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Sammanfattning  
Inom aktiemarknaden finns det en mängd olika teorier som förklarar 
investeringsbeteendet hos individer. Grunden för beslutsfattande är inte alltid 
uppenbart. Beslutens påverkan på avkastningen är dock uppenbart och viktigt för 
investerare. Studier från den kinesiska aktiemarknaden påvisar att investerare med 
högst portföljvärde gynnas av aktiehandel på grund av informativa fördelar som 
investerarna besitter. Denna studie syftar därav till att studera investeringsbeteenden 
hos de högsta inkomsttagarna på svenska aktiemarknaden. Investerare med högst 
inkomst benämns som superinvesterare och befinner sig på och över den 99:e 
percentilen i populationen.  
 
Urvalsgruppen superinvesterare uppgår till, i genomsnitt, 20 413 individer. 
Datamaterialet för studien omfattar år 2014–2016 och kommer från Visby Research In 
Stock Ownership på Uppsala Universitet, Campus Gotland. De studerade variablerna 
består av inkomst, portföljvärde, antal aktier som innehas och Herfindahl-Hirschman 
index. På grund av restriktioner för behandling av data med känsliga personuppgifter 
presenteras data i genomsnittliga siffror för perioden, och delas även in i olika 
åldersgrupper. Studien tillämpar univariat analys och multivariat regressionsanalys där 
den statistiska signifikansen undersöks. Herfindahl-Hirschman index används som ett 
mått för att mäta koncentrationen (diversifieringen) i portföljen.      
 
Studien utgår från teorier inom området behavioral finance, risk inom finansiell teori 
och portföljteorin. De utvalda teorierna inom området behavioral finance studerar 
investeringsbeteendet i förhållande till genusperspektiv, inkomstnivå och risktolerans 
samt investeringsbeteendet hos höginkomsttagare. Samtliga teorier valdes för att 
frambringa olika perspektiv inom området men även för att ge en grundläggande 
uppfattning och ökad förståelse för hur investerare agerar på aktiemarknaden. 
 
Studiens resultat visar att investerare på och över den 99:e percentilen, det vill säga 
superinvesterare, äger koncentrerade portföljer med höga portföljvärden. Det kan 
innebära att superinvesterare besitter informativa fördelar med tanke på att de i 
genomsnitt äger ett aktieinnehav. Resultatet visar även att portföljvärdet ökar i takt 
med åldern vilket stämmer i enlighet med teorier som förklarar de bakomliggande 
faktorerna till det ökade portföljvärdet. Utifrån genusperspektiv pekar resultatet på att 
män har högre värden än kvinnor i de studerade variablerna. Det är emellertid viktigt 
att ha i åtanke att andelen män är fler än kvinnor i den studerade percentilgruppen.  
 
Nyckelord: Superinvesterare, investeringsbeteende, portföljvärde, inkomstnivå och 
svenska aktiemarknaden. 



 

Abstract  
In this thesis, we will examine the investment behavior of the ’highest income earners’, 
also known as ’superinvestors.’ The highest income earners are defined as those that 
are at or above the 99th percentile in the Swedish stock market. Previous studies have 
provided evidence to suggest that investors with the highest portfolio value, benefit 
greatly from stock trading due to the associated informative benefits.  
  
We will critically analyse how investors in the Swedish stock market choose to allocate 
their shares in proportion to their portfolio value and income. The assigned hypotheses 
are designed to enable us to investigate and answer important questions in the area. 
The group of our selection of superinvestors amounts to an average of 20,413 
individuals. The data retrieved from the study is from Visby Research In Stock 
Ownership at Uppsala University, Campus Gotland which covers the period between 
2014 and 2016. The studied variables are income; portfolio value; number of shares 
held and the Herfindahl-Hirschman Index. The analysis is based on average figures 
due to restrictions on processing data with sensitive personal information.  
 
From our results, it is suggested that investment behaviour differs according to the 
individuals’ sex and age dispositions. On an average, women tend to invest more 
carefully and own less share capital than men. Women also earn, on average, 
significantly less income than men. In relation to age, younger individuals also owned 
less investment portfolios than their older counterparts. Superinvestors were also 
found to own concentrated portfolios of high value. In evidential reliance, there are 
several theories that provide explanations for such common patterns of investment 
behaviour.  
 
Keywords: Superinvestors, investment behaviour, portfolio value, income and 
Swedish stock market. 
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1     Inledning  

Grunden för beslutsfattande hos investerare är inte alltid uppenbart, däremot är det 
uppenbart att investerares avkastning påverkas av besluten. Inom området behavioral 
finance finns det aspekter som förklarar bakgrunden till investerares agerande inför 
investeringsbesluten (Nofsinger, 2014). Behavioral finance förklarar hur individers 
kognitiva biases och känslor har för inverkan på beslutsfattandet och prestationerna. 
Kognitiv bias handlar om hur psykologiska mönster kan ge en människa en skev 
verklighetsuppfattning. Behavioral finance växte fram under 1980–1990-talet i takt med 
att individers irrationella investeringsbeslut inte kunde förklaras av ekonomiska modeller. 
Området grundar sig på forskning inom psykologi, sociologi och finans som studerar hur 
psykologiska och sociala faktorer berör investeringsbesluten (Shiller, 2003). Shiller 
menar att resultat från studier förklarar att både individuella investerare och institutionella 
investerare tenderar att göra systematiska misstag vid investeringar. 
 
Antalet aktieägare i Sverige uppgår till cirka 1,13 miljoner vilket motsvarar cirka 11,2 
procent av befolkningen (SCB, 2017). I dagens samhälle har många tillgång till analyser 
och aktiekurser i realtid genom bland annat nätmäklarfirmor eller nischade banker och 
fondkommissionärer som erbjuder sådana tjänster. Resurserna som finns på marknaden 
gör det enkelt och lättillgängligt för alla individer att handla aktier men det är generellt 
omtalat att aktiehandel resulterar i förluster. Dock menar Li et al. (2017) att 
superinvesterare inte gör förluster på grund av de informativa fördelar och färdigheter 
som de kan dra nytta av. Superinvesterare avser individer med högst inkomst samt höga 
portföljvärden. Den gruppen uppskattas på och över 99:e percentilen i populationen. De 
rika investerarna definieras av Li et al. som superinvesterare utifrån kategorierna små, 
mellan, stora och super (”small, middle, big and super investors”) investerare.       
 
Barber och Odean (2000) visar att investerare med färre aktieinnehav i portföljen erhåller 
i genomsnitt högre avkastning jämfört med investerare med fler aktieinnehav i portföljen. 
Däremot är uttrycket ”lägg inte alla ägg i samma korg” en generell kännedom bland de 
flesta investerare. Uttrycket fick sin betydande roll efter den nobelprisbelönade 
Markowitz (1952) som formulerade ”Mean-Variance Portfolio Theory”, som på svenska 
benämns portföljteorin. Teorin utgår från studier om hur man identifierar olika 
investeringars optimala avkastning i förhållande till risk. Markowitz utvecklade teorin 
med utgångspunkt i antaganden att alla placerare är riskaverta. Markowitz menar att risk 
är orsaken till att investerare inte väljer att investera i långsiktiga aktier.  
 
Siegel (2007) förklarar att det mest riskfyllda värdepappret är aktieinvesteringar jämfört 
med bland annat fonder eller obligationer. Vidare förklarar Siegel att aktierisken endast 
är högre under de första åren av investeringen eftersom aktierisken därefter sjunker 
genom åren och blir mindre riskfylld än andra värdepapper. Siegel menar att effekten av 
ett mindre riskfyllt värdepapper uppnås efter ungefär fem år. En grundläggande regel för 
investerare är att maximera avkastningen parallellt med att minimera risken. I praktiken 
är det omöjligt att få hög avkastning utan hög risk, vilket Byström (2007) benämner för 
”return-risk-tradeoff”. Byström syftar på att avkastning och risk är två faktorer som har 
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ett starkt samband till varandra, det vill säga om avkastningen ändras så ändras även 
risken.    
 
