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Sammanfattning 

 

Den finansiella marknaden har under de senaste decennierna till stor del präglats av 

både stark ekonomisk tillväxt och stora kriser, detta har lett till att risken relaterad till 

sparande och investeringar har blivit allt viktigare att kontrollera och undersöka. 

Samtidigt visar statistik från SCB att de svenska hushållen investerar allt mindre i 

aktier vilket kan skapa problem, både för den finansiella branschen i sig och det 

framtida välståndet. Dagens pensionssystem riskerar att inte klara framtidens ökande 

utbetalningsnivåer som krävs för att underhålla en allt större, äldre befolkning, som 

även lever allt längre. Detta är ett problem som gäller för hela EU och därför blir det 

allt viktigare med ett privat sparande, och därigenom att investera rätt. 

  

För att hjälpa privatpersoner att investera rätt, genom att utnyttja sin nivå av 

risktolerans, samtidigt som man gör det lättare för kreditgivare och rådgivare att 

kunna erbjuda korrekta produkter och investeringsstrategier, syftar denna studie 

huvudsakligen till att undersöka om det finns samband mellan olika demografiska och 

socioekonomiska variabler och nivåer av risktolerans. Med hjälp av tidigare studier 

valdes följande variabler att undersökas: kön, ålder, utbildningsnivå, relationsstatus, 

sysselsättning och inkomstnivå. Som verktyg för att mäta nivåer av risktolerans 

valdes Grable och Lyttons 13-items risk assessment instrument, vilken har genomgått 

ett flertal validitetsprövningar.  

 

Då majoriteten av forskningen inom finansiell risktolerans har genomförts på den 

amerikanska marknaden särskiljer sig denna studie då den riktar in sig på svenska 

individer, från 18 år till pension. Metoden för att få in svar har varit med hjälp av en 

enkätstudie, både via internet och genom pappersenkäter på ett antal arbetsplatser runt 

om i landet. Resultatet blev totalt 206 fullständiga enkäter och stark signifikans 

återfanns hos kön (99 procent konfidensintervall), där män i genomsnitt hade högre 

risktolerans än kvinnor. Även inkomstnivå var signifikant, med ett konfidensintervall 

på 90 procent, men visade att sambandet inte var perfekt positivt linjärt (låg inkomst = 

låg risktolerans, hög inkomst = hög risktolerans). 

  

Studien syftade även till att söka övriga förklaringar och samband som risktolerans 

också påverkar, med hänsyn till: sparande, pensionssparande, investeringsval, 

framtidsutsikt för den finansiella marknaden samt förändring av investeringsbeteende 

på grund av de senaste årens finansiella oro.  

 

Detta resulterade i att: 13,5 procent svarade att de inte hade något som helst privat 

sparande; mer än hälften av individerna uppgav att de inte har något privat 

pensionssparande; individer med högre inkomster valde oftare aktier som främsta 

investeringsval än de med lägre inkomster, som föredrog sparkonton; en övervägande 

majoritet har inte ändrat sitt investeringsbeteende men 25 procent av respondenterna 

angav att de investerar mindre nu till följd de senaste årens finansiella oro på 

marknaden samt att 40,6 procent angav att det är mer riskfyllt med värdepapper idag; 

mer än hälften av respondenterna angav att de känner en viss oro inför sin framtida 

pension.  

 

KEY WORDS: Risk tolerance (+)Financial; (+)Demographic; (+)Socio-economic; 

(+)Gender differences; (+)income; (+)Age; (+)Education; (+)Occupation; Investment; 

Risk aversion; Risk preference; Life-cycle 
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1 Inledning 
 

Detta kapitel inleds med en introduktion till forskningsämnets problembakgrund och 

tidigare forskning. Kapitlet övergår sedermera till syfte och problemformulering där 

valet av konkretisering samt adressering för att fylla studieområdets teoretiska och 

praktiska gap presenteras. Följaktligen redogör kapitlet för avgränsningar, begrepp 

och definitioner och kommentarer till studiens övriga kapitel. Kapitel 1 avslutas med en 

uppsatsdisposition. 

 

1.1 Problembakgrund  
 

Den finansiella marknaden har under de senaste decennierna till stor del präglats av 

både stark ekonomisk tillväxt och stora kriser vilket har medfört nya introduceringar av 

åtgärder och regleringar. Implementering av dessa kan, och har
1
, fört med sig incitament 

för nya innovativa sätt att kringgå dessa regleringar vilket på så sätt även har bidragit till 

utvecklingen av den finansiella marknaden (Moshirian, 2011, s. 503).   

 
Förutsättningen för sparande och finansiella investeringar skiljer sig idag markant från 

tidigare. Mycket tack vare utveckling som har skett inom tillgängligheten 

av informationsströmmar, där privata placerare numera har tillgång till i stort sett 

samma material, med samma förutsättningar (hastighet), som en professionell handlare. 

Företagsrapporter, tidningar och internet är tre av många alternativ där investerare har 

numera har tillgång till denna information, där det sistnämnda bör ses som den högst 

bidragande faktorn till denna utveckling (Keown, 2010, s. 428).  

 

I takt med förbättringen av informationsströmmar och ökad transparens inom 

företagsvärlden har dessa innovationer inneburit nya konkurrensfördelaktiga 

möjligheter för individers privata sparande och investerande. Att risk och avkastning 

hör ihop är ett vedertaget koncept som härrör sig till marknadens volatilitet och 

investeringens tidshorisont. Bankerna erbjuder därför ett brett sortiment av produkter, 

tjänster och tekniska lösningar som riktar sig till alla typer av riskprofiler, från de mest 

riskaversiva individerna till de mer risktagande. Av bankerna erbjuds även rådgivning 

för att skräddarsy en rad olika alternativ som har tagits fram för att tillgodose kundernas 

olika finansiella behov. Detta har sedermera medfört nya möjligheter för investerare att 

generera extra inkomst, samtidigt ställer många av dessa alternativ och produkter höga 

krav på kunskap, både på funktionalitet och dess association med risk. Många kan, och 

bör, ses som alltför komplicerade för en vanlig investerare och detta kan, till viss del, 

förklara varför många individer föredrar de enklare alternativen aktier och fonder och 

sparkonton. (Keown, 2010, s. 165, 395, 428-430; Swedbank, 2013). 

 
Trots framgången och utvecklingen anger statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) 

och SEB på en minskad handel med aktier i Sverige. Mellan åren 2001 och 2011 

minskade Sveriges hushåll sin andel sparande genom fonder och aktier. Under samma 

period ökade hushållens andel i säkert sparande i form av bankinlåning (Seb, 2013).  

                                                 
1
 Detta har bland annat skildrats genom bostadsbubblan på den Amerikanska marknaden som var med 

och utlöste likviditetskrisen 2008.   



 

2 

 

Vidare visar statistik, insamlad av statistiska centralbyrån (Scb, 2013a), på en tydligt 

nedåtgående aktieandel som del av hushållens finansiella tillgångar under perioden 

1997 till 2012 (se figur 1 nedan). Ett liknande mönster går även att identifiera för fonder 

under samma period, dock inte lika utmärkande. SEB har också funnit ett likartat 

samband men för intervallet 2001-2011. SCB har konstaterat att under samma period 

har också antalet aktieägare av de totala hushållen minskat, där denna negativa trend 

tydligast går att observera från 2008 och framåt (Scb, 2012; Scb, 2013a). 

 

 

Figur 1 - Procentuellt utveckling av andel i aktier, fonder och bankinlåning fördelat på summan av 

hushållens finansiella tillgångar  

Källa: SCB, hushåll, ställning (mkr), 2013a 
 
Detta mönster har även uppmärksammats av media där diskussion hos dagens industri 

artar sig i form av att intresset för sparande genom aktier har minskat sedan 2000. Detta 

trots att förutsättningarna har förbättrats mycket i form av de tekniska utvecklingar, som 

nämnts ovan, och genom lägre courtageavgifter. Vidare framgår att konsekvenser från 

detta har påverkat både på de listade bolagen och de privata spararna. De förstnämnda 

påverkas eftersom stockholmsbörsens mindre bolag, till stor del, är beroende av privata 

aktiesparare för att finansiera deras verksamhet och säkerställa en god aktieprissättning. 

De privata spararna påverkas negativt eftersom fondernas avkastning inte är lika hög 

som genom direkt aktiesparande (Di, 2013). Detta kan förklaras av fondernas olika 

avgifter, vilket kan ha stor betydelse beroende på investeringshorisont 

(Pensionsmyndigheten, 2011). 

 
Aktiespararnas VD

2
 spekulerar kring att denna negativa aktiesparandetrend kan vara 

relaterad till 2000-talets börskriser/börsoro, vilket har fått den vanliga aktiespararen att 

idag se aktier som en mycket riskfylld investering (Aktiespararna, 2008). 

 

 

 

                                                 
2
 Aktiespararnas dåvarande VD, Elisabeth Tandan. 
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Figur 2 - Värdeutveckling OMXS30 2003 - 2013 

Källa: Google (2013) 

 

Figur 2, ovan, visualiserar de stora värdeförändringar som har drabbat den svenska 

OMX Stockholm 30-indexet vilket hon bland annat hänvisar till. Denna volatilitet kan 

medföra större risk än vad en riskaversiv investerare är bekväm med vilket sedermera 

skulle utgöra ett incitament till att välja säkrare och mer stabila alternativ. Figuren anger 

dock att en investering i index eller motsvarande värdepapper som genomförts i januari 

för tio år sedan, hade resulterat i en avkastning på över 132 procent fram tills maj 2013. 

