 111 1 7 4,95 1,11 
Jag tycker inte om att ta risker. 111 1 7 3,92 1,55 
Jag rådfrågar föräldrar, vänner eller 
bekanta i hög grad innan jag investerar 
mina sparade pengar. 111 1 7 3,98 2,05 
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5.2 Cronbachs Alpha 
När flera variabler används som indikatorer på ett större fenomen kan man sammansätta 

ett index som jämnar ut slumpmässiga variationer i enskilda enkätsvar. Vissa utav 

uppsatsens enkätfrågor var designade för att mäta samma sak därför utfördes ett 

Chronbach Alpha test vilket är ett korrelationstest som testar påståendenas korrelation 

(Pallant, 2013). För att kunna anta hög korrelation mellan variablerna bör Cronbach 

Alpha vara minst 0,7, men om värdet inte är tillräckligt högt finns möjlighet att ta bort ett 

påstående i ett försök att uppnå ett högre värde och skapa en högre intern reliabilitet 

(Pallant, 2013). 

 

Tabell 5.2 - Cronbachs Alpha 

Variabel Cronbachs Alpha 

Finansiell Kunskap 0,844 

Overconfidence 0,620 

 Karaktäristika - 

 

Uppsatsens kontrollvariabler finansiell kunskap, overconfidence och 

generationskaraktäristika drag kontrollerades genom Cronbachs Alpha test för att 

undersöka om ett sammanslaget mått kunde skapas, se Tabell 5.2 - Cronbachs Alpha. För 

finansiell kunskap uppmättes ett Cronbachs Alpha värde på 0,844 vilket är högre än 0,7 

och gör att en sammanslagning accepterades (Pallant, 2013). Vid tester för 

overconfidence uppmättes ett Cronbach Alpha värde på 0,620 och vid kontroll för 

borttagning av något påstående skiftade värdet endast lite. Trots att värdet på 0,620 inte 

riktigt uppnår den teoretiska acceptansgränsen på 0,7 accepterades en sammanslagning 

eftersom värdet ligger nära 0,7 (Aboraya, 2014). Slutligen skapades ett Cronbachs Alpha 

värde för generationernas karakteristiska drag men oavsett om något påstående kunde 

plockas bort var värdet alldeles för litet för att kunna accepteras. Således kunde ett 

sammanslaget mått för generationskaraktäristikan inte skapas. Detta tyder på att den 

befintliga teorin om generationernas typiska karakteristiska inte går att applicera i en 

svensk kontext. Det går däremot inte att utesluta att ett större urval eller respondenter 
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hämtade ur andra sammanhang än sociala medier skulle kunna ge ett annat resultat. För 

en noggrannare analys av generationstypiska drag i en svensk kontext är det av vikt att 

fånga in respondenter ur olika kategorier och genomföra en mycket större studie. Detta är 

således något som faller utanför uppsatsens ramar och ger indikationer på att vidare 

forskning behövs. Overconfidence är skilt från karakteristikan eftersom att det är en 

generationsöverskridande personlighetsdrag som återfinns hos vissa investerare.  

5.3 Resultat av normalfördelningstest 
För att kunna avgöra hur analysen ska genomföras är det av vikt att börja med att 

undersöka om dem beroende variablerna signifikant avviker från normalfördelning. Ett 

sätt att kontrollera om normalfördelning föreligger eller inte är genom Kolmogorov-

Smirnov test, vilket bedömer materialets fördelning i jämförelse med den förväntade 

normalfördelningen. Om variabeln ska anses vara normalfördelad krävs en 

signifikansnivå som överstiger 5 %. I Tabell 5.3 - Normalfördelningstest visar 

Kolmogorov-Smirnovs normalfördelningstest att endast en beroende variabler är 

normalfördelad och att övriga avviker signifikant från normalfördelning. Enligt Pallant 

(2013) kan normalfördelning antas på studier med fler än 30 observationer, vilket gör att 

uppsatsens material kan antas vara normalfördelad trots att Kolmogorov-Smirnovs test 

påvisar ett icke normalfördelat material. Således kommer analysen fortsättningsvis 

genomföras genom hantering av ett normalfördelat material. 

Tabell 5.3 Normalfördelningstest 
 Kolmogorov-Smirnov test 

Beroende variabel Signifikansnivå 
Andel % sparande per månad 0,08 
Hur investera på lång sikt, hög risk 0,03 
Hur investera på lång sikt, låg risk 0,01 
Placeringshorisont 6-10 år 0,04 
Placeringshorisont 11-20 år 0,00 
Placeringshorisont 21+ år 0,00 
Andel Aktier 0,00 
Andel Fonder 0,00 
Andel Pensionsspar 0,00 
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5.4 Korrelation 
Eftersom materialet utgörs av fler än 30 observationer och normalfördelning antas, 

används Pearsons korrelationstest till att beräkna de olika variablernas korrelation 

(Pallant, 2013). Korrelationen används för att mäta samvariationen mellan två variabler 

och indikerar sambandets styrka och om sambandet är positivt eller negativt (Bryman & 

Bell, 2003; Pallant, 2013). Korrelationen indikerar således samband mellan olika 

variabler men kan inte användas för att konstatera hur variablerna påverkar varandra. 

Korrelationskoefficienten kan anta ett värde mellan -1 och 1, där 1 anger perfekt positivt 

samband, -1 perfekt negativt samband och 0 inget samband. Om perfekt negativ 

korrelation råder blir följden att om den ena variabeln ökar i värde, minskar motsvarande 

variabel i värde och vice versa. Om det är ett starkt positivt samband ligger korrelationen 

i intervallet 0,5-1,0 och om det är ett medelstarkt samband i intervallet 0,30–0,49 och 

slutligen föreligger ett svagt samband om korrelationen är mellan 0,10–0,29 (Pallant, 

2013).  

Korrelationen mellan uppsatsens beroende, oberoende samt kontrollvariabler testades på 

5- och 10 % signifikansnivå där värden under dessa nivåer ansågs signifikanta. Samtliga 

värden som diskuteras i detta avsnitt är hämtade Tabell 5.4 Korrelationsmatris.  