Li et al. (2017) finner att superinvesterare som är mest aktiva vid handel av aktier tjänar 
högst riskjusterat nettoavkastning medan ju mer andra investerare handlar desto mer 
förlorar de. Li et al. förklarar vidare att det empiriska beviset är spännande och 
överensstämmer med tanken att när aktiehandeln generellt skadar enskilda investerares 
prestation berörs inte superinvesterare på samma sätt. 
 

1.1   Problematisering  
 
En studie utförd av Li et al. på den kinesiska aktiemarknaden påvisade att investerare med 
högst portföljvärde och hög inkomst gynnas av aktiehandeln på grund av informativa 
fördelar och möjligheter. Resultatet av undersökningen visade, generellt, att investerarna 
tenderar att köpa aktier innan tillkännagivandet för att därefter sälja aktierna efter 
tillkännagivandet. Ett sådant handelsmönster resulterar i att investerare med högst 
portföljvärde och hög inkomst gör vinster och gynnas av aktiemarknaden på ett 
annorlunda sätt än resterande investerare. Li et al. menar att denna handel genererar fler 
fördelar till superinvesterare (”super investors”) än investerare i kategorierna små, mellan 
och stora (“small, middle and big investors”). Investerare med små, mellan och stora 
portföljer skadas av denna aktiehandel på grund av att de inte har tillgång till de 
informativa fördelarna. De informativa fördelarna som superinvesterare får tillgängligt är 
genom sina kontaktnätverk. I kontaktnätverket är det rika agenter som besitter viktiga 
positioner och viktiga kontakter med olika företag (Li et al.). De rika agenterna definieras 
av Li et al. som agenter med hög inkomst och som har ett brett kontaktnätverk med 
framgångsrika företag.        
 
Människans ställning och möjligheter påverkas i stor omfattning av ekonomiska 
förutsättningar. På grund av prestationer som skiljer sig mellan individer i dagens 
ekonomiska system har forskare intresserat sig för området behavioral finance. 
Behavioral finance utgår från hur investerare förväntar sig, bedömer och analyserar för 
beslutsfattande om investeringar. Tidigare studier inom ämnet har lyckats bevisa vikten 
av kunskap parallellt med individens möjlighet till att skapa en hög avkastning på sina 
investeringar. Ett samband som därför är omdiskuterat och som det har undersökts 
mycket kring, är att mer kunskap leder till förmånliga investeringar.   
 
Investerare på och över den 99:e percentilen är de investerare som har högst inkomst och 
högt portföljvärde, även så kallade superinvesterare. Data från den kinesiska 
aktiemarknaden innehåller information om enskilda investerares handel samt 
innehavsrekord som framställts från ett nationellt mäklarföretag i Kina. Resultatet av 
studien visar att investerare på och över den 99:e percentilen besitter informativa fördelar 
som kan förklara investeringsbeteendet menar Li et al. Investeringsbeteendet bland 
superinvesterare är därmed intressant att undersöka för att eventuellt studera differenser 
som kan förekomma inom percentilgruppen. Vidare kommer denna studie att undersöka 
om det går att identifiera skillnader i aktieportföljen mellan de studerade åldersgrupperna 
samt kvinnor och män. I flertalet tidigare studier konstateras att män är mer riskbenägna 
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än kvinnor, studien avser därför att även åskådliggöra om inkomst och ålder har effekt på 
individers riskbenägenhet. 

1.2   Syfte  
 

Syftet med studien är att undersöka investeringsbeteendet hos de högsta inkomsttagarna, 
även benämnt som superinvesterare. De faktorer som är intressanta att undersöka i 
urvalsgruppen, är hur investerarna på den svenska aktiemarknaden väljer att fördela sina 
aktier i förhållande till portföljvärdet och med hänsyn till inkomstnivån. Hypoteser 
utformas för att vi ska kunna undersöka och besvara frågor inom området.   
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2   Litteraturöversikt  

2.1   Risk  inom  finansiell  teori  
 
Ett brett spektrum av finansiella beslut påverkas av den avgörande faktorn risktolerans. 
Chavali och Mohanraj (2016) förklarar att risktolerans handlar om viljan att delta i ett 
beteende där det finns en tanke om ett önskvärt mål, men där målet är osäkert och åtföljt 
av sannolikhet för förlust i investeringen. Ett annat perspektiv till detta är riskbenägenhet, 
vilket i finansiella sammanhang förklaras som en individs vilja att ta eller avstå risker 
(Garvey, 2010). Grable och Lytton (1999) förklarar att det är nödvändigt att många frågor 
ställs och därefter integrera svaren för att mäta individens riskbenägenhet. Placerare 
verksamma på kapitalmarknaden känner till uttrycket ”att inte lägga alla ägg i samma 
korg”. Uttrycket förklarar även en riskaversion hos investerare som i ekonomiska 
sammanhang innebär att en placerare sprider sin risk genom att hålla en portfölj av olika 
värdepapper snarare än att endast äga aktier i ett enda bolag (De Ridder, 2003). 

2.2   Portföljteori  
 
En portfölj är ett samlingsnamn för alla investeringar som innehas. Portföljvärdet 
definieras som värdet av enskilda placerares investeringar. Under 1950-talet presenterade 
Markowitz (1952) grunden till den moderna portföljteorin. Teorin är baserad på att en 
investerare anses vara rationell med strävan att få så hög avkastning som möjligt men 
med så låg risk som möjligt. Barber och Odean (2000) baserar sin undersökning på 
portföljvärde utifrån kvintiler. Resultatet av undersökningen visar att investerare med 
färre aktieinnehav i portföljen erhåller i genomsnitt högre avkastning jämfört med större 
portföljer med fler aktieinnehav. Markowitz menar att resultatet av mindre risktagande 
leder till att förväntade avkastningen blir desto mindre. Portföljteorin kombinerar 
avkastningen med dess risk, vilket menar Markowitz är grunden till att 
diversifieringseffekterna uppstår. Diversifieringseffekten bygger på att bryta ner men 
även reducera risken. En diversifierad portfölj ger riskjusterad avkastning, det vill säga 
att genom metoden sänka portföljens risknivå samtidigt som avkastningsnivån är 
densamma.  
 
Markowitz (1952) instans var att ge mottot “lägg inte alla ägg i samma korg” en 
matematisk formulering med hjälp av bedömningar från förväntad avkastning, varians i 
avkastning och kovarians i avkastning för olika tillgångar. Praktiskt kan portföljteorin 
tillämpas av till exempel aktiefonder och pensionsstiftelser. Markowitz matematiska 
formulering ser ut på följande sätt:  
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𝐸 𝑅#  = portföljens förväntade avkastning 
N = antalet värdepapper i portföljen 
𝑤& = värdepapper i:s andel av portföljens värde (vikt) 
E(𝑅&) = värdepapper i:s förväntade avkastning 
 
Marknadsrisken och den unika risken är två olika skillnader på risk. Den unika risken är 
den som går att diversifiera bort och benämns som den osystematiska risken. 
Marknadsrisken som även kallas för den systematiska risken går inte att diversifiera bort. 
Detta kan belysas på följande sätt: 

 
 

 
 
      
      
      
      
    
    
    
      
      

   
   
   

   
   

       
 
 
 

2.3   Investeringsbeteenden  i  förhållande  till  genusperspektiv  

Barber och Odean (2000) diskuterar i sin undersökning att onödigt stor mängd affärer är 
en följd av övertro bland investerare, vilket leder till att avkastningen i portföljerna 
påverkas negativt. En overconfident investerare definieras som en individ som agerar i 
övertro till sin egna förmåga vilket leder till irrationella investeringsbeslut som resulterar 
i minskad avkastning. Nofsinger (2014) redogör för området overconfidence inom 
behavioral finance, och menar att den delen påverkar investerares avkastning negativt. 
Vidare förklarar Barber och Odean att människor oftast har övertro och att ett sådant 
beteende leder till mer frekvent aktiehandel (”overtrading”). 