 

Det är allmänt känt att aktiesparande har uppnått en högre avkastning än diverse låg-risk 

alternativ sedan aktiernas introduktion och den minskade aktieaktiviteten upplevs som 

oroväckande med tanke på Sveriges åldrande population, som lever allt längre och 

ständigt blir fler (Scb, 2013b). Detta sätter sedermera press på det nuvarande allmänna 

pensionssystemet, och kan leda till en ökad betydelse för att ha ett privat 

pensionssparande att luta sig tillbaka på vilket tidigare, och till viss del fortfarande, har 

illustrerats som en mindre topp-del från pensionsmyndighetens sida 

(Pensionsmyndigheten, 2013a; Pensionsmyndigheten, 2013b). Pensionssystemet och 

pensionen är något som debatteras flitigt i media där det framgår att många berörda 

parter är missnöjda (Dn, 2013). Det finns dock röster som säger att det inte bara är på 

grund av befolkningen som pensionssystemet inte fungerar utan att det snarare är 

pensionssystemet i sig som inte är tillräckligt väl utformat, och att det idag finns en stor 

sannolikhet för vanliga arbetstagare som väljer att gå i pension vid 65 års ålder inte 

kommer att få mycket mer än ett “magert grundskydd” (Dahlberg, 2012, s. 8).  
 
Detta kan, och bör, utgöra ett incitament till att det privata pensionssparandet bör 

prioriteras högre genom att både investera mer av sin disponibla inkomst och tidigare i 

livet. Problematiken med en åldrande population och ett ansträngt pensionssystem är 

globalt och gäller även hela EU, vilket har uppmärksammats av den Europeiska 

Kommissionen (2010, s. 6,7,27). Det är därför högst relevant att undersöka individers 

sparande.  



 

4 

 

Två faktorer som forskning har angett som väsentliga vid sparande är 

personlighetsattribut och risktoleransnivå. Genom att söka efter samband mellan dessa 

finns möjligheten att mäta attityden till finansiell risk vilket sedermera kan bidra med 

ökad medvetenhet för marknadsaktörer. Detta bör också ses som aktuellt, inte minst, 

med tanke på de senaste årens inverkan från finanskrisen. 

 

1.2 Tidigare forskning 
 

Attityder till (finansiell) risk och risktolerans är ett forskningsområde som skildras inom 

många olika vetenskapliga områden (psykologi, ekonomi, behavioural finance m.fl.). 

Således ges en kontrast av redan etablerad forskning med resultat som skildrar ett flertal 

olika aspekter av området. Risk är multidimensionellt och ett mycket subjektivt begrepp 

vilket gör det svårt att mäta. Detta kan skapa problem vid val av metod och 

angreppssätt, vilket medför att analyser och resultat ofta är baserade på antaganden och 

simplifieringar av verkligheten. Vilket sedermera kan resultera i att studiernas resultat 

blir problematiska att generalisera och slutsatserna riskerar därmed att inte representerar 

mer än det undersökta urvalet (Grable, 2000, s. 625; Bodie et al., 2011, s. 992).  

 

Identifiering av riskaversion är högst relevant, bland annat på grund av den inverkan 

riskaversiva attityder har på företagens möjligheter att generera högriskkapital till 

investeringar i riskfyllda företagsverksamheter. Detta är väsentligt eftersom det kan ha 

en negativ inverkan på den ekonomiska tillväxten. En individs risktolerans speglar 

givetvis också hushållens förmögenhet eftersom riskaversiva individer tenderar att 

föredra mindre riskfyllda investeringar. Detta innebär att hushåll vars risktolerans är att 

betrakta som högre har möjlighet till en relativt större investeringsspridning och 

därigenom har möjligheten åstadkomma en högre avkastning (Pålsson, 1996, s. 772). 

Identifiering av risktolerans bör också medföra bättre konsultation och strategisk 

planering bland rådgivare. Det gör det viktigt att rådgivarnas mätinstrument är korrekta, 

baserade på fakta och inte på det som är vedertaget (exempelvis ålder och låg 

risktolerans), vilket riskerar att endast vara myter. Det skulle i sådana fall kunna leda till 

att rådgivare oavsiktligt ger felaktiga råd till sina kunder, ett påstående som även har 

skildrats i Grable och Lyttons (1999, s. 165) studie.  

 

Avancemang på den finansiella marknaden har medfört att det ställs ytterligare krav på 

ansvarstagande bland hushåll (Schooley & Worden, 1996, s. 97). På så sätt har ett nytt 

forskningsgap skapats och genererat ett flertal studier av forskare som har sökt svar på 

vilka faktorer som har inverkan på en individs risktoleransnivå. Bland annat har 

forskningen sökt ett sådant samband bland demografiska faktorer, som dessutom har 

givit indikationer på att det finns ett signifikant samband med risktolerans. Detta har 

medfört att det numera föreligger ett samförstånd, bland rådgivare (investment 

managers) och forskare, om att det är möjligt att dela in kunder i olika profiler av 

risktolerans utifrån dessa variabler.  

 

Senare forskning framlägger också bevis för att vissa demografiska variabler är bättre 

än andra
3
 samt att det, till viss del, kan användas till att klassificera investerare, 

                                                 
3
 Två demografiska variabler som anses vara bättre, vid differentiering av risktolerans, är utbildningsnivå 

och kön (Grable & Lytton, 1998, s. 68). 
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samtidigt redogörs att ett sådant förfarande endast bör tillämpas som en utgångspunkt. 

Vidare framgår dock att ytterligare variabler bör beaktas för att generera en bättre bild 

av investerarens risktoleransnivå och riskpreferenser. Investeringsstrategier som enbart 

är baserade på demografiska faktorer, riskerar att misslyckas med att möta kundens 

finansiella mål (Heisler, 1994 refererad i Grable & Lytton, 1998, s. 62; Grable & Lytton, 

1998 61, 68-69; Pålsson, 1996, s. 772). Detta har medfört att vissa forskare även har 

medtagit aspekten av socioekonomiska och attitydrelaterade faktorer i sina studier 

(Hallahan et al., 2003, s. 484). Forskare anger att dessa tre faktorer kan implementeras i 

en modell för att kategorisera och särskilja individers risktoleransnivåer (Grable, 2000, s. 

626). 

 

En annan aspekt, som har skildrats inom forskningen är bemötandet av riskens 

subjektivitet. På den amerikanska marknaden har undersökningar om finansiell 

risktolerans, de senaste 75 åren, kretsat kring fem utgångslägen: choice dilemmas; 

objective measures; utility theory; heuristic judgements och subjective assessments 

(Grable & Lytton, 1999, s. 164). Genom åren har metoderna stött på kritik och har på så 

sätt reviderats. 

 

 Choice dilemmas - Innebär att respondenter får svara på frågor som är 

relaterade till riskfyllda beslut i vardagliga händelser. Denna metod var ett 

vanligt förfarande inom forskningsområdet till och med mitten av sjuttiotalet då 

den möttes av kritik för att den enbart tog hänsyn till en dimension och därför 

misslyckades med att beakta externa aspekter av risktolerans, vilket är väsentligt 

då risk som nämnts ovan är multidimensionellt (Maccrimmon och Wehrung, 

1986 refererad i Grable & Lytton, 1999, s. 164).  

 

 Objective measures - Denna metod är baserad på antaganden om att investerare 

är rationella vilket sedermera innebär att portföljinnehavet består av tillgångar 

som individen valt på eget bevåg, och har därmed inte instruerats av tredje part
4
. 

Detta medför att ”[...] objective measures 1) tend to be descriptive rather than 

predictive, 2) do not account for the multidimensional nature of risk, and c) 

often fail to explain actual investor behaviour” (Elvekrog, 1996; Train, 1995 

refererad i Grable & Lytton, 1999, s. 165).   

 

 Utility theory - Expected utility beskriver individers nytta genom att beräkna, 

och väga, genomsnittet av samtliga potentiella möjligheter och anger sedan i 

procent hur frekvent det är att denna möjlighet inträffar (Investopedia, 2013b). 

Denna metod har stött på kritik, bland annat då den misslyckas med att ta 

hänsyn till spridningen av en population. Människor tenderar även att värdera 

sannolikhetsbaserade utfall lägre än säkerhetsställda utfall (Kahneman & 

Tversky, 1979, s. 263). Kritik har även riktats till undersökningar som har 

tillämpat metoden, i form av ”utility-for-wealth function”, med antaganden om 

stora och små insatser då dessa kan vara missvisande.  

I sektion 3.6 återkommer vi till expected utility theory där vi redogör för 

ytterligare kritik och sedan övergången till den nyare prospect theory (Rabin, 

2000, s. 1282-1283). 

 

                                                 
4
 Se sektion 3.2 för vidare diskussion om rationella investerare. 
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 Heuristic judgements – Metoden anammar antaganden om relationen mellan 

risktolerans och faktorer och tidigare studiers resultat. Botwinick (1998) har 

utformat en sammanställning av forskningsområdets vedertagna relationer 

mellan faktorer och risktolerans (se tabell 1
5
, nedan). Dessa har samband har 

sedermera implementerats i forskningsmodeller, genom heuristic judgements, 

och i investeringsplaner av finansiella rådgivare (Botwinick, 1998, s. 166 citerad 

i Grable & Lytton, 1998, s. 66; Grable och Lytton, 1999, s. 3). Problemet med 

ett sådant förfarande är att det finns en risk att dessa antaganden är felaktiga 

vilket sedermera skulle påverka resultatet i den nya undersökningen (Cutler, 

1995 refererad i Grable, 1999, s. 165; (Grable, 1998, s. 71). Detta framgår också 

i diskussionen ovan som skildrar utvecklingen av de många metoder som 

implementerats i studier. 

 

Tabell 1 - Vedertagna föreställningar om risktoleransfaktorer 

Vedertaget bland forskare och rådgivare 

(investment managers): Högre risktolerans 

Kön Män > Kvinna 

Age Yngre > Äldre 

Relationsstatus Singlar > gifta 

Sysselsättning Vissa yrken har lägre/högre  

Inkomst Högre inkomst > lägre inkomst 

Utbildning Mer utbildning > mindre utbildning 
Källa: Botwinick, 1998, s. 166. Citerad i Grable & Lytton, 1998, s. 66; Grable & Lytton 1999, s. 3. 