Enligt korrelationstestet var en del samband signifikanta på generationsbasis. Individer 

tillhörande Generation Y tenderade att investera mindre långsiktigt (6-20 år) och i mindre 

andel pensionssparande. Korrelationen mellan generationstillhörighet och 

placeringshorisont på 6-10 år var -0,228 och för placeringshorisont 11-20 år -0,418, 

således föreligger ett svagt relativt medelstarkt negativt samband mellan variablerna.  

Det visade sig även finnas ett signifikant negativt samband mellan kön och investeringar 

till hög risk ur ett långsiktigt perspektiv. Kvinnor visade sig villiga att investera mindre 

till hög risk vid långsiktigt perspektiv med ett svagt negativt samband på -0,238. Vidare 

verkar kvinnor mer positiva till att investera till låg risk vid långsiktigt perspektiv, med ett 

svagt positivt samband på 0,257. Dessutom finns ett positivt samband mellan kön och en 

placeringshorisont på 6-11 år samt andel sparande i pensionsspar och ett negativt 

samband mellan kön och att spara i aktier.  
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Tabell 5.4 Korrelationsmatris 

1. Andel % sparande per månad 

2. Hur investera på lång sikt, hög 
risk 

3. Hur investera på lång sikt, låg 
risk 

4. Placeringshorisont 6-10 år år 

5. Placeringshorisont 11-20 år 

6. Placeringshoristont 21+ år 

7. Andel Aktier 

8. Andel Fonder 

9. Andel Pensionsspar 

10. Kön 

11. Ålder 

12. Etnicitet 

13. Eget modersmål 

14. Föräldrars utbildningsnivå 

15. Pappas utbildningsnivå 

16. Mammas utbildningsnivå 

17. Egen utbildningsnivå 

18. Generationstillhörighet 

19. Inkomst 

20. Finansiell kunskap 

21. Overconfidence 

22. Jag värderar personlig 
utveckling och fritid i högre grad än 
karriär och monetära belöningar. 

23. På arbetsplatsen tycker jag om 
att arbeta nära andra människor. 

24. Jag kan tänka mig att ta ett lån 
för att kunna köpa det jag önskar. 

25. Jag ser möjligheter i större grad 
än problem. 

26. Jag tycker inte om att ta risker. 

27. Jag rådfrågar föräldrar, vänner 
eller bekanta i hög grad innan jag 
investerar mina sparade pengar. 
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Fortsättningsvis visade det sig finnas ett medelstarkt positivt samband mellan ålder och en 

placeringshorisont på 11-20 år samt mellan ålder och andel sparande i pensionsspar. Även 

positivt samband tycks finnas mellan ålder och andel sparande i aktier. Således, ju äldre 

individerna är desto mer tenderar de att spara under en placeringshorisont på 11-20 år och 

ha större del av sitt sparande i olika pensionsspar och aktier.  Det finns likaså ett positivt 

samband mellan etnicitet och andel sparande i aktier. De individer som har föräldrar med 

svenska som modersmål tenderar att investera mer i aktier. Sambandet är ett svagt positivt 

samband på 0,260. 

Föräldrarnas utbildningsnivå visade sig ha ett positivt samband till risknivå. Ju högre 

social klass individerna hade desto mer riskvilliga verkade de vara. Framförallt pappans 

utbildningsnivå verkar spela större roll vid individers riskvillighet. Det finns ett starkare 

positivt samband mellan pappans utbildningsnivå och att investera till hög risk under ett 

långsiktigt perspektiv än för mammans utbildningsnivå, däremot är båda sambanden 

positiva. Detta leder till, vid sammanslagning av båda föräldrarnas utbildningsnivå, att det 

finns ett positivt samband mellan social klass och riskfyllda investeringar på lång sikt.  

Slutligen finner vi ett svagt negativt samband mellan egen utbildningsnivå och att 

investera till låg risk under ett långsiktigt perspektiv. Således tenderar de individer med 

högre utbildning att investera mindre till låg risk ur ett långsiktigt perspektiv. 

 

5.5 T-test 
För att analysera om de beroende variablerna visar på generationssvarande genomfördes 

ett t-test vilket undersöker om variablernas medelvärden skiljer sig mellan olika grupper, 

Se Tabell 5.5 T-test. Det som framkom av t-testet var att det endast finns en signifikant 

skillnad mellan generationerna i placeringshorisont 11–20 år samt i andel 

pensionssparande. Generation Y placerar således inte lika hög andel kapital på medellång 

sikt och pensionssparar i minde grad än Generation X. Detta ter sig vara enligt teorin att 

ju närmre pensionsålder en individ befinner sig ju mer ökar pensionssparandet och i det 

genom ett lägre risktagande (Jaggia & Thosar, 2000). 
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Tabell 5.5 T-test       
T-test 

Variabel Generation N Medelvärde 
Std. 

Avvikelse 
t-

värde Sig. 
Andel % sparande per månad Y 86 17,87 14,43 0,83 0,408 

 
X 23 15,17 11,29 

  Hur investera på lång sikt, hög risk Y 86 3,56 1,79 -0,017 0,986 

 
X 23 3,57 1,56 

  Hur investera på lång sikt, låg risk Y 87 4,45 1,81 0,865 0,389 

 
X 24 4,08 1,91 

  Placeringshorisont 6-10 år Y 43 25,33 24,64 -1,69 0,097 

 
X 11 38,73 17,72 

  Placeringshorisont 11-20 år Y 43 23,67 25,58 -3,472 0,001 

 
X 16 51,00 30,20 

  Placeringshorisont 21+  år Y 45 31,67 33,99 -0,738 0,464 

 
X 10 40,50 35,52 

  Andel aktier Y 48 26,08 31,21 -1,196 0,237 

 
X 10 38,75 26,33 

  Andel fonder Y 58 31,03 30,22 -0,212 0,833 

 
X 17 32,79 29,87 

  Andel Pensionsspar Y 43 10,74 15,48 -2,993 0,004 

 
X 12 26,67 19,11 

   

5.6 Regressionsanalys 
Regressionsanalys används då man vill undersöka effekten av den oberoende variabeln på 

den beroende variabeln med kontroll för variabler som vi misstänker kan påverka vårt 

egentliga samband. Eftersom uppsatsen har ett flertal oberoende variabler lämpar sig 

multipel regression bäst då enkel regressionsanalys endast innefattar en oberoende 

variabel (Pallant, 2013).  