 

Unik risk (Icke systematisk) 

Marknadsrisk (Systematisk)  

Antal aktier 

Risknivå 
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Resultatet av Barber och Odeans undersökning visar en årlig avkastning på 11,4 % som 
reflekterar de mest frekventa investerarna i sin handel medan marknaden under samma 
period genererade en avkastning på 17,9%. Undersökningen visade även att årligen 
omsatte, i genomsnitt, 75% av hushållen sina portföljer. Barber och Odean förklarar 
vidare att investerare med mindre portföljer har en högre omsättningshastighet (”turnover 
rate”). Något som förklarar de höga handelsnivåerna är enligt författarna övertro 
(”overconfidence”).   
 
Barber och Odean (2001) utvecklade studier inom området men de riktade in sig på hur 
män och kvinnor agerar i situationer rörande finansiella beslut. En viktig variabel att ta i 
beaktande i en undersökning är kön eftersom en sådan undersökning kan bedöma hur 
människor ser på placeringar samt vilka riskpreferenser de besitter. I Barber och Odeans 
undersökning utgår de från hur amerikanska män och kvinnor valde att utforma sina 
investeringsportföljer under åren 1991 till 1997. Resultatet av undersökningen påvisade 
att kvinnor tenderade att investera försiktigare samt mindre andel kapital, vilket 
förklarade varför kvinnor ägde mindre investeringsportföljer än män. 
 
Barber och Odean förklarar att det påvisade resultatet beror på att män tenderar att ha 
övertro i större utsträckning än kvinnor. De beskriver begreppet övertro som en situation 
då investerare överskattar sin förmåga och risknivå, vilket resulterar i att 
investeringsportföljerna blir mer riskfyllda. Ett sådant handlande bör inte vara negativt 
utan det gynnar börsen med ökad handel. Undersökningen visade även att kvinnor 
generellt anser sig ha mindre kunskap än män inom handel med värdepapper. Bland 
respondenterna i undersökningen var det 47,8 % av kvinnorna som ansåg att de hade bra 
kunskap om aktiehandel. Samma undersökning för män visade att 62,5 % av männen 
ansåg sig ha goda kunskaper om aktiehandeln.   
 
Croson och Gneezy (2009) förklarar könsskillnaderna genom att se på riskbenägenhet. 
Croson och Gneezy menar att kvinnors deltagande på aktiemarknaden inte är lika aktivt 
som mäns vilket kan förklaras av att kvinnor har betydligt lägre riskbenägenhet än män. 
Kvinnors passivitet på börsen med en minskad finansiell information leder till bristande 
kunskap i deras investeringar menar Croson och Gneezy. Den bristande kunskapen som 
råder inom investeringarna bidrar till att färre investeringar genomförs bland kvinnor. 
Som ett resultat av detta visar statistiken att män genomför fler investeringar än kvinnor. 
En följd är att män genomför fler investeringar som leder till att fler risker tas. Croson 
och Gneezy menar att ett bristande deltagande på aktiemarknaden resulterar till att 
kvinnor undviker att ta risker. 

2.4   Inkomst  

2.4.1  Inkomstnivå  och  risktolerans  
Inkomst är en ekonomisk aspekt som det har gjorts forskning kring och forskningen har 
visat att det finns ett positivt samband mellan en privatpersons inkomst och finansiella 
risktolerans, det vill säga ju högre inkomst desto högre finansiell risktolerans (Gibson, 
Michayluk och Venter, 2013; Venter, Michayluk och Davey, 2012; Calvet och Sodini, 
2014; Anbar och Eker, 2010; Grable, 2000; Hallahan, Faff och McKenzie, 2004). Dock 
behöver det inte innebära att den finansiella risktoleransen nödvändigtvis behöver vara 
linjär och öka i samma takt som inkomsten. Wang och Hanna (1997) konstaterar att äldre 
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individer med stabil ekonomi är mer riskbenägna än yngre individer. Venter et al. (2012) 
förklarar att individer med låg risktolerans tenderar att söka sig till arbeten med trygg 
anställningsposition vilket resulterar i lägre lön. Wang och Hanna (1997) menar att 
anledningen till att yngre individer är mindre riskbenägna kan bero på ekonomiska 
svårigheter. 

      
Riley och Chow (1992) studerade om vad för påverkan inkomst har på risker och även 
hur individer fattar beslut. Riley och Chow påpekar att individer som är 21 år och yngre 
tenderar att förvara sina tillgångar i personligt förvar och därmed inte äger riskabla 
tillgångar. Den förväntade avkastningen ökade för investerarna fram tills de blev 65 år 
men därefter sjönk det på grund av lägre inkomst och pensionspengar. Wang och Hanna 
fann att individer mellan 45–54 år ägde mer riskfyllda portföljer till skillnad från individer 
som var yngre än 45 år. Korniotis och Kumar (2011) förklarar att äldre investerare antas 
ha mer kunskap, erfarenhet och är mer självsäkra. Den äldre generationen uppvisar en 
djupare förståelse för investeringsprinciper och har därmed en bättre uppfattning om hur 
aktiemarknaden fungerar. Vidare förklarar Korniotis och Kumar i samband med att 
investerare blir äldre tenderar de att vara mindre riskbenägna vilket leder till att 
portföljerna blir mindre riskfyllda. I samband med detta visade undersökningen även att 
de äldre investerarna har ett sämre urval på aktier, vilket förklarar en sämre diversifiering. 

2.4.2  Teori  om  höginkomsttagare  
Yosef, Korniotis och Kumar (2014) förklarar att de kostnader som uppkommer i samband 
med handel på börsmarknaden kan skilja sig mellan individer. Om man ska jämföra den 
allmänna befolkningen med mer resursrika investerare, visar det sig att resursrika 
investerare har lättare tillgänglighet till finansmarknaden och även lägre kostnader vid 
handel av aktier. Exempelvis förklarar Yosef et al. att detta kan vara en förklaring till att 
holländska hushåll, i genomsnitt, investerar 10 % av sin ekonomiska förmögenhet i aktier 
och fonder men att hushållen med de största portföljerna (90:e percentilen) investerar i 
genomsnitt 44% av sin förmögenhet i aktier och fonder.  
 
Hira och Loibil (2006) studerade investeringsbeteenden hos män och kvinnor som var 
höginkomsttagare. Resultatet av undersökningen visade att kvinnor var mindre 
riskbenägna men även att de upplevde att genomförandet av investeringar var stressfyllt, 
tidskrävande och svårt. Däremot var männen villiga till att ta mer risker och de beskrev 
även sig själva som självsäkra och kunniga. Studien visade även att männen hade 
diversifierade portföljer, och att de uttalade sig för att vara nöjda med sina investeringar 
samt att de hade en bra investeringsstrategi. Avvikelserna mellan könen berodde på att 
männen var säkra i sina positioner och hade därmed en säker inkomst som inte skulle 
försämras (utan enbart kunde bli högre). Kvinnorna upplevde däremot mer osäkerhet i 
sina positioner, vilket skulle innebära att de kunde förlora sina positioner lättare och 
därmed även inkomsten. Investeringar med högre risker innebar därför större press på 
kvinnor. 
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3   Data  och  metod  

3.1   Data  
 
Det insamlade datasetet är unikt då den är baserad på individnivå från Visby Research In 
Stock Ownership på Uppsala Universitet, Campus Gotland. Tidigare studier inom det 
studerade området har utgått från data på individnivå men från enstaka aktiemäklare. En 
sådan studie kan resultera i lägre rikstäckande generaliserbarhet. Den studerade 
urvalsgruppen i denna studie består av, i genomsnitt, 20 413 svenska investerare som 
verkar på den svenska aktiemarknaden under åren 2014–2016. Urvalsgruppen benämns 
som superinvesterare och består av investerare som klassificeras på och över 99:e 
percentilen, baserat på varje enskild individs inkomst i början av varje år. 
Tillförlitligheten i studien är hög då det insamlade datamaterialet består av ett stort antal 
observationer med hög kvalitet som mäter det som avses mäta.   
 