 

 Subjective assessments; Maccrimmon och Wehrung (1986) anger att det bästa 

sättet att mäta en individs risktoleransnivå kan vara genom en enkätstudie vilken 

även inkluderar ”situation items”. På så sätt beaktas även individernas 

finansiella beslutsfattande gällande fonder, aktier och andra finansiella 

instrument. Genom ett sådant förfarande undviks även risken av att svaren 

påverkas av forskaren (vilket till exempel kan förekomma i en kvalitativ 

intervjustudie) och det bidrar till en större potentiell svarsfrekvens 

(Maccrimmon & Wehrung, 1986 refererad i Grable 1999, s. 165-166). Hallahan 

et. al (2004, s. 74) anger dock att rådgivare som enbart baserar sina 

investeringsplaner enligt detta förfarande, riskerar att ta fram alternativ som är 

alltför konservativa för kunden. 

  
Som framgått ovan skildras området av ett flertal studier med olika metodologiska 

angreppssätt. Grable är en framstående forskare inom risktolerans och har både på egen 

hand och tillsammans med andra forskare publicerat ett flertal studier inom området
6
.  

 

I sina studier har han implementerat olika metodologiska förfaranden och har i ett flertal 

fall funnit samband som anger det motsatta till det som tidigare har betraktats som 

vedertaget inom området
7
.  

                                                 
5
 De variabler som har inkluderats i tabell 1, är relaterade till denna studie och kommer sedermera utgöra 

en grund både i teori- och empirikapitlet. 
6
 Se till exempel Grable och Lytton (1998); Grable (2000); Roszkowski och Grable (2005). 

7
 Detta har bland annat konstaterats i Grable & Lytton, 1999, s. 7 & Grable et. al. 2004, s. 146. 
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Detta har medfört att han, likt vissa andra forskare, insåg behovet av ett standardiserat 

verktyg som kan användas till att mäta individers risktoleranser (Grable & Lytton, 2001, 

s. 43; Grable & Lytton, 1999, s. 169). I studien Grable och Lytton (1999) påbörjar de 

processen av att utveckla ett sådant verktyg genom komplement av tidigare forskning. 

Genom sammanställning, och noggrant observerande, av resultat och tillvägagångssätt i 

tidigare studier utformade de ett verktyg bestående av 20 multidimensionella frågor, av 

vilket endast 13 var kvarvarande i slutet av studien efter en valideringsanalys. För att 

säkerhetsställa verktygets validitet och reliabilitet ytterligare genomfördes en studie (år 

2003) med fokus på just detta. Resterande 13 frågor bedömdes uppfylla kraven för 

respektive, ovannämnda, bedömningskriterier (Grable & Lytton, 1999, s. 169; Grable & 

Lytton, 2003, s. 161). Se vidare redogörelse för dessa studier i sektion 3.6 och 3.7. 

 

Av de studier som belyses i teorikapitlet är ett flertalet baserade på data som är 

inhämtad, och sponsrad, av The Federal Reserve Board och speglar således den 

amerikanska marknaden. Projektet går under namnet Survey of Consumer Finance 

(SCF) och sträcker sig över perioden 1962-2010. Material är relaterat till Amerikanska 

hushåll och data har inhämtats frekvent vart tredje år. Datamaterialet innefattar 

information om inkomster, demografiska karaktäristiska och information om hushållens 

skulder och tillgångar (Federalreserve, 2013). I undersökningen har respondenterna fått 

svara på frågan “which of the statements on this (page/card) comes closest to the 

amount of financial risk that you (and your husband/wife) are willing to take when you 

save or make investments...´ ” (Jianakoplos & Bernasek, 1998, s. 620). Vilket, enligt 

Grable (2001, s. 43), är den enda frågan i SCF som mäter den finansiella risktoleransens 

subjektivitet. På denna fråga gavs respondenterna fyra svaralternativ bestående av “[...] 

(1) take substantial financial risk expecting to earn substantial returns, (2) take above 

average financial risk expecting to earn above average returns, (3) take average 

financial risk expecting to earn average returns, (4) not willing to take any financial 

risk” (Jianakoplos & Bernasek, 1998 s. 620; Grable & Lytton 1998, s. 66). Materialet 

och svaren på denna fråga har sedermera implementerats i undersökningsmodellerna. 

Av belysta studier i sektion 3.3, har följande (a) implementerat data från SCF, endera 

som beroende eller oberoende variabler, och (b) har använt ett annat förfarande: 

 

(a) Bajtelsmit et. al (1999); Jianakoplos & Bernasek (1998); Grable & Lytton (1998); 

Hui & Hanna (1997); Schooley & Worden (1996); Blume & Friend (1975b); Sung & 

Hanna (1996); Haliassos & Bertaut (1995); Zhong & Xiao (1995). 

 

(b) Barber & Odean (2001); Hallahan et al. (2003); Hallahan et al. (2004); Grable 

(2000); Grable et al. (2004); Friend & Blume (1975a). 

 

Trots det långa tidsspannet (1962-2010) har svarsmönstren indikerat en relativt stabil 

nivå. Därför är det inte många forskare som har ifrågasatt metodens 

bedömningskriterier (validitet och reliabilitet). SCF har följaktligen flitigt 

implementerats genom åren, se ovan. År 2001 genomfördes dock en studie där Grable 

och Lytton ämnade undersöka huruvida SCF bör ses som ett empiriskt 

bedömningsverktyg av finansiell risktolerans.  

Resultatet anger att SCF uppfyller kravet på reliabilitet tack vare det konsekventa 

svarsmönstret bland individer. Vidare ges resonemang kring problematik vid detta 

konstaterande då reliabilitet vanligen mäts i form av ”test/re-test” på samma 

respondenter. Detta utgör ett problem eftersom undersökningen, som nämnts ovan, 

kontinuerligt testas mot nya individer (Grable & Lytton, 2001, s. 43, 45-46, 51). 
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För att ett bedömningsverktyg skall uppfylla kravet av validitet, och därigenom 

bedömas som ett lämpligt mätningsverktyg, krävs att det genomgår ett test där fyra 

validitetsmåttmåste godkännas: face validity
8
; construct validity som är ett mått som 

relaterar till hypotesförankring i en teori, som skildrar det som skall mätas; content 

validity mäter en studies innehåll genom en organiserad subjektiv genomgång av de 

delar som har tagits med, men som inte borde vara med, samt genom en bedömning av 

de delar som har tagits med; criterian validity utgörs av en mätning av hur väl ett 

instrument förhåller sig till ett annat, i form av precision (Bryman & Bell, 2007, s. 165; 

Litwin, 1995, s. 35). Grable och Lyttons (2001) undersöker huruvida SCF uppfyller 

dessa krav och konstaterar genom sitt resultat det endast uppfyller de två förstnämnda 

kraven vilket sedermera innebär att verktyget, enskilt, inte är lämpligt för att tillämpas 

som ett validerat bedömningsverktyg vid bedömning av individers risktolerans. Detta 

förklaras av att verktyget endast tar hänsyn till en dimension av finansiell risktolerans, 

som nämnts ovan bör risk testas mot multi-dimensionalitet. Vidare anges att SCF 

istället bör implementeras för att mäta risktolerans i form av investeringar och således 

inte tillämpas för att undersöka individers nivåer av (total) risktolerans (Grable & 

Lytton, 2001, s. 43-44, 46, 50-51). 

 

1996 genomförde Pålsson en studie där hon ämnade mäta nivån av riskaversion och 

utreda hur den förhåller sig till karaktäristiska bland hushåll på den svenska marknaden. 

Studien är baserad på så kallad HINK-data
9
, från 1985, och består av information 

relaterat till socioekonomiska variabler bland 7000 svenska hushåll. (Datan motsvarar, 

till stor del, det material som inhämtats genom SCF). Baserat på en intertemporal 

choice
10

 modell, antyder resultatet att svenska hushåll är mycket riskaversiva. Detta är 

anmärkningsvärt med tanke på det framgångsrika koncept som tillämpas inom 

pensionssystem i Sverige, och som snarare uppmanar till risktagande. Resultatet anger 

vidare att män är mindre riskaversiva än kvinnor, att riskaversion tenderar att öka med 

ålder samt att det inte har påfunnits någon sådan systemisk korrelation bland relativ risk 

och de testade ekonomiska variablerna skatt, inkomst och netto förmögenhet (Pålsson, 

1996, s. 771-772, 777, 781, 785-786; Scb, 2013c). 

 

Grable, Ruth och O’Neill publicerade 2004 en studie om hur projection bias (förklarad 

av regret theory) kan påverka en individs finansiella risktolerans attityd. I sin studie 

tillämpades verktyget 13-item mot en internetbaserad enkätundersökning. Metoden 

resulterade i svar från 421 respondenter vilket sedermera analyserades mot 

socioekonomiska och demografiska faktorer. De konstaterade att risk tolerans är elastisk 

och är därför påverkningsbar. Studien visar inte bara att kön och inkomst kan hjälpa till 

att förklara varför en individ har en viss riskattityd, utan påverkas av pris/värde-

                                                 
8

 Face validity är det minst vetenskapliga validitetsmåtten och genomförs vanligen genom en 

utomstående bedömning av måttet, vanligtvis av någon med erfarenhet inom området.  Därigenom 

skildras huruvida mätningen någorlunda reflekterar innehållet. Dess betydelse är således huvudsakligen 

relaterad till den inledande processen (Bryman & Bell, 2007, s. 165; Litwin, 1995, s. 35). 

 
9
 Hink-data: SCB samlar årligen in data relaterat till socioekonomiska variabler bland svenska hushåll. 

Datan behandlar således årliga transfereringar, skatter, inkomstnivåer och eventuella 

kapitalförluster/vinster. Informationen kompletteras därefter med data från andra befolkningsregister, 

bland andra, befolkningens utbildning och register över totalbefolkningen (Scb, 2013c). 

 
10

 Intemporal choice: Term som besrkiver hur en individs nutida beslut har inverkan på framtida 

valmöjligheter. “Theoretically, by not consuming today, consumption levels could increase significantly 

in the future, and vice versa” (Investopedia, 2013a). 
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förändringar på aktiemarknaden (testat på den amerikanska marknaden). Noteringsvärt 

är också att denna studie inte fick signifikant stöd gällande de demografiska variablerna 

utbildningsnivå, relationsstatus samt ålder (Grable, et al., 2004, s. 142-144, 146).  