Långsiktig finansiell planering undersöktes genom de beroende variablerna andel 

sparande per månad (%), investeringar på lång sikt till hög risk och slutligen 

investeringar på lång sikt till låg risk. Anledningen till detta var på grund av att övriga 

beroende variabler inte hade tillräckligt hög svarsfrekvens och skulle inte leda till ett 

rättvisande resultat.  

Uppsatsens datainsamlingsmetod gav möjlighet till att mäta variabler på olika sätt och 

regressionerna testades därför med olika variabler som mäter samma sak. Således 

korrigerades det endast för oberoende variabler som skapade instabila regressioner och 

hypoteserna bestämde vilka variabler som skulle vara med i de olika modellerna. Detta 
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gav utslag på olika modeller där således endast de signifikanta modellerna fick utrymme i 

analysen. För de oberoende variablerna kontrollerades etnicitet dels genom föräldrarnas 

modersmål, eget modersmål och födelseland samt social klass testades genom 

föräldrarnas sammanslagna utbildningsnivå och genom pappans utbildningsnivå. Efter 

genomförda regressioner visade det sig att etnicitet genom eget modersmål och social 

klass genom pappas utbildningsnivå var bäst lämpade mått och det är också dessa mått 

som använts konsekvent i kommande analys.  

Samtliga regressioner som genomförts har innehållit de oberoende variablerna kön, ålder, 

etnicitet, pappas utbildningsnivå (social klass) och egen utbildningsnivå, vilka testats mot 

de beroende variablerna andel sparande per månad (%), investeringar på lång sikt till 

hög risk och slutligen investeringar på lång sikt till låg risk. Dessutom inkluderas 

finansiell kunskap, inkomst och overconfidence som kontrollvariabler då de tidigare visat 

sig påverka individers investeringsbeteende på olika sätt. 

5.6.1 Resultat av multipel regression 
Regressionsanalyser utfördes dels på hela populationen och dels separat för Generation Y 

och X. Detta gjordes för att kunna tillgodose studiens syfte att undersöka huruvida 

demografiska faktorer påverkar Generation Y i deras långsiktiga finansiella planering, 

och jämföra om detta skiljer sig från Generation X.  

Samtliga modeller som redovisas nedan var signifikanta på 10 % signifikansnivå. När 

modellen är signifikant är nästa steg att titta på vilka oberoende variabler som enskilt 

påverkar den beroende variabeln i respektive modell (Pallant, 2013).  

Alla modeller testades även för multikollinearitet - om två variabler är högt korrelerade 

med varandra. Detta görs genom att utläsa VIF (Variance Inflation Factors) värdet som 

ska ligga så nära noll som möjligt (Pallant, 2013). Hur högt värdet får lov att vara för att 

visa på multikollinearitet varierar i litteraturen mellan 4 och 10 (O´Brien, 2007; Pallant, 

2013). De högsta VIF-värdena för regressionerna varierade mellan 1,873 och 2,673 och 

därmed klarade samtliga modeller testet för multikollinearitet.  
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5.6.1.1 Generation Y 
Modell 1, se Tabell 5.6 - Resultat av regressioner för Generation Y, testar den beroende 

variabeln andel (%) sparande per månad. Den uppvisar en förklaringsgrad R2 på 16,5%. 

Detta innebär att de oberoende variablerna och kontrollvariablerna förklarar 16,5% av 

variationerna i andel sparande.  

Dock är det bara ålder som enskilt är signifikant och visar här ett negativt betavärde som 

innebär att ökande ålder förvånansvärt nog minskar andelen sparande per månad. Av 

kontrollvariablerna är det endast finansiell kunskap som påverkar signifikant. Det är en 

positiv påverkan där ökad finansiell kunskap ökar andelen sparande per månad. 

Modell 2 kontrollerar om och hur de oberoende variablerna och kontroll variablerna 

påverkar benägenheten att investera på lång sikt till hög risk. Modellen har en 

förklaringsgrad på 21,4 %. I denna modell är det enbart etnicitet som är enskilt signifikant 

av de oberoende variablerna. Betavärdet är positivt vilket innebär att ju mer etniskt 

svensk individen är desto mer tenderar hen att investera långsiktigt till hög risk.  Även i 

denna modell har finansiell kunskap en signifikant positiv inverkan på 

investeringsbeteendet. 

Tabell 5.6 - Resultat av regressioner för Generation Y 

 
Modell 1 Modell 2 Modell 3 

 

Andel % sparande per 
månad 

Hur investera på lång sikt, 
hög risk 

Hur investera på lång sikt, 
låg risk 

Variabler Std B Std E Sig. Std B Std E Sig. Std B Std E Sig. 
Kön -0,142 3,655 0,969 -0,145 0,433 0,738 0,240 0,436 0,584 
Ålder -1,006 0,464 0,033 -0,003 0,055 0,956 -0,031 0,056 0,583 
Etnicitet  -9,678 7,634 0,209 1,437 0,814 0,082 -0,931 0,823 0,261 
Pappas 
utbildningsnivå -0,710 0,598 0,239 0,101 0,070 0,155 -0,114 0,070 0,104 
Egen 
utbildningsnivå -0,578 0,775 0,459 -0,008 0,094 0,932 -0,066 0,094 0,482 
Finansiell kunskap 2,576 1,314 0,054 0,276 0,159 0,085 -0,129 0,160 0,422 
Inkomst 0,000 0,000 0,159 0,000 0,000 0,703 0,000 0,000 0,918 
Overconfidence -1,529 1,591 0,340 0,236 0,191 0,222 -0,392 0,193 0,046 
Constant 48,141 17,849 0,009 -0,342 2,098 0,871 8,832 2,120 0,000 
F-value 1,822 

 
0,086 2,513 

 
0,018 2,665 

 
0,012 

R2 0,165 
  

0,214 
  

0,221 
  VIF value, högsta 1,966 

  
1,942 

  
1,955 

  N 83   83   84   
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I modell 3 testas de oberoende variablerna samt kontrollvariablernas inverkan på 

benägenheten att investera långsiktigt till låg risk. Förklaringsgraden var 22,1% men 

ingen av de oberoende variablerna visade sig vara enskilt signifikanta. Däremot visade sig 

overconfidence ha en negativ inverkan på benägenheten att investera på lång sikt till låg 

risk. 