Individerna i den deskriptiva statistiken och univariata analysen har delats in i tre 
åldersgrupper, 18–44 år, 45–64 år och 65 plus. I den multivariata analysen är individerna 
uppdelade i två åldersgrupper, yngre än 50 år och över 50 år. På grund av den svenska 
lagstiftningen utesluts individer under 18 år eftersom de enligt lag inte är myndiga 
(Lindblom och Nordback, 2017). Individerna har även delats upp i kön och består av, i 
genomsnitt, 8 457 kvinnor och 11 956 män. Perioden som behandlas i den multivariata 
regressionsanalysen består av år 2014 och 2015. År 2016 utesluts med anledning av att 
tillräcklig kursdata saknas för det året. Vidare innefattar datasetet även information om 
ett flertal variabler som är relevanta för studiens ändamål. Variablerna presenteras i form 
av de statistiska måtten aritmetiskt medelvärde, median, standardavvikelse, 
minimumvärde och maximumvärde. 

3.2   Metodval  
 
Undersökningen är en kvantitativ studie baserad på ett flertal statistiska metoder för att 
besvara hypoteserna. Hypoteserna formulerades utifrån de teoretiska referensramarna 
som studien behandlar. Den kvantitativa analysen utförs med hjälp av sekundärdata. 
Behandlingen av samtliga analyser av datamaterialet har utförts i Microsoft Excel-
programmet och Minitab Statistical Softwareprogrammet. Första delen av resultatet 
består av deskriptiv statistik som är en sammanställning av datasetet. Den deskriptiva 
statistiken består av samtliga individer från urvalsgruppen och även en uppdelning av 
kvinnor och män. Variablerna omfattas av inkomst, portföljvärde, antal aktier som 
innehas och Herfindahl-Hirschman index (HHI). Herfindahl-Hirschman index beräknar 
koncentrationen på portföljen. Variablerna i den deskriptiva statistiken studeras enskilt 
och ger en överblick på resultatets utfall.  

3.2.1  Univariat  analys  och  multivariat  regressionsanalys  
Studien utgår även från univariat analys och multivariat regressionsanalys. I den 
univariata analysen studeras åldersgrupperna mot varandra samt kvinnor och män mot 
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varandra. Ett t-test1 har utförts för att studera skillnaden i medelvärde mellan grupperna. 
Utifrån t-testet används p-värdet för att studera signifikansen. Multivariat 
regressionsanalys studerar hur en beroende variabel förhåller sig till två eller fler 
oberoende variabler. Det intressanta är att analysera sambandet mellan dessa variabler. 
Utifrån den multivariata regressionsanalysen erhålls ett förklaringsvärde som 
representerar de oberoende variablerna som kan förklaras av den beroende variabeln. Två 
multivariata regressionsanalyser har genomförts och studerar en beroende variabel mot 
ett flertal oberoende variabler. Utifrån regressionsanalysen används p-värdet för att 
studera signifikansen mellan variablerna. Samtliga modellers signifikans studeras utifrån 
1 %, 5 % respektive 10 % - nivå. 

3.3   Hantering  av  data  
 

Behandlingen av datamaterialet är restriktivt på grund av känsliga personuppgifter. I 
betraktande av de känsliga personuppgifterna har således data hanterats med försiktighet 
under studiens arbetsgång. Data i den deskriptiva statistiken och univariata analysen 
presenteras i genomsnittliga siffror för den studerade perioden, år 2014–2016. Detta, i 
avsikt att, individernas personuppgifter inte ska kunna utläsas. Datasetet kategoriseras 
därefter i olika åldersgrupper. Hanteringen av data ser dock annorlunda ut vid multivariat 
regressionsanalys eftersom analysen utgår från enskilda observationer som är baserade 
på individernas personuppgifter. Fördelningen av individerna har därför delats in i två 
åldersgrupper, yngre än 50 år och över 50 år.   

3.3.1  Bortfall  
Sorteringen av datasetet för den multivariata regressionsanalysen sker på annorlunda sätt, 
för att utesluta extremvärden som kan ge en missvisande bild av resultatet. Därav har 1% 
uteslutits av samtliga observationer för åren 2014 och 2015. År 2014 uppgick antalet 
observationer till 24 586 individer och av de observationerna uteslöts sammanlagt 246 
individer. 123 observationer uteslöts från de högsta extremvärdena och 123 observationer 
från de lägsta extremvärdena. År 2015 uppgick antalet observationer till 24 482 individer 
och sammanlagt uteslöts 244 observationer från samtliga. 122 observationer uteslöts från 
de högsta extremvärdena och 122 observationer från de lägsta extremvärdena. Som 
tidigare nämnt har år 2016 uteslutits på grund av otillräckliga kursdata för det året. 

3.4   Hypoteser  
 
Utifrån studiens syfte och teorier formulerades tre hypoteser som följer: 

H1: Superinvesterare tenderar att äga koncentrerade portföljer.  
H2: Åldersgruppen 18–44 år har lägre inkomst, portföljvärde och antal aktier än 
åldersgruppen 45–64 år.  

H3: Män tenderar att ha högre inkomst, högre portföljvärde och färre aktier än kvinnor.  

                                                
1 Se bilaga 1 för formeln 
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4   Resultat  och  analys  

4.1   Deskriptiv  statistik  
I detta avsnitt presenteras den deskriptiva statistiken för samtliga individer som har 
undersökts på och över den 99:e percentilen. Studien består av 41 % (8 457) kvinnor och 
59 % (11 956) män, som sammanlagt uppgår till, i genomsnitt, 20 413 enskilda investerare 
mellan åren 2014–2016. 

Tabell 1-Deskriptiv statistik av samtliga individer  
Deskriptiv statistik. Uppgifterna sträcker över perioden 2014–2016. Superinvesterare är de med inkomst på 
och över 99:e percentilen första dagen under varje år. Urvalet består av 20 413 enskilda investerare. Panel 
A beskriver genomsnittet för den undersökta perioden. Panel B presenterar inkomsten för varje 
ålderskategori. Panel C beskriver portföljvärdet för varje ålderskategori. Panel D redogör för antal aktier 
som innehas i varje ålderskategori.    