 

Den forskning som har belysts ovan är huvudsakligen baserad på den amerikanska 

marknaden
11

. För att även skildra hur risktolerans kan differentieras mellan olika länder 

har en studie, genomförd av Weber och Hsee (1998), inkluderats här. Detta författarpar 

undersöker hur risk vid investeringar uppfattas av studenter från Tyskland, USA, Kina, 

Polen. Studien konstaterar att individer från Kina ansågs tillåta högre risk i sina 

investeringar. Detta förklaras av att den kinesiska befolkningen uppfattade risken som 

betydligt lägre än övriga testade befolkningsgrupper (Weber & Hsee, 1998, s. 1209, 

1211-1212). Relaterat till riskuppfattning undersökte Roszkowski och Davey (2010) hur 

finans- och likviditetskrisen 2008 har förändrat investeringsbeteendet genom att utföra 

en longitudinell studie där data samlades in både före och efter de värsta effekterna av 

krisen. De konstaterade att risktoleransnivån för allmänheten hade förändrats relativt 

lite, samtidigt som uppfattningen om risken med investeringar hade en betydligt större 

förändring. De poängterar dock att båda delar har inverkan på investeringsbeteendet hos 

individer (Roszkowski & Davey, 2010, s. 42). En Australiensisk longitudinell studie 

som undersökte finansiell risktolerans genom ett onlinebaserat riskprofileringssystem 

kom fram till att toleransnivån är en personlighetsegenskap som är högst osannolik att 

ändras väsentligt under en livstid. Det skall dock tas i beaktande att studien undersökte 

data mellan 2002 och 2006 vilket innebär att under denna tid var det ingen global 

finansiell oro (Van De Venter et al., 2012, s. 794, 798).        

 

Denna bakgrund och förstudie har ökat vårt intresse för forskningsområdet och vi anser 

att mycket av den tidigare forskning som har genomförts har avspeglat den 

Amerikanska marknaden. Ibrahim och Vosilov (2008) är författarna till en av ett fåtal 

studier som har skildrat den svenska marknaden. Även om den byggde på data från en 

enkät där risktoleransen testades med hjälp av en modifierad version av Grables 13-item 

instrument så differentierar den sig från denna studie. Detta gäller genom ett flertal 

punkter, bland annat att dess huvudsakliga syfte var att endast undersöka skillnaden 

mellan kön, samt att respondenterna endast bestod utav studenter. Vidare har det 

framgått att Pålsson har genomfört en studie där HINK-data tillämpades. Med Grable 

och Lyttons resonemang, kring bedömningskriterierna av SCF, har det bedömts att ett 

lämpligare alternativ, för denna studie, är en kvantitativ enkätstudie där flera variabler 

testas mot verktyget 13-item. Enkätkonstruktionen kommer delvis att utformas enligt 

upplägget av ett subjective assessment, för att på så sätt ta del av riskens 

multidimensionalitet samt att i allra högsta mån undvika att medföra bias i individers 

svar om finansiella beslutsfattande.  

 

För att på ett mer överskådligt sätt kunna beakta svenska individers risktoleransnivåer, 

och för att därigenom även undvika att enbart förlita oss på detta förfarande, inkluderas 

även frågor om socioekonomiska och attitydrelaterade faktorer (dvs. utöver 

demografiska faktorer). 

 

 

                                                 
11

 Bland de ovan nämnda studierna är endast Hallahan et al. (2003 och 2004) genomförda på den 

Australiensiska marknaden, resterande studier skildrar den Amerikanska marknaden. 
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1.3 Problemformulering 
 

Sektionerna problembakgrund och tidigare forskning, har redogjort för att det finns 

många intressanta vinklar och frågeställningar att undersöka om individers finansiella 

riskbeteende. Med detta som utgångspunkt har vi formulerat följande frågor som 

studien ämnar att besvara: 
 
Med hänsyn till demografiska och socioekonomiska variabler, finns det samband 

mellan individers attityd till finansiellt risktagande? 

 
Eftersom riskbenägenhet påverkar investeringsval, har vi även tagit fram följande 

frågeställning: 

 

Går det att urskilja några samband eller skillnader i beteende när det kommer till 

sparande och investeringar för olika individer (med avseende på exempelvis 

risktolerans och kön)? 

 

Den finansiella marknaden har de senaste åren speglats av kraftig volatilitet vilket har 

påverkat både länder så väl som investerare. Vi har därför valt att även utforska, om och 

hur och detta har påverkat de svenska hushållens investeringsbeteenden genom följande 

frågeställning:  

 

Har oroligheter på den finansiella marknaden påverkat investeringsbeteenden 

och/eller uppfattning om risken med värdepapper? 

 

1.4 Syfte 
 

Studiens huvudsyfte är att generera en tydligare bild över attityden till finansiellt 

risktagande där toleransnivån skall jämföras mot demografiska och socioekonomiska 

variabler (kön, ålder, utbildningsnivå, relationsstatus, sysselsättning och inkomstnivå) 

på den svenska marknaden. 

 

Studiens delsyfte är att söka övriga förklaringar och samband som risktolerans också 

påverkar. Med hänsyn till: sparande, pensionssparande, investeringsval, framtidsutsikt 

för den finansiella marknaden samt förändring av investeringsbeteende. 

 

Tillsammans skall dessa bidra till ökad medvetenhet, för kreditgivare, rådgivare och 

investerare. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Vi har medvetet begränsat oss till ovannämnda faktorer (se syfte) och har därför valt att 

frånse andra aspekter som skulle kunna influera individers attityd till finansiell risk. 

Detta val grundar sig främst i att vissa tidigare studier har redogjort för att det finns ett 

signifikant samband mellan dessa faktorer och finansiell risk samtidigt som andra 

forskare har påvisat det motsatta. Då mycket av den tidigare forskningen är baserad på 

den amerikanska marknaden, och dessutom härrör sig till en annan tidsperiod, har 

författarna valt att istället helt fokusera på den svenska marknaden. 
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Vissa studier har undersökt sambandet mellan risktolerans och förmögenhet. I denna 

studie har dock denna undersökningsvariabel exkluderats eftersom det har ansetts att 

individers inkomstnivåer bör skildra ett bredare spektrum av risktolerans. Bland annat 

genom att inkomstnivåer, till skillnad från förmögenhet, speglar individernas 

nuvarande, och framtida situation på ett bättre sätt. Förmögenhet speglar istället, till stor 

del, redan åstadkommen inkomst och besparingar. Av denna anledning har även 

pensionärer valts att exkluderas från studien
12

. Enstaka studier som har undersökt ett 

sådant samband har dock nämnts i denna studie för ge indikationer av dess innebörd. 

 

Med tanke på den omfattning av teorier, tidsram och arbete som en studie över 

privatpersoners hela ekonomi medför, har vi valt att begränsa oss till sparande enbart 

genom aktier, fonder och sparkonton. 

 

1.6 Begrepp och Definitioner 
 

Attityd – ”[…] Termen attityd vanligen för en varaktig inställning som har byggts upp 

genom erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för eller emot något” (Ne, 

2013a). Attityder kan liknas med en mall som man använder för att angripa situationer i 

vardagen av liknande karaktär. Det är ett brett begrepp som har studerats i stor 

omfattning och kan rangordnas hierarkiskt beroende på vad individen anser som viktigt 

i livet. Då attityder byggs upp av erfarenheter kan de utvecklas och förändras under en 

persons livstid (Ne, 2013a).  
 
Demografiska faktorer – ”[…] befolkningslära, den vetenskap som ägnas studier av 

befolkningens storlek, sammansättning och geografiska fördelning, samt av 

förändringar i befolkningsstrukturen förorsakade av demografiska händelser” (Ne, 

2013b). Centrala indelningsvariabler och händelser, som vanligen innefattas av 

demografiska faktorer, är; kön, skilsmässor, samboförhållanden och ålder (Ne, 2013b). 
 
Socioekonomiska faktorer – Innebär en indelning av ett samhälle där individer 

kategoriseras enligt olika klasser, detta sker vanligen genom att individerna sorteras 

enligt yrken, med likartade förutsättningar. Grundläggande indelningar förekommer 

vanligen i form av separering mellan arbetsgivare och anställda, mellan arbetare och 

tjänstemän samt mellan antal utbildningsår (Scb, 2013d).  
 
Sparande & Investeringar - Orden sparande och investeringar är något som vi har 

använt oss av i denna studie och kan ibland uppfattas som svåra att särskilja. 

Nationalencyklopedin beskriver sparande som den del av inkomsterna som inte används 

till direkt konsumtion. Investeringar däremot är uppoffringar som görs för att senare få 

inkomster eller andra fördelar. För privatpersoner kan detta vara köp av värdepapper 

eller fastigheter (Ne, 2013c; Ne, 2013d). Enkelt uttryck skulle vi säga att skillnaden är 

avsikten med sparandet/investeringen. Vi definierar således dessa två begrepp enligt 

nationalencyklopedin, i denna studie.  
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1.7 Kommentarer 
 

I de fall det har ansetts vara nödvändigt har det engelska begreppet/uttrycket valts att 

behållas, istället för att använda en Svensk översättning. Ett sådant förfarande har 

tillämpats då det har bedömts att en översättning av termen gör att den delvis tappar sin 

betydelse.  

 

I sektionen 3.3 och kapitel 5 har det antagits att: i de fall resultaten från denna studie, 

och tidigare, har indikerat att en variabel (exempelvis kvinna) uppger ett mer 

riskaversivt beteende, har detta tolkats som att motsatt variabel (man) är mer 

risktoleranta, ceteris paribus. Det vill säga att om variabel har uppfattas som mer 

risktolerant, än en annan, är den andra variabeln mer riskaversiv. 

1.8 Disposition 
 

 Kapitel 1 – Inledning 

Detta kapitel inleds med en introduktion till forskningsämnets problembakgrund 

och tidigare studier. Kapitlet övergår sedermera till problemformulering och 

syfte där valet av konkretisering samt adressering för att fylla studieområdets 

teoretiska och praktiska gap presenteras. Följaktligen redogör kapitlet för 

avgränsningar, begrepp och definitioner och kommentarer till studiens övriga 

kapitel.  