Lämpligen borde overconfidence då vara signifikant och ha en positiv inverkan på 

benägenheten att investera långsiktigt till hög risk i modell 2 något som den inte var. 

Detta kan vara ett tecken på att respondenterna inte svarat konsekvent på alla frågor.   

 

5.6.1.2 Generation X 
I modell 1, se Tabell 5.7 - Resultat av regressioner för Generation X, presenteras 

resultatet av regressionen på den beroende variabeln andel (%) sparande per månad. 

Modellen har en förklaringsgrad på hela 68,5 % vilket är betydligt högre än vad någon av 

modellerna hos Generation Y kunde uppvisa. Följaktligen verkar demografiska faktorer 

ha en större inverkan på Generation X än Y. Emellertid är det ingen av de oberoende 

variablerna som enskilt har en signifikant inverkan på andelen sparande per månad. 

Kontrollvariablerna finansiell kunskap och årsinkomst visar sig dock båda två oberoende 

av varandra ha signifikant positiv inverkan på andelen sparande per månad där ökad 

finansiell kunskap och årsinkomst ökar andelen sparande per månad.  

Modell 2 presenterar de oberoende samt kontrollvariablernas inverkan på benägenheten 

att investera långsiktigt till hög risk. Förklaringsgraden är fortsatt hög på 74 %. Precis 

som hos Generation Y är etnicitet den enda variabel som enskilt visar en signifikant 

påverkan på benägenheten att investera långsiktigt till hög risk. Intressant nog är dock 

betavärdet negativt vilket innebär att ju mer etniskt svensk individen är ju mindre 

investerar hen långsiktigt till hög risk. Förhållandet är således det omvända jämfört med 

Generation Y. Finansiell kunskap påverkar dock signifikant positivt precis som hos 

Generation Y.  
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Tabell 5.7 - Resultat av regressioner för Generation X 

 
Modell 1 Modell 2 Modell 3 

 

Andel % sparande per 
månad 

Hur investera på lång sikt, 
hög risk 

Hur investera på lång sikt, 
låg risk 

Variabler Std B Std E Sig. Std B Std E Sig. Std B Std E Sig. 

Kön -3,921 4,540 0,403 -1,085 0,645 0,118 0,812 0,836 0,349 

Ålder 0,364 0,331 0,291 0,063 0,049 0,228 -0,147 0,061 0,031 

Etnicitet  -2,697 4,457 0,555 -1,446 0,773 0,086 0,348 0,820 0,678 
Pappas 
utbildningsnivå -1,104 0,709 0,144 0,138 0,111 0,237 -0,306 0,130 0,035 
Egen 
utbildningsnivå 0,704 0,595 0,258 -0,033 0,084 0,703 0,161 0,109 0,165 

Finansiell kunskap 3,629 1,435 0,025 0,847 0,215 0,002 -0,832 0,264 0,008 

Inkomst 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,859 0,000 0,000 0,732 

Overconfidence -2,184 1,351 0,130 -0,272 0,202 0,203 0,252 0,249 0,328 

Constant -21,35 15,96 0,204 -0,371 2,291 0,874 12,42 2,938 0,001 

F-value 3,527 
 

0,022 4,266 
 

0,012 3,712 
 

0,018 

R2 0,685 
  

0,740 
  

0,695 
  VIF value, högsta 2,637 

  
2,531 

  
2,637 

  N 22   21   22   

I modell 3 presenteras om och hur de oberoende variablerna och kontrollvariablerna 

påverkar benägenheten att investera på lång sikt till låg risk. Även i denna modell är 

förklaringsgraden, 69,5 % hög i jämförelse med hos Generation Y. Analysen visar att 

ålder har en signifikant inverkan med ett negativt betavärde. Det betyder att ju äldre 

individen blir ju mindre investerar hen på lång sikt till låg risk. En anledning till detta kan 

självklart vara att individer tillhörande Generation X börjar närma sig pensionen och 

därför inte investerar lika långsiktigt som Y. Pappans utbildningsnivå visar sig även vara 

signifikant negativt påverkande. Detta innebär att ju högre utbildning pappan har ju 

mindre benägen är individen att investera långsiktigt till låg risk. Av kontrollvariablerna 

var det enbart finansiell kunskap hade en signifikant inverkan och en negativ sådan. Det 

innebär att ju högre finansiell kunskap ju mindre är benägenheten att investera långsiktigt 

till låg risk.  
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5.6.1.3 Hela populationen  
När man tittar till hela populationen återspeglar det i högre grad resultaten i Generation 

Xs modeller än Generation Ys. Detta trots att den större delen av respondenterna, 78 % 

tillhörde Generation Y. I modell 1, se Tabell 5.8 - Resultat av regressioner för hela 

populationen, är det enbart ålder som oberoende variabel som har en signifikant 

påverkan. Den uppvisar ett negativt betavärde innebärande att stigande ålder leder till 

minskad andel månadssparande. Samma resultat återfinns hos Generation Y men inte hos 

Generation X. Som kontrollvariabeln visar sig finansiell kunskap vara signifikant hos 

båda Generationer och hos populationen som stort. Generellt innebär således ökad 

finansiell kunskap ökad andel sparande per månad. Även kontrollvariabeln inkomst visar 

sig signifikant hos hela populationen. Det är samma som hos Generation X men inte hos 

Generation Y. Betavärdena är positiva vilket betyder att ökad inkomst ökar andelen 

sparande per månad.  