  
18–44 år 

 
45–64 år 

 
65+ 

Panel A: Samtliga individer    
Antal individer  9 873 9 172 1 368 

Inkomst (kr) 3 363 850 3 881 282 3 271 793 

Portföljvärde (kr) 5 298 555 15 315 997 15 978 433 

Antal aktier 6,4 9,3 15,7 

Herfindahl index 0,549 0,460 0,324 

Panel B: Inkomst    
25:e percentilen 1 766 416 1 780 113 1 741 310 

Median 2 178 966 2 243 553 2 166 168 

75:e percentilen 3 156 007 3 330 042 3 347 202 

Standardavvikelse 5 512 721 23 069 361 3 658 832 

Panel C: Portföljvärde    
25:e percentilen 94 862 204 324 1 087 722 

Median 369 579 885 910 5 144 022 

75:e percentilen 1 381 423 3 426 143 16 165 901 

Standardavvikelse 72 412 308 687 142 887 41 510 718 

Panel D: Antal aktier    
25:e percentilen 2 3 5,2 

Median 4,2 6,4 11,8 

75:e percentilen 8,1 12,4 21,2 

Standardavvikelse 7,0 9,5 15,2 

 
Fördelningen av antal individer i varje åldersgrupp skiljer sig vilket bör finnas i åtanke. 
Exempelvis i åldersgruppen 18–44 år uppgår antal individer till 9 873 och i åldersgruppen 
65 plus uppgår den till 1 368 individer. I tabell 1 panel A visar det att urvalsgruppen för 
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åldrarna 45–64 år (15 315 997 kr) och 65 plus (15 978 433 kr) har betydligt högre 
portföljvärden än åldersgruppen 18–44 år (5 298 555 kr). Samtidigt divergeras inte 
inkomsterna avsevärt mellan åldersgrupperna. Standardavvikelse för åldersgruppen 45–
64 år i panel B och C är hög, vilket kan innebära att det finns ett antal individer som 
innehar extremvärden. Standardavvikelsen för antal aktier som innehas i varje 
åldersgrupp förhåller sig nära till medelvärdet, vilket betyder att det är approximativt 
normalfördelat. Herfindahl indexet mäter koncentrationen och kan anta ett värde mellan 
noll, diversifierad portfölj, och ett, som betecknar koncentrerad portfölj. Åldersgrupperna 
18–44 år (0,549) och 45–64 år (0,460) påvisar att de äger mer koncentrerade portföljer än 
åldersgruppen 65 plus (0,324).       
 
Utifrån tabell 1 går det även att läsa av att den genomsnittliga inkomsten i förhållande till 
portföljvärdet är högt. Yosef et al. (2014) förklarar att holländska hushåll med de största 
portföljerna (90:e percentilen) investerar i genomsnitt 44% av sin förmögenhet i aktier 
och fonder. Det visar sig att även svenska superinvesterare (99:e percentilen) investerar i 
genomsnitt mer än 44% av sin förmögenhet i aktier och fonder.    

4.1.1  Deskriptiv  statistik  –  könstillhörighet  
 
Tabell 2-Deskriptiv statistik av könstillhörighet  
Deskriptiv statistik av könstillhörighet för perioden 2014–2016. Data baseras på urvalsgruppen 
superinvesterare, den 99:e percentilen, och delas upp mellan könen. De representerade siffrorna visar 
skillnaderna mellan kvinnor och män. Variablerna som används i panel A och B är antal individer, inkomst, 
portföljvärde samt antal aktier. Könen delas även in mellan åldersgrupperna 18–44 år, 45–64 år och 65+.  

 18–44 år 45–64 år 65 + 

Panel A: Kvinnor    

Antal individer 4 020 3 555 882 

Inkomst (kr) 1 960 397 2 113 161 1 984 175 

Portföljvärde (kr) 5 340 798 8 174 470 8 990 697 

Antal aktier 5,8 8,4 12,5 

Panel B: Män    

Antal individer 5 755 5 537 664 

Inkomst (kr) 4 176 927 4 865 085 4 230 235 

Portföljvärde (kr) 5 277 243 19 899 416 21 541 257 

Antal aktier 6,6 9,5 17,5 

 
I tabell 2 presenteras hur fördelningen mellan kön förhåller sig till åldersgrupperna. 
Fördelningen är inte jämn då antal kvinnor för åldersgrupperna utgör 8 457 och för män 
uppgår den till 11 956. Portföljvärdet visar stora skillnader mellan könen men även mellan 
åldersgrupperna. Exempelvis är det genomsnittliga portföljvärdet för män i åldersgruppen 
45-64 år 19 899 416 kr och i åldersgruppen 65 plus 21 541 257 kr, i samma åldersgrupper 
för kvinnor utgör portföljvärdena 8 174 470 kr respektive 8 990 697 kr. Hira och Loibil 
(2006) förklarar att män, inom kategorin höginkomsttagare, tenderar att besitta mer 
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diversifierade portföljer än kvinnor vilket stämmer i enlighet med resultatet i tabell 2. 
Tabellen visar även att ju äldre individerna blir desto mer diversifierade blir portföljerna, 
och i takt med åldern ökar även portföljvärdet.  

4.2   Univariat  analys  
I denna del utförs univariat analys där en variabel analyseras mot en annan variabel. I 
tabell 3, 4 och 5 analyseras åldersgrupperna mot varandra. I tabell 6 analyseras kvinnor 
och män mot varandra. I samtliga tabeller redovisas medelvärdesdifferensen. ***, ** och 
* motsvarar signifikans på 1 %, 5 % respektive 10 % - nivå. 

4.2.1  Univariat  analys  av  samtliga  
 
Tabell 3 – Univariat analys av samtliga investerare. 
Univariat analys av deskriptiv statistik. Analysen utgår från samtliga superinvesterare i åldersgrupperna 
18–44 år och 45–64 år. Variablerna som analyseras är inkomst, portföljvärde och antal aktier i förhållande 
till de angivna åldersgrupperna. ***, ** och * motsvarar signifikans på 1 %, 5 % respektive 10 % - nivå. 

 18–44 
år 

   	   45–64 år     

 Medel P10 Median P90 	   Medel P10 Median P90 Diff. 
medel 

Inkomst (Tkr) 3, 364 1, 616 2, 179 5,292 	   3, 881 1, 620 2, 244 5, 903 517** 

Portföljvärde 
(Tkr) 

5, 299 23 370 5,019  	   15, 316 45  886 11, 322  10, 017 

Antal aktier 6,36 1 4,2 14 	   9,29 1,5 6,42 20,17 2,93*** 

 

Tabell 3 visar att det är en signifikant skillnad i inkomsten på 5 %- nivå (p-värde = 0,036) 
mellan åldersgrupperna 18–44 år (3, 364 Tkr) och 45–64 år (3, 881 Tkr). Individer i 
åldersgruppen 45–64 år erhåller, i genomsnitt, högre inkomst än åldersgruppen 18–44 år 
(medeldiff. 517 Tkr). Även antal aktier som innehas visar signifikans på 1 %- nivå (p-
värde = 0,000). Däremot är inte resultatet för portföljvärdet i de olika åldersgrupperna 
signifikanta. Wang och Hanna (1999) förklarar att individer under 21 år kan vara mindre 
riskbenägna på grund av instabila ekonomiska förhållanden, vilket inte återspeglar 
resultatet i tabellen. Resultatet visar inte stora skillnader mellan den genomsnittliga 
inkomsten och åldersgrupperna trots åldersskillnaderna. Det kan bero på att urvalet som 
undersöks i studien utgår från investerare med högst inkomst samt höga portföljvärden.  
 
Den yngre åldersgruppens genomsnittliga portföljvärde (5, 299 Tkr) är dock betydligt 
lägre än den äldre åldersgruppen (15, 316 Tkr). Detta kan inte förklaras av det teorin talar 
om, att inkomstförhållanden har en effekt på hur yngre individer väljer att investera. 
Däremot kan siffrorna förklaras av Riley och Chows (1992) teori som talar om att 
individer som är 21 år och yngre tenderar att förvara sina tillgångar i personligt förvar 
och därmed inte äger riskabla tillgångar. 
 