 

 Kapitel 2 – Vetenskapliga Utgångspunkter 

Detta kapitel tar upp de kunskaper vi som författare hade i början av denna 

studie som har inverkan på dess genomförande och val av kvantitativa 

forskningsdesign. Även de tillvägagångssätt vi har använt oss av för att skaffa 

nödvändigt material samt kritik av detta material ingår. Kapitlet avslutas med en 

genomgång av studiens etiska aspekter och principer.  

 

 Kapitel 3 – Teoretisk Referensram 

I detta kapitel kommer vi att inleda där tidigare forskning (sektion 1.2) slutade, 

då denna del kan ses som en fortsättning och ämnar till att ge en ökad förståelse 

till det som tidigare sagts skall båda delar användas för att få bästa möjliga 

helhetsbild. Syftet är att redogöra de olika teoretiska områden som behöver 

belysas för att kunna skapa en förståelse över finansiell risktolerans och hur det 

lämpligast undersöks. Detta kommer att ske med utgångspunkt på risktolerans 

samt investeraren för att sedan fortsätta med de demografiska och 

socioekonomiska variabler vi har valt att undersöka där även våra konstruerade 

hypoteser ingår. Fortsättningsvis belyses även teoretiska rekommendationer för 

investeringar för att avslutningsvis ta upp Grable och Lyttons 13-item 

instrument, studiens verktyg för att mäta risktolerans.  
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 Kapitel 4 – Praktiskt Tillvägagångssätt 

Detta kapitels syfte är att redogöra för det praktiska tillvägagångssätt vi som 

författare har valt för att genomföra denna studie. Det startar med en utbyggnad 

av de vetenskapliga synsätten i kapitel 2 och en argumentation för valet av en 

enkätstudie för att sedan belysa utformningen av enkäten samt enkätfrågorna. 

Vidare belyses studiens urval för att sedan övergå till uppsatta 

bedömningskriterier. Målsättningen är att de bedömningskriterier (Reliabilitet, 

Replikation och Validitet) som behöver vara uppfylla för en god 

samhällsvetenskaplig studie är väl belysta och genomtänkta. Kapitlet avslutas 

med en genomgång av valda databehandlingsmetoder.  

 

 Kapitel 5 – Resultat och Analys 

I detta kapitel redovisas de resultat som vår insamlade enkätdata genererade i 

form av tabeller och figurer tillsammans med relaterad analys. I analysen har 

även fokus lagts på att försöka utveckla förklaringar till presenterade resultat. 

Kapitlet inleds allmänt med resultatet från RTP-insamlandet, för att sedan 

redovisa våra uppsatta hypoteser var för sig, och avslutningsvis se resultaten 

från frågorna i enkätens tredje del. I kapitlets sista del ingår enkätkommentarer 

relaterade till fråga 28 som fungerar som en brygga till slutsatskapitlet. De 

tabeller som har exkluderats i detta kapitel återfinns i appendix 1. 

 

 Kapitel 6 – Slutsats 

I detta kapitel belyses de slutsatser som har erhållits genom studiens resultat 

samt en diskussion kring dessa, med studiens syfte och problemformuleringar i 

fokus. För att vara säkra på att studien har adresserat det gap som presenterades i 

kapitel 1 avslutas sedan kapitlet med en redogörelse för studiens praktiska och 

teoretiska bidrag tillsammans med förslag till fortsatt forskning. 
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2 Vetenskapliga Utgångspunkter  
Detta kapitel tar upp de kunskaper vi som författare hade i början av denna studie som 

har inverkan på dess genomförande och val av forskningsdesign. Även de 

tillvägagångssätt vi har använt oss av för att skaffa nödvändigt material samt kritik av 

detta material ingår. Kapitlet avslutas med en genomgång av studiens etiska aspekter 

och principer.  

 
 

2.1 Förförståelse 
 

Vi som författare anser oss vara väl insatta inom det ekonomiska området efter snart 4 

års studier på civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet. Denna 

utbildningsinriktning har gett oss en god teoretisk grund att förstå hur stor skillnad till 

synes små variationer i avkastning har på en lång investeringshorisont. Detta illustreras i 

grafen nedan som visar hur skillnaderna växer exponentiellt ju fler år som går
13

. 

 

 
Figur 3 - Avkastning på 30 år beroende på fiktiva räntenivåer 

Vi anser att det finns en risk att många individer utan ekonomisk utbildning inte inser 

detta och oberoende om det är på grund av okunskap, slarv eller ignorans så påverkar 

det på ett aggregerat plan befolkningens framtida välstånd. Vi som ekonomistudenter är 

väl medvetna om att attityder är ett beteende relaterat fenomen vilket i främsta fall inte 

behandlas i våra ordinarie studier utan snarare inom den beteendevetenskapliga. Dock 

ser vi inte detta som ett större problem då vi ganska naturligt har valt att främst rikta in 

oss på finansiella riskattityder som vi till stora delar redan är bekanta med.  

 

Utöver den teoretiska kunskapen finns även praktisk erfarenhet från värdepappershandel 

under en längre tidsperiod och har därigenom upplevt en viss opinionsvändning som 

negativt påverkar den finansiella sektorn.  
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Detta har haft en stor inverkan på valet av forskningsområde. Likt andra studier, finns 

det en risk att författarnas värderingar skildras i studien vilket kan skapa problem för 

den värderingsfria och objektiva angreppssätt som är viktigt när man utför vetenskaplig 

forskning. Detta skildras också genom den samhällsvetenskapliga forskningspolitiken 

som bland annat anger att det numera är ovanligt att forskningen skildras utifrån ett sätt 

som är helt värderingsfritt och objektivt (Bryman, 2008, s. 142). Detta skulle således 

även kunna riktas som kritik inte enbart mot denna studie.  

 

Den samlade kompetens och bakgrund vi har inom området ser vi inte som en nackdel 

utan snarare tvärtom, då det ger oss möjlighet att få en bättre överblick över de områden 

som bör belysas och vi kan använda våra erfarenheter till att göra en god vetenskaplig 

studie. Vi har i möjligaste mån försökt minimera den subjektiva påverkan vi kan ha på 

forskningsresultatet bland annat genom att använda oss av enkätundersökning där risken 

att vi får sympati eller utvecklar andra känslor för de människor som studeras minskas, 

då det är en ökad risk att detta sker vid en kvalitativ forskningsstrategi. Vi har även valt 

att främst använda oss av frågor från redan etablerad forskning inom finansiell 

risktolerans vilket stärker möjligheten att vi får objektiva forskningsresultat (Bryman, 

2008, s. 43-44). 

 

2.2 Litteratursökning 
 
Insamling av relevant litteratur har skett, huvudsakligen, genom de databaser som finns 

tillgängliga via Umeå Universitet. De databaser som främst har används är Business 

source premiere (Ebso) som erbjuder mer än 2200 fullständiga tidskrifter inom 

ekonomi, finansiering och marknadsföring (m.fl.) daterade från 1965. Science Direct 

(Elsevier) vilket är en ledande databas som innehåller kapitel från mer än 2500 “peer 

reviewed journals”. Jstor (ITHAKA) skapades 1995 och erbjuder i dagens läge mer än 

1700 akademiska tidskrifter inom områdena humaniora och samhällsvetenskap till mer 

än 160 länder. Nationalencyklopedin (NE), ett uppslagsverk som publicerade sitt första, 

av 20 band, 1980. År 2000 internetlanserades NE och har i dagens läge över en 1,8 

miljoner prenumeranter i Sverige. Detta uppslagsverk har huvudsakligen använts för att 

säkerhetsställa definitioner av begrepp.   

 
För att bredda insamlingen av material, och därigenom kunskapsområdet, användes 

inledningsvis även Google Scholar. Det är en sökmotor som sammanställer den mest 

relevanta vetenskapliga litteraturen inom specifika områden. Detta förfarande har 

tillämpats för att få åtkomst till originalkällor i refererade vetenskapliga artiklar samt 

används till att finna ytterligare relevanta artiklar. Sådana artiklar har sorterats enligt 

relevans och antal citeringar (som en indikator för hur viktig studien har varit för 

forskningsområdet). Som komplement till akademiska artiklar har material även 

inhämtats från böcker och studentlitteratur inom respektive teoriområde. 

 
KEY WORDS: Risk tolerance (+)Financial; (+)Demographic; (+)Socio-economic; 

(+)Gender differences; (+)income; (+)Age; (+)Education; (+)Occupation; Investment; 

Risk aversion; Risk preference; Life-cycle 

 

En sökning på ”risk tolerance” via Ebsco ger 13 890 träffar som är publicerade de 

senaste tio åren, endast bestående av godkända granskade artiklar. Det bevisar att detta 

är ett välutforskat och brett område. 
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Genom att hålla oss till den vetenskapliga litteraturen har det varit lättare att på ett mer 

effektivt sätt genomföra kritisk analys av källstudier. Vid vetenskaplig forskning är det 

viktigt att den kritiska tankegången följer hela arbetet för att inte bygga vidare på falsk 

information. Vi har funnit en brist av andra studiers kritik vilket har medfört att vi har 

varit tvungna att vara extra noggranna vid granskningsprocessen. Man skall även vara 

försiktig vid användandet av äldre teorier som förklaras av andra författare i senare 

studier då det finns en risk för tolknings fel. Vi har därför i möjligaste mån försökt att få 

tag i originalkällan men har i ett fåtal fall fått referera i andra hand, vilket nämns i 

berörda källor. 

 

Rent praktiskt, har granskningen genomförts genom att först undersöka citeringarna, 

både till antalet och vilka författarna är, samt vilken typ av studie de har genomfört. 

Därefter har det undersöks huruvida artikeln är publicerad i en respektabel och ansedd 

tidskrift. Sedermera har författarna, deras bakgrund samt tidigare publicerade studier 

tagits reda på. Genom detta förfarande har vi minimerat risken att bygga vår studie på 

tvivelaktig fakta. 