Tabell 5.8 - Resultat av regressioner för hela populationen 
 

 

Modell 1 
Sig. 0,018 

Modell 2 
Sig. 0,001 

Modell 3 
Sig. 0,000 

 

Andel % sparande per 
månad 

Hur investera på lång sikt, 
hög risk 

Hur investera på lång sikt, 
låg risk 

Variabler Std B Std E Sig. Std B Std E Sig. Std B Std E Sig. 
Kön 1,052 2,978 0,725 -0,246 0,358 0,493 0,272 0,373 0,468 
Ålder -0,434 0,182 0,019 0,012 0,023 0,605 -0,046 0,023 0,049 
Etnicitet  -6,771 6,887 0,328 1,493 0,739 0,046 -0,943 0,773 0,226 
Pappas 
utbildningsnivå -0,548 0,491 0,268 0,124 0,059 0,038 -0,145 0,060 0,018 
Egen 
utbildningsnivå -0,104 0,536 0,847 -0,009 0,066 0,897 0,001 0,068 0,985 
Finansiell kunskap 2,479 1,069 0,023 0,361 0,130 0,006 -0,286 0,136 0,038 
Inkomst 0,000 0,000 0,025 0,000 0,000 0,869 0,000 0,000 0,532 
Overconfidence -1,258 1,207 0,300 0,117 0,149 0,435 -0,239 0,153 0,121 
Constant 24,58 10,73 0,024 -0,677 1,241 0,587 8,979 1,276 0,000 
F-value 2,465 

  
3,894 

  
4,262 

  R2 0,170 
  

0,247 
  

0,260 
  VIF value, högsta 1,916 

  
1,873 

  
1,904 

   

I modell 2 där långsiktiga investeringar till hög risk analyseras uppvisas ett signifikant 

positivt samband. Det innebär att ju mer etiskt svensk en individ är ju mer tenderar 

individen att investera långsiktigt till hög risk. Detta är sant även för Generation Y men 

som diskuterades tidigare är relationen den omvända för Generation X. Finansiell 
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kunskap visar sig signifikant positivt påverkande vilket är sant för både Generation Y och 

X.  

I modell 3 skiljer sig resultaten helt från Generation Y och de signifikanta variablerna är 

identiska med Generation X. Stigande ålder minskar således tendensen att investera 

långsiktigt till låg risk hos hela populationen och hos Generation X men inte hos Y. Ju 

högre utbildning pappan har ju minde investerar individer på lång sikt till låg risk hos X 

och hos populationen som stort. Slutligen ger en ökande finansiell kunskap en minskad 

benägenhet att investera långsiktigt till låg risk hos populationen som stort och hos X men 

inte hos Y.  

5.7 Konsekvenser för hypoteserna  
I avsnitt 2.5 Hypotesformulering och faktormodell presenterades ett antal hypoteser 

rörande de olika demografiska faktorernas inverkan på Generation Y och Generation Xs 

långsiktiga finansiella planering. Tabellen nedan presenterar hur resultaten från 

regressionsanalyserna påverkat hypoteserna och huruvida dessa kan förkastas eller ej.    

Tabell 5.9 -  Konsekvenser för hypoteserna 

Hypoteser Konsekvens 

Kön  

(H1a): Det finns ett negativt signifikant samband 
mellan kvinnor och långsiktig finansiell planering 
inom Generation X.   

                                 Förkastas 

(H1b) Det finns ingen signifikant skillnad mellan 
kön och långsiktig finansiell planering hos 
Generation Y.  

                                 Förkastas 

Ålder  

(H2a): Det finns ett negativt samband mellan ålder 
och långsiktig finansiell planering hos Generation 
Y. 

Förkastas ej 

(H2b): Det finns ett positivt samband mellan ålder 
och långsiktig finansiell planering hos Generation 
X. 

Förkastas 
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Etnicitet  

(H3a): Det finns inget signifikant samband mellan 
etnicitet och långsiktig finansiell planering hos 
Generation Y. 

Förkastas 

(H3b): Det finns en signifikant skillnad mellan 
personer med olika etniciteter och deras 
långsiktiga finansiella planering hos Generation 
X. 

Förkastas ej 

Social klass  

(H4a): Det finns ett positivt signifikant samband 
mellan social klasstillhörighet och långsiktig 
finansiell planering hos Generation Y. 

Förkastas  

(H4b): Det finns inget signifikant mellan social 
klasstillhörighet och långsiktig finansiell planering 
hos Generation X. 

Förkastas  

Utbildningsnivå   

(H5a): Det finns ett positivt samband mellan 
utbildningsnivå och långsiktig finansiell planering 
hos Generation Y. 

 

Förkastas 

(H5b): Det finns ett positivt samband mellan 
utbildningsnivå och långsiktig finansiell planering 
hos Generation X. 

Förkastas 
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6 Slutsatser 
 

I detta avslutande kapitel presenteras diskussion och slutsatser samt viktiga 

indikationer och implikationer av studiens resultat. Vidare redogörs även självkritik, 

studiens teoretiska och praktiska bidrag samt förslag till framtida forskning. 

6.1 Diskussion och slutsats 
Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida demografiska faktorer påverkar 

Generation Ys långsiktiga investeringsbeslut och se om detta skiljer sig från deras 

föregångare – Generation X. Studien tog avstamp i Behavioral Finance som främst utgår 

från prospektteorin som går emot tidigare finansteori om att individer är rationella 

(Kahneman & Tversky, 1991; Kahneman & Tversky, 1979). Fokus låg på Generation Y 

då de fortfarande har lång tid kvar till pensionen och det finns därför fortfarande en 

möjlighet att påverka deras beslut till det bättre.  

Tidigare forskning kring demografiska faktorers inverkan har till största del fokuserat på 

kön, ålder och utbildning med högst inkonsekventa resultat (Al-Ajmi, 2008; Chavali & 

Mohanraj, 2016; Faff, Mulino, & Chai, 2008; Grable & Lytton , 1998). För att få ett 

större perspektiv på demografiska faktorers inflytande undersökte denna uppsats därför 

även etnicitet och social klasstillhörighet utöver kön, ålder och utbildning.  

I bakgrunden och i litteraturgenomgången resonerades det kring Generation Ys särskilda 

karaktärsdrag och hur dessa skiljer sig från Generation X. Hypoteser formulerades utefter 

dessa med utgångspunkt att demografiska faktorer ej bör påverka Generation Y i lika hög 

grad som sina företrädare. Ett stort antal regressionsanalyser utfördes i syfte att besvara 

forskningsfrågan som lyder: Hur påverkar olika demografiska faktorer Generations Ys 

investeringsbeteende, ur ett långsiktigt finansiellt planeringsperspektiv, i jämförelse med 

sina föregångare i Generation X? Resultaten visar på flertalet intressanta skillnader och 

slutsatser. 