Gibson et al. (2013) talar dock för att det finns ett positivt samband mellan en 
privatpersons inkomst och finansiella risktolerans. Gibson et al. menar att ju högre 
inkomst privatpersonerna har desto högre risktolerans. Wang och Hanna (1999) menar 
att riskbenägenheten ökar i takt med ålder vilket kan förklara skillnaderna i portföljvärdet 
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som finns mellan åldersgrupperna. En annan aspekt som förtydligar den låga 
risktoleransen hos investerare är att dessa individer oftast väljer trygga 
anställningspositioner som resulterar i lägre lön, och därav även minskad kapacitet till att 
investera i riskfyllda aktier.  
 
En förklaring till den äldre åldersgruppens, 45–64 år, investeringsbeteende och 
portföljvärde är att dessa individer äger mer riskfyllda portföljer till skillnad från 
investerare yngre än 45 år (Wang och Hanna, 1999). En investerare som strävar efter hög 
avkastning men med låg risk anses vara rationell (Markowitz, 1952). Ett sådant beteende 
leder till att den förväntade avkastningen blir lägre vilket kan kopplas till resultatet i vår 
undersökning. Exempelvis är portföljvärdet för den yngre åldersgruppen (18–44 år) 
betydligt lägre än den äldre åldersgruppen (45–64 år). Detta kan troligen med kopplingar 
till portföljteorin bero på att de äldre individerna investerar i mer riskfyllda portföljer 
vilket ger högre avkastning och förklarar de högre portföljvärden för åldersgruppen 45–
64 år (15, 316 Tkr). Investerare mellan 45–64 år kan därför anses vara mer riskbenägna 
än de yngre investerarna mellan 18–44 år, vilket leder till högre avkastning och därmed 
högre portföljvärden. 
 
Tabell 4 – Univariat analys av samtliga investerare.  
Analysen utgår från samtliga superinvesterare i åldersgrupperna 18–44 år och 65 plus. Variablerna som 
analyseras är inkomst, portföljvärde och antal aktier i förhållande till de angivna åldersgrupperna. ***, ** 
och * motsvarar signifikans på 1 %, 5 % respektive 10 % - nivå. 

 18–44 
år 

   	   65+     

 Medel P10 Median P90 	   Medel P10 Median P90 Diff. medel 

Inkomst (Tkr) 3, 364 1, 616 2, 179 5, 292 	   3, 272 1, 610  2, 166 5, 629 -92 

Portföljvärde (Tkr) 5, 299 23  370 5, 019 	   15, 978  108  5, 144 34, 243 10, 680*** 

Antal aktier 6,36 1 4,2 14 	   15,75 2 11,83 33,6 9,39*** 

 

Tabell 4 analyserar den yngsta åldersgruppen 18–44 år mot den äldsta åldersgruppen 65 
plus. Portföljvärdet (p-värde = 0,000) och antal aktier (p-värde = 0,000) är signifikanta 
på 1 %- nivå men däremot är inte inkomsten signifikant. Även om inkomst inte är 
signifikant betyder det inte att det inte finns skillnader. Differensen på portföljvärdet visar 
på 10 680 Tkr, vilket betyder att åldersgruppen 65 plus (15 978 Tkr) har betydligt högre 
portföljvärde än åldersgruppen 18–44 år (5 299 Tkr). Åldersgruppen 65 plus (15,75) 
innehar även fler aktier än åldersgruppen 18–44 år (6,36) vilket betyder att portföljen är 
mer diversifierad.   
 
Åldersgruppen 65 plus visar sig ha lägre inkomst vilket stämmer i enlighet med Riley och 
Chow (1992) som menar att individer över 65 år har lägre inkomst i följd av 
pensionspengar. Däremot menar Riley och Chow att den förväntade avkastningen på 
investeringarna inte sjunker på grund av lägre inkomst. Resultatet visar att de har ett högt 
portföljvärde i förhållande till inkomsten. Detta påvisar att de inte är mindre riskbenägna 
vilket går emot Kornioris och Kumars (2011) argument om att äldre tenderar att vara 
mindre riskbenägna och därmed besitter mindre riskfyllda portföljer. Anledningen till att 
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portföljvärdet är högt kan bero på att individerna inom åldersgruppen 65 plus har mer 
kunskap och förståelse för aktiemarknadens funktion.  
 
Kornioris och Kumar förklarar även att äldre investerare tenderar att ha sämre 
diversifiering. Resultatet visar dock att de äldre besitter fler aktier, än den yngre 
åldersgruppen, vilket nödvändigtvis inte behöver betyda att de har sämre diversifiering 
med hänsyn till portföljvärdet. Li et al. (2017) förklarar att superinvesterare besitter 
insiderinformation vilket kan vara en ytterligare förklaring till det höga portföljvärdet. 
Vidare förklarar Li et al. samt Yosef et al. (2014) att det är information som inte finns 
tillgängligt för allmänheten utan dessa individer besitter viktiga kontakter med viktig 
information om företag och marknaden. 
 
Inkomsten mellan åldersgrupperna påvisar inte stor differens men däremot skiljer 
portföljvärdet avsevärt. Detta kan bero, som tidigare nämnt, på att de äldre individerna 
har mer erfarenhet och kunskap om marknaden. De yngre individerna har förmodligen 
mindre kunskap och därmed är de mindre riskbenägna. Riley och Chow (1992) förklarar 
att individer som är 21 år och yngre tenderar att förvara sina tillgångar i personligt förvar, 
men utifrån vårt resultat visar det att det finns individer som äger riskabla tillgångar och 
som även har högt portföljvärde. 
 
Tabell 5 – Univariat analys av samtliga investerare.  
Analysen utgår från samtliga superinvesterare i åldersgrupperna 45–64 år och 65 plus. Variablerna som 
analyseras är inkomst, portföljvärde och antal aktier i förhållande till de angivna åldersgrupperna. ***, ** 
och * motsvarar signifikans på 1 %, 5 % respektive 10 % - nivå. 

 45–64 
år  

   	   65+     

 Medel P10 Median P90 	   Medel P10 Median P90 Diff. 
medel 

Inkomst (Tkr) 3, 881 1, 620 2, 244 5, 903 	   3, 272 1, 610 2, 166 5, 629 - 609** 

Portföljvärde (Tkr) 15, 316 45 886 11, 322 	   15, 978 108 5, 144 34, 243 662 

Antal aktier 9,29 1,5 6,42 20,17 	   15,75 2 11,83 33,6 6,46*** 

 
Tabell 5 undersöker åldersgrupperna 45–64 år och 65 plus. Åldersgrupperna visar 
signifikant skillnad i inkomst på 5 % - nivå (p-värde = 0,019). Åldersgruppen 45–64 år 
erhåller, i genomsnitt, högre inkomst vilket visar skillnad på – 609 Tkr. Även antal aktier 
som innehas visar signifikans men på 1 % - nivå (p-värde = 0,000). Däremot är inte 
resultatet för portföljvärdet signifikant.  
 
Utifrån resultatet i tabell 5 visar det att skillnaderna mellan de olika variablerna 
minimeras. Det kan förklaras av att åldersgrupperna (45–64 år respektive 65+) är 
individer med längre tidserfarenhet inom aktiemarknaden samt stabilare 
inkomstförhållanden. Kornioris och Kumar (2011) argumenterar för att de äldre 
generationer har en djupare förståelse för hur aktiemarknaden fungerar. Däremot 
förklarar Kornioris och Kumar att i samband med att investerare blir äldre tenderar de att 
vara mindre riskbenägna vilket leder till mindre riskfyllda portföljer. Det Kornioris och 
Kumar påpekar stämmer inte överens med resultatet i tabellen. I resultatet visar det att 
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portföljvärdet ökar i takt med åldern och det kan förklaras genom portföljteorin som ett 
positivt samband.    
 