 

Vi har strävat efter att få in vetenskapliga artiklar som är relaterade till respektive 

teoridel, för att på så sätt även skildra andra synvinklar inom området. Detta har dock 

inte varit möjligt vid ett fåtal fall. I dessa fall har det ändå ansetts att det har funnits 

möjlighet att i möjligaste mån framföra en kritisk och objektiv presentation av dessa 

teorier. 
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2.3 Vetenskapligt synsätt 

 
Författarna har valt att utforma denna studie med utgångspunkt från dess problem och 

frågeställning. Det finns i huvudsak två olika tillvägagångssätt att välja på när man skall 

genomföra en samhällsvetenskaplig studie; antingen en kvantitativ forskning, som 

främst används vid enkätstudier eller insamling av statistisk data, samt kvalitativ 

forskning som snarare lägger fokus på ordets betydelse och genomförs därför vanligen 

genom intervjuer. I samband med förstudien bestämdes att det mest lämpade förfarandet 

var en kvantitativ enkätstudie. Valet grundar sig också i att ämnet har skildrats i tidigare 

liknande studier, exempelvis Grable och Lytton (1999, s. 166) som argumenterar för 

detta med att det minskar risken för bias (skevhet). Beslutet innebär att vissa 

forskningskaraktäristiska lämpar sig bättre än andra. Följande redogörs några av dessa 

(Bryman, 2008, s. 40-41).  

 
 Är huvudsakligen deduktiv, det vill säga att forskningen används för att testa 

teorier. 

 Har en kunskapsteoretisk inriktning av naturvetenskaplig modell som främst är 

baserad på positivism. 

 Den ontologiska inriktningen, som beskriver uppfattningen om den sociala 

verkligheten är objektivistisk. 

 

2.3.1 Deduktivt synsätt 
 

Inom samhällsvetenskapen används två synsätt vid utförandet av en studie, vilka 

relaterar till forskarens perception om förhållandet mellan teori och praktik. Det första 

synsättet är induktivt där studiens observationer och resultat används för att dra 

generaliserbara slutsatser och därmed generera teori. Bryman (2008) varnar dock att 

man bör vara försiktig vid användningen av ordet “teori” då det i detta fall riskerar att 

endast vara empiriska generaliseringar. Det motsatta och vanligaste synsättet är 

deduktivt, vilket är då forskaren genererar hypoteser utifrån den teori som redan 

existerar inom området som sedan granskas empiriskt. Hypoteserna måste bestå av 

begrepp som gör dem forskningsbara och forskaren måste då specificera hur data skall 

samlas in utifrån de uppsatta hypoteserna. Det här synsättet betyder att 

datainsamlingsprocessen styrs av teorin och uppsatta hypoteser (Bryman, 2008, s. 26-

28).  

 

Precis som Brymans (2008) litteratur anger är det sistnämnda synsättet det vanligaste 

inom samhällsvetenskaplig forskning och lämpar sig således bäst för denna studie. De 

hypoteser som har utformats är baserade på tidigare studiers resultat om signifikanta 

samband mellan undersökningsvariabler och risktolerans. Ett sådant förfarande stämmer 

överens med det faktum att hypoteser kan ses som kvalificerade gissningar byggda på 

erkänd fakta (Ejvegård, 2009, s. 39). Finansiell risktolerans är ett relativt välutforskat 

område där tidigare forskning som exempelvis Prospect Theory och Grable och Lyttons 

13-item instrument hjälper oss undersöka våra uppsatta hypoteser, som i sin tur också är 

framtagna från tidigare forskningsresultat.  
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2.3.2 Positivism  
 

Vid utförandet av en undersökning som relaterar till den sociala verkligheten, och alla 

dess perspektiv, förespråkar positivismen att naturvetenskapliga metoder är att föredra. 

Denna kunskapsteoretiska ståndpunkt är dock svår att redogöra för med exakthet då det 

råder oenighet bland forskare och författare om dess fulla betydelse, vilket gör att det 

används olika i litteraturen. Däremot finns det ett par grundläggande principer där 

forskarkåren är eniga (Bryman, 2008, s. 30).  

 
 Endast de fenomen som kan bekräftas av sinnena är kunskap. 

 Syftet med teorin är att utveckla hypoteser som sedan kan prövas för att därmed 

kunna ta ställning till de förklaringar som observeras. 

 Insamlandet av fakta utgör grunden till att uppnå kunskap.  

 Vetenskapen kan och ska vara objektiv (värderingsfri). 

 Eftersom normativa påståenden inte kan bekräftas via sinnena tillhör de inte den 

vetenskapliga domänen. Man separerar dem tydlig från vetenskapliga 

påståenden vilka ses som riktig vetenskap.  

 

Denna kunskapsteoretiska ståndpunkt passar vår deduktiva studie väl då vi ämnar 

konstruera hypoteser som sedan objektivt prövas med hjälp av det datamaterial som har 

samlat in.  

 

Dessa kriterier är viktiga komponenter för den kvantitativa och deduktiva studie vi 

genomför och är starkt relaterade till varandra.     

 

2.3.3 Objektivism  
 
Objektivismen innebär att alla sociala företeelser existerar utan inverkan från andra 

sociala aktörer (Bryman, 2008, s. 36-37). Denna ontologiska ståndpunkt kan liknas vid 

organisationer eller kulturer som verkar inom sig själva och påverkas således inte av 

utomstående påtryckningar. Den motsatta ståndpunkten inom samhällsvetenskaplig 

forskning kallas konstruktionismen och går istället ut på att alla sociala företeelser 

ständigt påverkas och förändras av sociala aktörer. Konstruktionismen är en ståndpunkt 

som främst används vid kvalitativa studier där man ofta baserar sin studie på ett fåtal 

djupintervjuer vilket kan medföra problematik vid generalisering av samplets resultat 

(Bryman, 2008, s. 369). Då vår målet med denna studie är att kunna studera ett faktiskt 

beteende med minimal påverkan, både från oss som forskare och andra respondenter är 

objektivismen den ståndpunkt vi använder. Detta är även något av ett krav för att testa 

tidigare teorier med färdigställda hjälpmedel. 
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2.4 Studiens etiska aspekter och principer 
 

Studien bedrivs i form av en kvantitativ enkätstudie, vilket innebär att den är beroende 

av att individer svarar på privata frågor som, kan, anses vara känsliga. För att studien 

skall kunna bedrivas på ett korrekt sätt, är det viktigt att etiska aspekter beaktas. 

Bryman menar att de etiska frågorna relaterar till frivillighet, konfidentialitet, integritet 

och anonymitet för de individer som besvarar en enkät. Nedan presenteras ett antal 

etiska principer (Bryman, 2008, s. 131-132). 

 

 Informationskravet - Studiens syfte skall informeras tydligt och klart för 

respondenterna och de ska både få veta att deras deltagande är fullständigt 

frivilligt och det finns inget tvång att fullfölja sitt deltagande om någon skulle 

ångra sig. Även undersökningens olika moment skall redogöras. Detta krav har 

säkerhetsställts genom att studiens innehåll, syfte och försäkran om anonymitet 

har redogjorts för på enkätens försättsblad/startsida. Vidare är ingen av frågorna 

obligatoriska och många av frågorna har svarsalternativet “inget svar” vilket är 

till för de respondenter som inte vill, eller kan, svara på en viss fråga. 

 

 Samtyckeskravet - Som deltagande i vår studie ska man ha rätt att själv 

bestämma över sin egen medverkan, om minderåriga hade varit en del av vårt 

urval hade deras vårdnadshavarens samtycke kunnat behövas. Eftersom enkät 

distribueras via internet är det väldigt svårt, om inte omöjligt, att vara säker på 

att ingen minderårig har svarat på enkäten (om de inte medger det i enkäten). 

Bedömningen vi har gjort är att vår studie ligger långt ifrån många ungas 

intresseområde och genom att vara tydliga med vad studien undersöker så 

minimeras risken att få respons från minderåriga. De internetforum som valts ut 

är riktade till unga vuxna och uppåt
14

.  

 

 Konfidentialitetskravet - Respondenternas uppgifter skall hanteras med största 

möjliga konfidentialitet. Av den anledningen har vi inte valt att endast skicka ut 

till förvalda e-postadresser då vi i teorin skulle kunna få fram vem som har 

svarat vad, speciellt om det är ett mindre antal respondenter. Vi har dock valt att 

slå på cookies för att hindra individer att fylla i vår enkät fler än en gång, även 

om det hindrar flera familjemedlemmar att svara från samma dator. Detta har 

bedömts som högst osannolikt eftersom de flesta individer idag har en egen 

dator, eller tillgång till en egen dator via exempelvis universitet eller arbetsplats.  

 Nyttjandekravet - Respondenternas svar skall och får endast användas för 

forskningsändamålet. Detta krav är starkt kopplat till de andra och vi ser det som 

en självklarhet att det skall uppfyllas.  
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3 Teoretisk Referensram 
 

I detta kapitel kommer vi att inleda där tidigare forskning (1.2) slutade, då denna del 

kan ses som en fortsättning och ämnar till att ge en ökad förståelse till det som tidigare 

sagts skall båda delar användas för att få bästa möjliga helhetsbild. Syftet är att 

redogöra de olika teoretiska områden som behöver belysas för att kunna skapa en 

förståelse över finansiell risktolerans och hur det lämpligast undersöks. Detta kommer 

att ske med utgångspunkt på risktolerans samt investeraren för att sedan fortsätta med 

ett flertal relevanta teoridelar där även våra konstruerade hypoteser ingår. 

Avslutningsvis tas Grable och Lyttons 13-item instrument upp, studiens verktyg för att 

mäta risktolerans.