I avsnitt 4.5.1.3 Hela populationen presenteras resultatet av regressionerna på hela 

populationen. Den visade sig till största del överensstämma med regressionerna för 

Generation X och inte Y trots att den större delen av urvalet bestod av individer 
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tillhörandes Generation Y. Separata regressioner utfördes på generationerna var för sig 

för att kunna påvisa skillnader mellan dem. Resultaten av dessa presenteras i avsnitt 

4.5.1.1 Generation Y och 4.5.1.2 Generation X. Det är således här svaret på 

forskningsfrågan går att finna.  

De enda demografiska faktorerna som kunde påvisas ha en signifikant inverkan på 

Generation Ys långsiktiga finansiella planering visade sig vara ålder och etnicitet. Ålder 

på så vis att ökande ålder minskar andelen sparande i procent per månad. En anledning till 

detta kan vara Generationens konsumtionssug (Penman & McNeill, 2008), ju äldre de blir 

ju mer pengar tjänar de lämpligen och drar då eventuellt på sig fler kostnader och får 

dyrare vanor. Detta är att anse som negativt för den långsiktiga finansiella planeringen 

eftersom att det finns ett kausalitetsamband mellan sparande och investeringar (Abbott & 

De Vita, 2003; Narayan, 2005a; Narayan., 2005b). Tidsaspekten är tack vare ränta-på-

ränta effekten en avgörande faktor för framtida avkastning (Rouzbehani, 2008) och är det 

bör därför göras försök i att utbilda om denna effekt för att hålla det månatliga 

procentuella sparandet konstant eller ökande. Resultatet skiljer sig från Generation X där 

ålder enbart kunde påvisas påverka benägenheten att investera långsiktigt till låg risk och 

där var sambandet negativt vilket i det fallet är positivt i avseende på långsiktig finansiell 

planering (Rouzbehani, 2008).   

Etnicitet visade sig påverka benägenheten att investera på lång sikt till hög risk. Desto 

mer etniskt svensk individen var ju mer benägen var hen att investera långsiktigt till hög 

risk. Detta går emot tidigare forskning och uppsatsens antagande att etnicitet inte skulle 

ha någon påverkan för Generation ty det är en så pass mångkulturell generation som 

öppet välkomnar mångfald och umgås kulturöverskridande (Black, 2010; Gerrans & 

Clark-Murphy, 2004; Parment 2011; Schewe et al., 2013). En exakt anledning till detta är 

svår att identifiera och för att undvika alltför spekulativa slutsatser hoppas vi istället att 

resultatet inspirerar till vidare forskning.  

Ett annat resultat som överensstämmer med tidigare forskning är vikten av finansiell 

kunskap som i denna studie användes som kontrollvariabel (Chung & Park, 2015; Lusardi 

& Mitchell, 2008). Finansiell kunskap har en stark positiv påverkan på andel sparande per 
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månad och svag men ändock positiv påverkan på den långsiktiga risknivån hos 

Generation Y.  

Hos Generation X återfinns samma starka positiva påverkan på andel sparande och svag 

och positiv påverkan på långsiktig risknivå. Slutsatsen av detta resultat är vikten av att 

utbilda befolkningen i grundläggande privatekonomi för att öka deras incitament att spara 

och investera.  

Ytterligare en kontrollvariabel som visade sig påverka Generation Y var overconfidence. 

Overconfidence anses vara negativt och leda till irrationella beslut grundade på en övertro 

på sin egen förmåga (Nofsinger, 2012; Taffler & Somerville, 1995). Hos Generation Y 

visade sig dock overconfidence ha en positiv inverkan på så sätt att den bidrog negativt 

till benägenheten att investera till låg risk på lång sikt. Ett av de teoretiska 

karaktärsdragen hos generationen är den av en överdrivet självsäker individ (Myers & 

Sadaghiani, 2010) och även om karaktäristiska inte visade sig överensstämma till fullo 

verkar overconfidence bidra till ett ökat risktagande.  

I studien kontrollerades för de teoretiskt beskrivna karaktärsdragen hos Generation Y och 

X (Ameriks & Utkus, 2011; Black, 2010; Gursoya, Maier, & Chic , 2008; Penman & 

McNeill, 2008; Smola & Sutton, 2002; Viswanathan & Jain, 2013). Vid regressionsanalys 

återfanns dock inga signifikanta samband mellan respondenterna och dessa drag. En 

anledning till detta kan vara att de studier som karaktäristikan är utformad efter är utförda 

i andra länder och olika nationer har olika kulturer vilken inverkar på individers 

värderingar, omdöme och beslutsfattande (Albaity & Rahman, 2012; Arrunada, 2009; 

Gusio & Paiella, 2008). I denna uppsats är urvalet begränsat men skulle det visa sig att 

den teoretiskt beskriva generationstypiska karakteristiska inte stämmer vid ett större urval 

kan det bli problematiskt. Det skrivs mycket om Generation Y då det är den generation 

som just nu i hög fart äntrar arbetslivet (Utbildningsstatistisk årsbok 2015, 2014). Det 

studeras även mycket kring hur de vill att en ledare ska vara och hur de agerar på en 

arbetsplats (Black, 2010; Chung & Park, 2015; Martin, 2005). De beskrivs som 

egocentriska och överdrivet självsäkra samtidigt som de även har ett stort 

bekräftelsebehov (Myers & Sadaghiani, 2010; Martin, 2005). Men om detta då inte 

stämmer och samhällsinrättningar och näringsliv tar den teoretiska beskrivningen som 
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sanning kan det leda till felaktiga beslut och det som var tänkt som en anpassning istället 

riskerar att bli motsatsen.  

Sammanfattningsvis påverkar följaktligen demografiska faktorer Generation Y i deras 

långsiktiga finansiella planering men begränsat i jämförelse med sina föregångare. Endast 

ålder och etnicitet påverkar i jämförelse med Generation X där även utbildningsnivå 

visade sig vara signifikant. 

6.2 Implikationer och indikationer 
Något som lyftes redan i bakgrunden är det svenska pensionssystemet som inte tros kunna 

klara av den ökande och åldrande befolkningen och tillfredsställa deras 

levnadsstandardskrav. Det har tidigare inte utförts någon omfattande studie av 

demografiska faktorers inverkan på Generation Ys långsiktiga finansiella planering i 

Sverige. Därmed kan denna uppsats resultat bidra till en ökad förståelse för vilka 

demografiska faktorers påverkan som bör arbetas med i syfte att öka befolkningens 

incitament att etablera ett privat pensionssparande. 