Som tidigare nämnt argumenterar portföljteorin (Markowitz, 1952) för att högre risk leder 
till högre avkastning. Sambandet kan utläsas från resultatet av vår undersökning eftersom 
investerarna i dessa åldersgrupper har portföljvärden som blir högre, ju äldre investerarna 
blir. Det kan därför förklaras, med utgångspunkt i portföljteorin, att investerarna är 
riskbenägna i sitt beteende och att det leder till högre avkastning och därmed högre 
portföljvärden. Kornioris och Kumar (2011) förklarar vidare att äldre investerare inte 
endast tenderar till att bli mindre riskbenägna utan i takt med att investerarna blir äldre 
försämras diversifieringen av aktier. Siffror från undersökningen visar dock att 
åldersgrupperna (45–64 år samt 65 plus) har en god diversifiering av aktier i förhållande 
till åldern (i genomsnitt 9,29 respektive 15,75).  

4.2.2  Univariat  analys  av  könstillhörighet  
 

Tabell 6 – Univariat analys av kön.  
Analysen utgår från en könsfördelning av superinvesterare på och över den 99:e percentilen. Variablerna 
som analyseras i förhållande till kön är inkomst, portföljvärde och antal aktier. ***, ** och * motsvarar 
signifikans på 1 %, 5 % respektive 10 % - nivå. 

 Kvinnor    	   Män     

 Medel P10 Median P90 	   Medel P10 Median P90 Diff. 
medel 

Inkomst (Tkr) 2, 027 1, 077 1, 367 2, 964 	   4, 499 1, 958 2, 722 6, 977 2, 472*** 

Portföljvärde (Tkr) 6, 913 15 294 8, 178 	   12, 952 45 829 11, 604 6, 039 

Antal aktier 7,62 1 4,67 18,17 	   8,54 1,33 5,75 18,67 0,92*** 

 
Tabell 6 presenterar fördelningen i inkomst, portföljvärde och antal aktier för kvinnor och 
män. Resultatet av tabellen visar signifikant skillnad på inkomst (p-värde = 0,000) och 
antal aktier (p-värde = 0,000) på 1 % -nivå. Differensen (2, 472 Tkr) mellan könen visar 
att män har, i genomsnitt, högre inkomst än kvinnor. Portföljvärdet visar differens på 6, 
039 Tkr men resultatet är inte signifikant. Skillnaden i portföljvärdet mellan kvinnor och 
män kan förklaras genom att kvinnor investerar försiktigare och med mindre andel kapital 
än män (Barber och Odean, 2001). Kvinnor äger även i genomsnitt mindre portföljer än 
män vilket stämmer i enlighet med Barber och Odeans studie. Barber och Odean förklarar 
vidare att en orsak till att resultatet visar att män har högre portföljvärde är att män 
tenderar till att ha övertro i större utsträckning än kvinnor. Den övertron som de har till 
sin egna förmåga kan vara en grund till att de investerar i mer riskfyllda aktier. Enligt 
portföljteorin (Markowitz, 1952) leder, som tidigare nämnt, ett riskfyllt beteende till 
högre avkastning vilket reflekterar resultatet om männens portföljvärden samt 
investeringsbeteenden. 
  
Barber och Odeans studie visade att 47,8% av kvinnorna upplevde att de hade bra kunskap 
om aktiemarknaden, medan samma undersökning visade 62,5% för män. Även detta kan 
vara en anledning till kvinnornas lägre portföljvärden. Barber och Odeans resultat tyder 
på att män har starkare förståelse för aktiehandeln jämfört med kvinnor.  
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Hira och Loibils (2006) studie om höginkomsttagare visade att kvinnor är mindre 
riskbenägna och att de upplevde aktiehandeln som stressfyllt, tidskrävande och svårt. 
Studien visade även att män var mer villiga till att ta mer risker och de beskrev även sig 
själva som självsäkra och kunniga inom området. Ett skäl till varför kvinnor tenderar till 
att undvika risker är på grund av bristande deltagande på aktiemarknaden (Croson och 
Gneezy, 2009). Croson och Gneezy utvecklar vidare och förklarar att kvinnors bristande 
insikt inom aktiehandel beror på att kvinnor tenderar till att agera passivt på 
aktiemarknaden med en minskad finansiell information. Kunskapsbristen resulterar i färre 
investeringar bland kvinnor menar Croson och Gneezy. De menar att det är en förklaring 
till varför statistiken ser ut som den gör bland kvinnor och män.  

4.3   Multivariat  regressionsanalys    
 

Tabell 7 – Multivariat regressionsanalys av inkomst och portföljvärden. 
Multivariat regressionsanalys för perioden 2014 och 2015. Analysen utgår från samtliga superinvesterare 
uppdelat i åldersgrupperna under 50 år och över 50 år. Variablerna som analyseras är inkomst, 
portföljvärde, Herfindahl-Hirschman Index, åldersgrupperna och kön. Resultatet visar koefficienterna från 
den multivariata regressionsanalysen. ***, ** och * motsvarar signifikans på 1 %, 5 % respektive 10 % - 
nivå. 𝑅+	  representerar de oberoende variablerna som kan förklaras av den beroende variabeln. N 
representerar antalet observationer för varje år.     

 2014 
 

2015 

Panel A: Inkomst   

Konstant 3 256 345,6*** 3 954 912,8*** 

Portföljvärde 0,033*** 0,031*** 

Herfindahl index -279 676,5*** -486 474,8*** 

Åldersgrupp -6 407,3 -11 712,1 

Kön  -264 985,4*** -382 321,2*** 

𝑅+ 0,088 0,072 

N 24 340 24 238 

Panel B: Portföljvärde   

Konstant 4 743 171,4*** 5 755 681,3*** 

Inkomst 0,331*** 0,153*** 

Herfindahl index -5 848 434,4*** -5 554 148,1*** 

Åldersgrupp 2 792 830,2*** 3 180 895,6*** 

Kön  318 933,9* 11 277,2 

R+ 0,071 0,044 

N 24 340 24 238 
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Tabell 7 presenterar multivariat regressionsanalys för konstanterna inkomst och 
portföljvärde. Resultatet från Panel A, som består av inkomst, visar statistisk signifikans 
på de oberoende variablerna portföljvärde, Herfindahl-Hirschman index och kön på 1%-
nivå. Däremot visar inte resultatet i variabeln åldersgrupp statistisk signifikans. Resultatet 
från Panel B, visar signifikant skillnad på variablerna inkomst, Herfindahl-Hirschman 
index och åldersgrupp på 1%-nivå. Variabeln kön visar endast signifikant skillnad under 
år 2014, på 10%-nivå. Förklaringsgraden betecknas som 𝑅+ och visar hur mycket av 
variansen den beroende variabeln kan förklaras genom den oberoende variabeln. 
Resultatet för 𝑅+ förklarar låga värden för variansen mellan den beroende och de 
oberoende variablerna. Den låga förklaringsgraden kan bero på att alla variabler inte är 
förklarande i analysmodellen. Det kan tolkas som att en eller flera variabler inte har 
betydelse för den beroende variabeln. Även om förklaringsgraden är låg i vår studie kan 
den berätta det vi avser att undersöka.        
 
Signifikansen på den multivariata regressionsanalysen kan tolkas som ett mått på hur 
sannolikt det är att det finns en effekt av de oberoende variablerna på den beroende 
variabeln. Även om åldersgrupp inte visar signifikans innebär det inte att ålder inte har 
effekt på inkomst. Resultatet kan bero på att vi har två åldersgrupper som inte visar 
specifik ålder på varje observation. Även om ett samband mellan två variabler visar 
statistiskt signifikant betyder inte det att ett kausalt samband måste föreligga mellan 
variablerna. Samvariationen mellan de två variablerna kan bero på en tredje eller fler 
bakomliggande variabler som påverkar de båda. Exempelvis är Herfindahl-Hirschman 
index ett mått på hur investerare diversifierar sina portföljer. Den variabeln i sig påverkar 
inte inkomst men kan samvariera med andra oberoende variabler och därför visar en 
signifikant skillnad. Herfindahl-Hirschman indexet i regressionen pekar på att 
koefficienterna är negativa vilket betecknar att portföljerna är koncentrerade.  
 