 
 

3.1 Risk och individers risktolerans 
 
Enligt Pismas svenska ordbok innebär risk “möjlighet till negativ utveckling eller 

negativt resultat” (Axelsson & Josephson, 2003, s. 928). Enligt Grable definieras 

finansiell risktolerans som “the maximum amount of uncertainty that someone is willing 

to accept when making a financial decision, reaches into almost every part of economic 

and social life“ (Grable, 2000, s. 625). Således kan det definieras olika beroende på det 

sammanhang som det tillämpas. Som nämnts innan anser många forskare att risk och 

risktolerans är subjektiva och svårdefinierade begrepp, vilket gör dem svåra att 

mäta (Rozkowski, 1998 refererad i Grable & Lytton, 1999, s. 166; Grable, 2000, s. 625; 

Trone et al., 1996 refererad i Grable & Lytton, 1998, s. 61).  

 

Det beror på att alla människor har olika riskpreferenser och då risk betraktas som 

multidimensionellt medför det att individer kan anses vara riskaversiva inom vissa 

kategorier men betraktas som risktagare i andra situationer. För att konkretisera detta 

har följande exempel formulerats; en individ kan vara högt risktagande vid fysiska 

aktiviteter (exempelvis på en arbetsplats) men samtidigt anses vara riskaversiv vid 

finansiella beslut. Problematiken ligger således i att mäta rätt form av risk. Studier anger 

att en sådan kontrast delvis kan förklaras genom avsaknad av kunskap och att 

toleransnivån kan öka genom utökad kunskap, inom det specifika området. Inom ett 

finansiellt sammanhang skulle detta kunna arta sig genom inlärning av metoder och 

modeller för att minska risken inom en placering, exempelvis genom 

tidsdimensionering och diversifiering av portföljen (Baddeley, 2013, s. 155-156; 

Keown, 2010, s. 395). Detta resonemang stärks av en studie genomförd av Corter och 

Chen (2006, s. 369, 377) där de fann ett positivt signifikant samband mellan attityden 

bland mer erfarna investerare och risktolerans samt att dessa även påvisar ett mer 

risktolerant beteende.  

 

De flesta forskare och finansiella rådgivare är överens om att det är väsentligt att 

identifiera investerares nivå av risktolerans för att därigenom kunna ta fram lämpliga 

investeringsalternativ och strukturera portföljen därefter. Två av de vanligaste basala 

faktorerna som utgör standarden av investeringskrav, är steg i livscykeln och 

personlighetspreferenser (Bodie et al., 2011, s. 194, 982). Det är således viktigt att dels 

identifiera hur mycket risk en investerare har råd med, mätt i kapitalförluster, samt hur 

mycket risk en investerare känner sig bekväm nog att hantera.  
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Ett vanligt förfarande, för att identifiera en investerares nivå av risktolerans, är 

användning av frågeformulär och/eller intervjuer med individen. Därigenom har 

investerare möjligheten att själv, eller med hjälp av en finansiell rådgivare, få en 

överblick över hur dennes generella preferenser, som härrör sig till risktoleransnivåer, 

ser ut och medför på så sätt till lättare orientering bland lämpliga investeringsalternativ. 

Här bör dock tilläggas att en studie, genomförd av Roszkowski och Grable (2005, s. 

29), har funnit ett resultat som anger att klienter är bättre på att uppskatta sin egen 

risktolerans än finansiella rådgivare. Något som förklaras av att rådgivare tenderar att 

värdera vissa demografiska variabler för högt.  

 

Trots att många forskare är överens om att det finns många externa faktorer som har 

inverkan på risktolerans och att det således är svårt att generera en komplett bild av en 

individs nivå av risktolerans, bör frågeformulär ses som ett användbart förfarande, 

förutsatt att formuläret uppfyller kraven om reliabilitet och validitet. Andra forskare 

menar dock att det kan vara av relevans att även klarlägga en individs tolerans till 

långsiktig förlust (Bodie et al., 2011, s. 194, 982; Keown, 2010, s. 394). Grable och 

Lytton (2001) menar att ett sådant förfarande, implementerandet av frågeformulär och 

konversationer med kunder, har etablerats på grund av avsaknad från standardiserat 

verktyg som kan användas för att mäta risktolerans teoretiskt och i praktiken (Grable & 

Lytton, 2001, s. 43). Detta har lett till att forskare har sökt efter ett instrument som kan 

tillämpas i praktiken. Som tidigare nämnts i sektion 1.2, har Grable och Lytton utformat 

ett eget verktyg, bestående av 13 frågor, som går att relatera till socioekonomiska och 

demografiska faktorer.  

 
Att risktoleransnivåer varierar mellan individer är något som Keown skildrar i form av 

att han har klarlagt ett flertal effekter, varav två är mycket relevanta för vår studie. Den 

första är House Money Effect och kan ses som en av anledningarna till varför IT-

bubblan i slutet av 1990-talet kunde bli så stor. Enligt Keown har personer ett annat 

riskbeteende med pengar som de har vunnit. Detta exemplifierar han med att om en 

person som går in med $5000 på ett kasino och vinner så att pengarna fördubblas 

kommer han/hon att ta större risker med dessa nya $5000 än vad han/hon skulle ha gjort 

med sin ordinarie insats. Relaterat tillbaka till IT-bubblan så tog folk mer och högre 

risker än normalt med de förtjänster deras investeringar genererade, vilket eldade på 

bubblan. Den andra effekten är Loss Then Risk Aversion Effect vilken visade sig under 

marknadstumulterna i samband med IT-bubblan och finanskrisen 2008, där många 

individer som förlorade pengar blev motvilliga att ta risk och beslutade att helt och 

hållet sluta handla med aktier och fonder eftersom de ansåg att värdepappershandel inte 

var något för dem (Keown, 2010, s. 404).   

 

En sådan beteendeförändring, orsakad av en förlustaffär, betraktas som högst intressant 

och kommer därför att undersökas vidare genom enkätundersökningen. Detta kommer 

dock att arta sig i form av en mer generell bedömning där respondenterna får besvara 

huruvida deras investeringsbeteende har påverkats av marknadens orosmoment, 

oberoende på om de faktiskt hade förlustpositioner i marknaden vid denna tidpunkt
15

. 

 

 

 

 

                                                 
15

 Se fråga 25 i enkäten, inkluderad i appendix. 
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3.2 Investerarens roll i den ekonomiska teorin 
 

Ekonomiska teorier och modeller som används och appliceras inom studier och 

undersökningar idag, är många gånger baserade på antaganden och förenklingar av 

verkligheten. Ett exempel på en sådan modell är CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

som bland annat har antagandet att alla investerare har homogena förväntningar 

angående avkastning, korrelationer och volatilitet på värdepapper. Ett annat antagande 

modellen har är att investerare endast håller effektiva portföljer, det vill säga portföljer 

som ger högsta möjliga avkastning för en given volatilitetsnivå (risknivå) (Berk & 

DeMarzo, 2011, s. 357-358). Frågan man kan ställa sig är om dessa är realistiska 

antaganden i verkligheten då de onekligen kräver en hög kunskapsnivå från 

investeraren. 
 
Rationalitet är ett annat vanligt antagande, inom modern finansiell ekonomi, som 

medför att ekonomer har möjlighet att förenkla och förbise faktorer som annars skulle 

påverkat deras studier och resultat. En rationell investerare beskrivs som att det ligger i 

dennes natur att huvudsakligen se till, och maximera, sin egen nytta och räknar därmed 

även att andra människor (inklusive rådgivare och företag) gör detsamma. Ett rationellt 

investerarbeteende skulle i praktiken innebära att investerare tenderar att vara 

överanalytiska i sitt val av portföljinnehav. Detta skulle innebära att det skulle krävas ett 

orimligt omfattande arbete för att ta del av och analysera företagsinformation, 

lagregleringar och systeminformation, för att kunna försäkra sig om att investeringen 

skulle vara det bästa och säkraste alternativet. Antaganden om rationalitet bör, enligt 

många, därför inte tillämpas i praktiken eftersom detta skulle innebära att investerare 

skulle förutsätta att, ovannämnda, ämnar utnyttja varje tillfälle för att gynna dem själva 

vilket sedermera medför bias i undersökningar och hinder för en effektiv marknad 

(Baker & Nofsinger, 2010, s. 514-515; Baddeley, 2013, s. 15; Becker, 1962, s. 1; 

Barber & Odean, 2001, s. 288).  
 
Becker (1962) skildrar utvecklingen av, och diskussionen kring, rationalitet bland 

hushåll och företag. Detta innebär att det redan i detta, tidiga, stadie rådde diskussioner 

kring huruvida det var korrekt att applicera sådana simplifieringar i modeller för att 

påvisa beteenden på marknaden. I studien framgår, bland annat, att en mer reviderad 

definition av en rationell investerare ges av konsekvent nytto- och vinstmaximerande. 

Samt att andra forskare dock hävdar att dessa teorier inte är lämpade att förklara 

investerares beteenden och att investerare endera söker efter att maximera funktioner, 

alternativt påvisar ett maximerande som är konsekvent eller transitivt (Becker, 1962, s. 

1-2). Detta resonemang stärks av, bland annat, Fehr och Tyran (2005). Dessa forskare 

menar också att ekonomiska modeller bör ta hänsyn till olika nivåer av rationalitet (Fehr 

& Tyran, 2005, s. 43, 63-64). Nationalencyklopedin skildrar dock rationalitet som 

förnuftets val, som realiseras genom att individen gör aktiva och medvetna val så att de 

ständigt använder de bästa medlen för att uppfylla sina fastställda mål. Antaganden om 

rationalitet tillämpas förknippas inte bara inom ekonomisk forskning, utan även 

inriktningar på den beteendeskapliga metodologin utgår från att alla mänskliga 

beteenden är styrda av rationella val (Ne, 2013e).   

 
Det finns således både forskning och åsikter om både hur rationalitet definieras och dess 

teoretiska implementerande. Vi kommer genom vår studie undersöka detta genom att 

ställa frågor om hur deras beteende är inom ett visst område och om det skiljer sig från 
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hur de skulle vilja bete sig. Detta leder oss in på nästa sektion som redogör de variabler 

vi har valt att inkludera i enkätundersökning, för att mäta risktolerans.  