 

I korrelationsmatrisen avseende Generation Y, se Bilaga 2 – Korrelationsmatris 

Generation Y, återfinns ett antal intressanta högt korrelerade faktorer som indikerar en 

viss form av samband. Sambanden visade sig dock inte signifikanta i regressionerna men 

resultatet kanske hade varit annorlunda i ett större urval vilket gör dessa viktiga att 

framhäva. 

Kön visar sig vara högt korrelerat med ett flertal beroende variabler. Indikationer i 

korrelationsmatrisen visar på att kvinnor långsiktigt tenderar att placera till lägre risk än 

män något som i längden kan påverka avkastningen negativt. Detta är något som tidigare 

forskning bekräftat (Chavali & Mohanraj, 2016; Lewellen, Lease, & Schlarbaum, 1977).  

Kvinnor tenderar även att placera en högre andel av sitt kapital i pensionssparande än vad 

män tenderar att göra. Detta är ytterligare en indikation på en lägre riskbenägenhet då 

pensionssparande generellt är mindre riskfyllt än aktier (Meier, Kirchler, & Hubert, 

1999). 

 

Etnicitet indikeras påverka placeringsgraden i aktier och visar att benägenheten att inneha 
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större del i aktier ökar ju mer etniskt svensk individen är vilket tyder på att etniska 

svenskar är mer riskbenägna (Meier, Kirchler, & Hubert, 1999). 

 

Egen utbildningsnivå indikeras påverka riskbenägenheten positivt på så sätt att ökad 

utbildningsnivå minskar benägenheten att placera långsiktigt till låg risk och minskar 

andelen av totalt sparkapital i pensionssparande. Tidigare forskning har fått vitt skilda 

resultat gällande högre utbildning och dess samband med risktagande (Al-Ajmi, 2008; 

Hallahan, Faff, & McKenzie, 2003; Outreville, 2015). En indikation av resultatet är att 

det kan behövas mer forskning på området för att hitta en i Sverige applicerbar teori.   

 

Den kontrollvariabel som indikeras påverka den långsiktiga finansiella planeringen till 

störst grad är finansiell kunskap som även påvisades signifikant i regressionsanalyserna. 

Detta är en solklar indikation på att finansiell kunskap bör prioriteras inom 

utbildningsväsendet och det positiva sambandet finns återgivet i ett flertal tidigare studier 

(Chung & Park, 2015; Lusardi & Mitchell, 2008).  

 

Eftersom korrelationsmatrisen på samtliga generationer, se avsnitt 4.4 – Korrelationer, 

indikerade på flertalet samband mellan demografiska faktorer och andelen av det totala 

sparandet i aktier och pensionssparande utfördes en regressionsanalys för att se om 

sambanden var signifikanta, se Bilaga 3 – Indikationer hela populationen. Andel 

pensionssparande visar sig vara signifikant positivt påverkad av könstillhörighet och 

ålder. Detta på så sätt att kvinnor har en högre andel pensionssparande än män och ökad 

ålder ger högre andel pensionssparande. Detta bekräftar återigen tidigare 

forskningsresultat som visat att kvinnor är mindre riskbenägna än män (Chavali & 

Mohanraj, 2016; Lewellen, Lease, & Schlarbaum, 1977; Roszkowski, Snelbecker, & 

Leimberg , 1993).  

 

Benägenheten att ha en stor del av sitt totala kapital placerat i aktier visar sig vara 

signifikant påverkat av ålder. Ju äldre man blir ju högre andel aktier tenderar man att 

inneha. Detta indikerar på ett ökat risktagande vilket går emot tidigare forskningsresultat 

som har påvisat det omvända sambandet (Roszkowski, Snelbecker, & Leimberg, 1993). 
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Pappans utbildningsnivå är signifikant positivt påverkande på andelen aktier i individers 

totala sparande. Detta indikerar på ett högre risktagande vid högre social klasstillhörighet 

och går i led med vad tidigare forskning visat (Lusardi & Mitchell, 2008). Finansiell 

kunskap visar sig ännu en gång vara signifikant avgörande som tidigare även bekräftats i 

samtliga regressionsanalyser. 

6.3 Studiens bidrag 
Det första teoretiska bidraget är att denna uppsats påvisat att demografiska faktorer inte 

påverkar Generation Y i deras långsiktiga finansiella planering i samma utsträckning som 

tidigare forskning visat (Al-Ajmi, 2008; Chavali & Mohanraj, 2016; Lewellen, Lease, & 

Schlarbaum, 1977; Yao. & Hanna, 2005).  Uppsatsen har resonerat kring varför endast 

ålder och etnicitet verkar ha en avgörande påverkan på Generation Y i Sverige.  

Det andra teoretiska bidraget för denna uppsats är att den karakteristiska som tidigare 

forskning menar är beskrivande för Generation Y (Black, 2010; Myers & Sadaghiani, 

2010; Penman & McNeill, 2008; Smola & Sutton, 2002; Viswanathan & Jain, 2013), till 

största del inte kunnat påvisas applicerbar i en svensk kontext. Istället indikerar resultaten 

på att Generation Y i Sverige är en högst individpräglad grupp vilket gör det svårt att hitta 

generaliseringsbara karaktärsdrag giltiga för hela kohorten som Grose (2005) menar att 

man ska kunna göra.  

Det tredje teoretiska bidraget är att denna uppsats kunnat bekräfta den positiva effekt 

finansiell kunskap har på individernas investeringsbeslut som tidigare forskning visat på 

(Chung & Park, 2015; Lusardi & Mitchell, 2008). Resultaten från analysen visar att 

finansiell kunskap har positiv effekt på den långsiktiga finansiella planeringen på både 

Generation Y och X.  

Det första praktiska bidraget är att banker och finansiella institut med hjälp av resultaten 

kan få en bättre förståelse för hur de bör rikta sin marknadsföring till olika grupper i 

samhället.  

Det andra praktiska bidraget är att utbildningsväsendet bör ta hänsyn till den positiva 

effekt finansiell kunskap bidrar med i den långsiktiga finansiella planeringen. Ökad ålder 
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visade sig även minska andelen sparande per månad. Följaktligen borde det i tidig ålder 

börjas utbilda inom grundläggande finansteori.  