Datasetet i vår studie bestod av fler män än kvinnor vilket kan ge en snedvridande bild på 
resultatet. Resultatet på regressionen visar att kön och inkomst har ett negativt samband. 
Förklaringen kan vara att kvinnor tjänar i genomsnitt mindre inkomst vilket resulterar i 
att resultatet visar ett negativt samband.         
 
Utifrån teorierna som vi har tagit del av visar det att de flesta variablerna samverkar med 
varandra. Gibson et al. (2013) beskriver att inkomst är en ekonomisk aspekt som visar ett 
positivt samband i förhållande till finansiell risktolerans, det vill säga ju högre inkomst 
desto högre finansiell risktolerans. Riley och Chow (1992) har även gjort studier inom 
området och studerat om hur inkomst har för påverkan på risker och även om individers 
beslutsfattande. Resultatet från studien visade att den förväntade avkastningen ökade i 
takt med inkomsten. Resultatet i regressionen stämmer i enlighet med teorierna då den 
påvisar att inkomst och portföljvärde har ett positivt samband. Det är förklarligt då en 
individ ska kunna ha inkomst för att kunna investera i aktier. Portföljvärdet påverkas av 
hur mycket inkomst en individ har. 
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5   Slutsats  

Studien grundade sig på att studera investeringsbeteendet hos de högsta inkomsttagarna 
på den svenska aktiemarknaden. Investerarna benämns som superinvesterare. De 
variabler som studerades i percentilgruppen var inkomst, portföljvärde, antal aktier som 
innehas och Herfindahl-Hirschman index (HHI).  
 
Resultatet påvisade att svenska superinvesterare besitter, i genomsnitt, koncentrerade 
portföljer. Resultatet grundar sig på den multivariata regressionsanalysen som visade att 
Herfindahl-Hirschman indexet hade ett negativt samband i förhållande till inkomst och 
portföljvärde. Sambandet visade statistiskt signifikans på 1%-nivå. Det tyder på att 
superinvesterare investerar i färre aktier och samtidigt besitter värdefulla portföljer. Det 
kan tolkas som att dessa investerare besitter insiderinformation som inte finns tillgängligt 
för allmänheten. Superinvesterares investeringsbeteende påvisar inte att de direkt följer 
Markowitz (1952) motto om att ”inte lägga alla ägg i samma korg”. Resultatet från Barber 
och Odeans (2000) undersökning visade att investerare med färre aktieinnehav i 
portföljen erhåller i genomsnitt högre avkastning vilket kan förklara resultatet från 
datamaterialet.   
 
Wang och Hanna (1997) utvecklade studier om hur investeringsbeteendet ser ut i 
förhållande till ålder. Resultatet från den univariata analysen visade statistisk signifikans 
på inkomst och antal aktier mellan åldersgrupperna 18–44 år och 45–64 år. Signifikansen 
var på 1%-nivå. Även om portföljvärdet inte visade statistiskt signifikans går det att utläsa 
att portföljvärdet skiljer sig avsevärt mellan åldersgrupperna. Det kan bero på att individer 
mellan 45–54 år tenderar att äga mer riskfyllda portföljer än individer yngre än 45 år 
(Wang och Hanna, 1997). Förklaringen är att äldre individer antas ha mer kunskap, 
erfarenhet och är mer självsäkra. Äldre individer med mer erfarenhet påvisar djupare 
förståelse för investeringsprinciper och tenderar att ha bättre uppfattning om hur 
aktiemarknaden fungerar (Korniotis och Kumar, 2011). Även om den genomsnittliga 
inkomsten är lägre hos åldersgruppen 18–44 år, avviker den inte avsevärt från 
åldersgruppen 45–64 år. De färre antal aktier som innehas i åldersgruppen 18–44 år beror 
på att yngre individer är mindre riskbenägna än äldre individer och därmed äger mindre 
riskfyllda tillgångar.     
  
Barber och Odean (2001) utvecklade studier inom investerares investeringsbeteenden och 
riktade sig in på att undersöka hur män och kvinnor agerar i situationer rörande finansiella 
beslut. Resultatet från den univariata analysen visade signifikant skillnad på inkomst och 
antal aktier som innehas, på 1%- nivå. Även om portföljvärdet inte visade signifikans 
betyder det inte att det inte finns skillnad. Det genomsnittliga portföljvärdet indicerar att 
det är stor skillnad mellan könen. Även percentilerna inom könen visar stora skillnader 
på portföljvärdet. Antal aktier som män innehar visar på att det är fler än kvinnors 
aktieinnehav vilket tyder på att män har mer diversifierade portföljer. Resultatet stämmer 
i enlighet med Hira och Loibil (2006) som förklarade att män tenderar att äga mer 
diversifierade portföljer. Förklaringen till att män har högre portföljvärden är att män 
tenderar att ha mer övertro till sin egna förmåga och risknivå än kvinnor. Kvinnor tenderar 
även att investera försiktigare och mindre andel kapital vilket kan förklara de mindre 
investeringsportföljerna (Barber och Odean). Skillnaderna i inkomsten visar att kvinnor 
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tjänar, i genomsnitt, mindre inkomst än män. Det kan bero på att kvinnor upplever mer 
osäkerhet i sina positioner och har därmed lättare att förlora inkomsten. Däremot är män 
mer säkra i sina positioner och har säker inkomst som inte kan försämras utan kan endast 
bli högre (Hira och Loibil, 2006). Det är viktigt att ha i åtanke att det är fler män i 
urvalsgruppen och det kan påverka resultatet vi får fram från datamaterialet. 

5.1   Förslag  till  vidare  forskning  
 
Ett intressant förslag till vidare forskning är att studera flera percentilgrupper på den 
svenska aktiemarknaden. I likhet med Li et al. (2017) studie, som är baserad på den 
kinesiska aktiemarknaden, skulle det vara intressant att jämföra svenska superinvesterare 
med flera percentilgrupper på den svenska aktiemarknaden. På grund av metodologiska 
begränsningar och begränsad tid för vår studie utfördes studien enbart för den högsta 
percentilgruppen. En framtida forskning skulle därför kunna studera vidare inom området 
och undersöka eventuella avvikelser i handelsmönster bland percentilgrupperna. Li et al. 
utförde en eventstudie som visade att investerare, på och över den 99:e percentilen baserat 
på portföljvärde, besitter informativa fördelar som förklarade investerarnas 
handelsmönster. Vidare forskning på vår studie skulle därför kunna vara en liknande 
undersökning som Li et al., dock där percentilgruppen baseras på inkomstnivå.     
    
En fortsättning inom ämnet skulle även kunna vara att bredda studien till att omfatta fler 
år för att kunna uttyda om resultatet är stringent över tid. Fler variabler skulle även vara 
intressant att undersöka för att jämföra om resultatets utfall blir annorlunda. Exempel på 
variabler skulle kunna vara ett mått på risk och avkastning. 
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Bilaga  1:  Formler  

Testets t-värde beräknas med följande formel: 
 

𝑡 = 	  
𝑋0 − 𝑋+

𝑠0+
𝑛0
+ 𝑠++
𝑛+

 

 
𝑥0 = medelvärde för stickprov 1 
 
𝑥+ = medelvärde för stickprov 2 
 
𝑠0+ = varians för stickprov 1 
 
𝑠++ = varians för stickprov 2 
 
𝑛0 = antal observationer för stickprov 1 
 
𝑛+ = antal observationer för stickprov 2 
 
 