Vissa termer i enkäten som för författarna själva är självklara upplevdes som svåra eller 

missförstods. Det är ytterligare ett skäl till att tidigt utbilda i grundläggande ekonomi och 

dess terminologi.  

Det samhälleliga bidraget blir till följd av de teoretiska och praktiska bidragen att en 

ökad finansiell kunskap i tidig ålder ökar benägenheten hos den enskilda individen att 

planera för sin ekonomiska framtida situation. Detta leder i sin tur till att sannolikheten att 

individer blir fattigpensionärer minskar och belastningen på samhällets sociala skyddsnät 

avtar.     

6.4 Självkritik 
Denna studie ämnade till att försöka få förståelse för hur olika demografiska faktorer 

påverkar Generation Ys långsiktiga investeringsbeteende och jämföra kohorten med sina 

föregångare. För att i framtiden frambringa en studie med ännu mer stringens finns det 

vissa aspekter som kan tas i beaktande. 

För studiens datainsamling utnyttjades kvantitativ metod där enkätundersökning 

genomfördes via publicering på sociala medier. Detta sätt att nå ut till slumpmässigt 

utvalda respondenter visade sig innebära vissa begränsningar eftersom en stor del av 

enkäterna inte besvarades på ett tillfredställande sätt. Troligtvis beror dessa 

inkonsekventa svar på att respondenterna inte var insatta eller hade kunskap om 

finansiella investeringar och på så sätt inte förstod enkätens frågor. Ett sätt att ha 

undkommit detta problem hade kunnat vara att genomföra en förstudie där enkätens 

frågor testades av individer ur målgruppen. Genom en förstudie hade enkäten kunnat 

förenklas och förståelsen för individer med olika nivåer av finansiell kunskap hade kunnat 

öka vilket förmodligen hade gett ett bättre slutresultat. Dessutom innebar en publicering 

på sociala medier att ingen kontroll kunde utföras på vem som besvarade enkäten, utöver 

vilken IP-adress som användes. Detta innebär att viss reservation måste hållas eftersom 

författarna antar att respondenterna har varit sanningsenliga och inte på något manipulerat 

resultatet genom att medvetet ange felaktiga uppgifter. Därtill innebär studiens urval på 
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totalt 111 individer, 87 tillhörande Generation Y och 24 tillhörande Generation X, att 

resultatet kanske inte är representativt för hela populationen. En lösning på problemet 

hade varit att mer aktivt söka upp individer som kunnat medverka i studien och 

genomföra enkätundersökningar på till exempel skolor eller arbetsplatser. Eftersom 

enkäten var anonym kunde inte påminnelse skickas ut till dem som inte besvarat enkäten, 

utan istället delades enkäten ytterligare en gång. Försök gjordes även att dela enkäten i 

olika finansiella internetforum, men utan vetskap hade de flesta forum interna regler som 

innebar att enkätundersökningar var förbjudna.  

Följaktligen hade urvalet kunnat förbättras ytterligare genom att istället använda sig av 

sannolikhetsurval vilket hade ökat tillförlitligheten för resultatet och dess förmåga att vara 

representativt för populationen. Dock hade studien blivit för omfattande för de resurser 

som fanns tillgängliga vilket gjorde att ett sannolikhetsurval inte var möjligt. 

De karaktäristiska dragen för generationerna hämtades från tidigare studier utförda i 

andra länder och efter analys visade det sig att det fanns inkonsekventa svar på 

generationsbasis. En anledning kan vara att dragen skiljer sig nationsvis vilket gör att 

karakteristika utförda på individer utanför Sverige inte kan appliceras på svenska 

individer. Ett alternativ till att komma tillrätta med detta problem kan vara att komplettera 

den kvantitativa metoden med kvalitativ metod och då genom till exempel fokusgrupper 

eller intervjuer. Detta gör att de karakteristiska dragen bättre avspeglar de studerade 

generationerna vilket kunde gett studien ett bättre resultat.  

6.5 Förslag till framtida forskning 
Som tidigare nämnts kan det relativt låga antalet respondenter ha påverkat resultaten av 

undersökningen negativt. De demografiska faktorer som visade sig signifikant påverka 

Generation Y i deras långsiktiga finansiella planering blev endast ålder och etnicitet. 

Däremot visade sig kontrollvariabeln finansiell kunskap ha en markant positiv påverkan 

på nästan alla beroende variabler. De karaktärsdrag som tidigare forskning visat vara 

utmärkande för Generation Y kunde inte påvisas signifikanta i en svensk kontext. 

 

Vi hoppas därför att denna uppsats inspirerar andra att ta vid där vi slutade och undersöka 

hur man kan öka den finansiella kunskapen hos Generation Y och den övriga 
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befolkningen för att på så sätt öka deras egen förmåga att påverka sin framtida 

levnadssituation. Vidare är vår förhoppning även att vi inspirerat andra till att undersöka 

vilka särskilda karaktärsdrag som kännetecknar Generation Y i Sverige och varför 

etnicitet påverkar risktagandet hos icke etniska svenskar negativt.  
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Bilaga 2 - Korrelationsmatris Generation Y 
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Bilaga 3 – Indikationer hela populationen 
 

Tabell - Indikationer hela populationen 

 

Modell 1 

Sig. 0,007 

Modell 2 

Sig. 0,004 

 

Andel Pensionsspar Andel Aktier 

Variabler Std B Std E Sig. Std B Std E Sig. 

Kön 15,949 5,897 0,010 -9,054 9,131 0,326 

Ålder 1,213 0,318 0,000 1,825 0,617 0,005 

Etnicitet  1,651 9,946 0,869 31,668 20,542 0,130 

Pappas 
utbildningsnivå 0,256 0,898 0,777 2,528 1,431 0,084 

Egen 
utbildningsnivå -0,528 0,981 0,593 0,663 1,836 0,720 

Finansiell kunskap -0,186 1,787 0,917 7,741 2,835 0,009 

Inkomst 0,000 0,000 0,550 0,000 0,000 0,227 

Overconfidence 3,383 2,415 0,168 -4,163 3,570 0,249 

Constant -38,997 20,108 0,059 -75,195 31,459 0,021 

F-value 3,145 

  

3,310 

  R2 0,369 

  

0,360 

  VIF value, högsta 2,517 

  

2,138 

   

 

 

 