3.3 Undersökningsvariabler som har tillämpats för att mäta risk: 

Demografiska, Socioekonomiska och Attitydrelaterade faktorer 
 
Enighet om innebörden av att kunna mäta individers risktolerans, samt dess betydelse, 

har medfört att forskningsområdet speglas av en mängd olika resultat och 

tillvägagångssätt. Oenighet och avsaknad av ett tydligt instrument för att mäta 

risktolerans, på bästa sätt, har inneburit att området skildras av olika forskningsmetoder 

som har mötts av kritik och som sedermera har reviderats genom åren. Som framgått 

under sektionen tidigare forskning (1.2) tillämpar de flesta studier ett förfarande som 

endera undersöker enbart demografiska faktorer alternativt en undersökningsmetod som 

kombinerar demografiska med socioekonomiska (och/eller) attitydrelaterade faktorer. 

Mer specifikt har forskningens fokus främst varit riktat till faktorerna; ålder, kön, 

relationsstatus, inkomst/förmögenhet, utbildning, förväntningar, finansiell kunskap och 

yrke. Följande kommer en sammanfattning av delar av forskning som har genomförts 

inom respektive av dessa faktorer;  

3.3.1 Kön 
Kön tillhör ett av de mest forskade demografiska områdena och en övervägande 

majoritet av dessa studier har angett att män, generellt, tenderar att vara mer 

risktoleranta än kvinnor. Det är även denna slutsats som är den vedertagna 

ståndpunkten bland rådgivare och forskare
16

. Detta samband finner bl.a. 

Bajtelsmit, Bernasek och Jianakoplos (1999) vars studie är baserad på 

amerikanska hushåll (SCF89). Resultat anger att det finns en signifikant skillnad 

mellan män och kvinnor gällande placeringar i finansiella tillgångar till 

pensionen. I studien framgår att kvinnor (27 procent) allokerar en mindre andel 

av sin förmögenhet i pensionssparande än män (35 procent). Detta innebär med 

andra ord att kvinnor påvisar ett mer riskaversivt beteende än män, gällande sina 

val av pensionsplaceringar (Bajtelsmit et al., 1999, s. 1, 6-7, 9). Detta 

resonemang stärks av Barber och Odean (2001, s. 261-262, 289) vilka anger att 

den huvudsakliga förklaringen till detta är hybris, bland män, som investerar mer 

än kvinnor. Baserat på data mellan åren 1991-1997, på den amerikanska 

marknaden, finner de att män investerar hela 45 procent mer i aktier än kvinnor. 

Även Jianakoplos och Bernsaek (1998, s. 624-625, 629) finner att kvinnor är 

mindre riskbenägna än män inom finansiella beslut, oavsett relationsstatus. Detta 

konstateras efter en granskning av 3143 amerikanska individers respons på SCFs 

undersökning
17

.  

 

Forskning på den amerikanska marknaden anger således att det finns en skillnad 

bland risktolerans mellan män och kvinnor. Därför har följande hypotes 

genererats för testa om ett sådant samband även finns på den svenska 

marknaden: 

 

Hypotes 1: Det finns inte en skillnad i risktolerans mellan olika kön. 

 

                                                 
16

 Se tabell 1 
17

 Se tidigare forskning, sektion 1.2. 
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3.3.2 Ålder 
Det har genomförts studier för att undersöka om det finns någon korrelation 

mellan ålder och risktolerans. Bland andra har Hallahan et al. undersökt detta 

och påvisar, genom sin modell, ett negativt samband mellan ålder och 

risktolerans samt anger bevis för en signifikant ickelinjär relation mellan dessa 

variabler. Sålunda anger resultatet att individers risktoleransnivåer tenderar att 

minska (i en stegrande takt) i samband med ökad ålder (Hallahan et al., 2004, s. 

57, 66, 75). Att riskaversion ökar med ålder har även konstaterats av Pålsson 

(1996, s. 771, 786). Lee och Hanna har dock funnit ett samband som indikerar 

att (predicted) risktoleransnivån förblir relativt konstant tills individerna nått en 

ålder på 55 år, därefter minskar risktoleransen (1995a, refererad i Sung & 

Hanna, 1996, s. 12). Dessa studier har således funnit resultat som stärker den 

vedertagna ståndpunkten.   
 

Forskningsresultaten är dock inte entydiga. Grable och lytton (1998, s. 69) och 

Grable et. al (2004, s. 146), till exempel, finner att ålder saknar signifikans för 

att profilera risktoleransnivåer bland individer. Detta resultat är högst intressant, 

inte minst, då det är vedertaget bland finansiella rådgivare att kategorisera 

individer efter risktolerans baserat på antagandet att yngre individer är mer 

risktolerans än äldre. De redogör vidare för att finansiella rådgivare som enbart 

baserar riskkategorisering på ålder, kan liknas med en klassificering som utgörs 

av ett slumpmässigt urval. Ett liknande resultat finnes även av Hui och Hanna 

(1997, s. 30) som, likt Grable (1998), konstaterar att rådgivare inte bör basera 

sina rekommendationer på att äldre individer är mer riskaversiva. Resultaten 

från tidigare forskning skiljer sig således åt, på den amerikanska marknaden, 

vilket medför att det skall bli mycket intressant att se hur ålder förhåller sig som 

variabel till risktolerans på den svenska marknaden. För att kunna besvara detta 

har vi formulerat följande hypotes: 

 
Hypotes 2: Det finns inte en skillnad i risktolerans mellan olika åldrar. 

3.3.3 Utbildningsnivå  
 Som framgått i sektionen för tidigare forskning, finns det ett positivt samband 

mellan utbildning och risktoleransnivå, detta på grund av att en individ 

därigenom har möjlighet att reducera risken som uppstår vid en investering 

genom att exempelvis använda sig av teorier som har tagits fram inom ekonomi. 

Sung och Hanna (1996) har genomfört en studie där de har inhämtad data från 

SCF och presenterar resultatet genom två alternativa metoder. Den första, the 

actual pattern, kan tillämpas för att få en uppfattning om individers risktolerans 

med hänsyn till en specifik variabel (exempelvis utbildning), detta innebär 

således att resultatet presenteras med en indirekt inverkan från andra faktorer. 

Den andra metoden, the predicted pattern, innebär istället att den specifika 

variabeln presenteras efter att man har exkluderat effekten från andra variabler. 

Författarnas anger att det finns ett positivt samband mellan utbildning och 

risktolerans för respektive av dessa metoder och att det därigenom även går att 

identifiera en individs benägenhet att åta sig mer risk. Resultatet indikerar att 

risktolerans ökar med utbildning. Det innebär med andra ord att de respondenter 

med högst (lägst) utbildning är associerade med högst (lägst) risktolerans (Sung 

& Hanna, 1996, s. 12-15, 17). Denna slutsats har konstaterats i ett flertal studie: 

Grable, 2000, s. 628; Haliassos & Bertaut, 1995, s. 1112). 
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Zhong och Xiao (1995) har likt Sung och Hanna genomfört en studie baserat på 

datamaterial från SCF men ämnar att istället, delvis, undersöka huruvida det 

finns något signifikant samband mellan utbildning och investering i aktier och 

obligationer. Resultatet indikerar att aktie- och obligationsinnehavet ökar i 

samband med utbildning (Zhong & Xiao, 1995, s. 3-6). Ett resonemang som 

anges som förklaring till detta resultat ges av följande citat: “Education may 

have broadened one's exposure to different kinds of financial instruments. 

Highly educated people are exposed to broader information and it possibly 

leads to optimal selection” (Zhong & Xiao, 1995, s. 6). Det går således att tolka 

detta resultat som att de når samma slutsats som de flesta författare, dvs. att 

risktolerans ökar med utbildning. En studie som dock inte har funnit något 

samband mellan risktolerans och utbildningsnivå är Grable et. al (2004, s. 146). 

För att kunna besvara om det finns ett samband mellan utbildning och nivå av 

risktolerans har följande hypotes formulerats: 

 

Hypotes 3: Det finns inte en skillnad i risktolerans mellan olika utbildningsnivåer. 

3.3.4 Relationsstatus  
Det har påvisats att det finns en skillnad i risktolerans mellan ensamstående 

individer och de som lever i en parrelation. Det råder dock skilda åsikter om hur 

denna fördelning ser ut. Barber och Odeans (2001) resultat anger dels att handel 

med aktier förekommer mer frekvent bland män samt att detta även skiljer sig 

beroende på om individen lever som singel eller i en relation. Genom 

kategorisering av kön och relationsstatus har de möjlighet att mäta huruvida det 

finns någon signifikant skillnad i investeringsbeslut, mätt i andelen aktieinnehav 

i portföljen, mellan dessa kategorier. Resultatet anger att gifta män tenderar att 

inneha en portfölj bestående av en större proportion aktier än gifta kvinnor samt 

att ett liknande samband finns mellan singlar, där skillnaden dock är mindre 

(Barber & Odean, 2001, s. 269, 278). Jianakoplos och Bernasek som också har 

funnit detta samband utvecklar med resonemanget att singelkvinnor därmed har 

en högre relativ riskaversion än singelmän. Vidare redogör de för att ett sådant 

signifikant säkerhetsställande inte har konstaterats i en jämförelse mellan 

singelkvinnor och gifta (Jianakoplos & Bernasek, 1998, s. 625, 629). Denna 

slutsats nås även av Sung och Hanna (1996) som dock även beaktar ansvaret för 

hushållets investeringar. Genom en logistisk regressionsanalys finner de således 

att hushåll, där män och gifta har ansvar, anger en större tendens till att vara 

risktoleranta än hushåll där kvinnor bär ansvaret. De konstaterar även att ingen 

signifikant skillnad har påfunnits i en jämförelse mellan hushåll med män som 

ansvar och gifta par (Sung & Hanna, 1996, s. 10, 15, 17). 

 

Resultatet från Grable (2000, 628) och Grable et. al (2004, 146) strider dock mot 

ovannämnda studier, och således även mot det som är betraktat som vedertaget 

bland forskare och rådgivare. Den förstnämnda studien anger att singlar faktiskt 

är mindre risktoleranta än gifta och den senare har inte har kunnat identifiera ett 

signifikant samband mellan relationsstatus och risktolerans. Detta torde således 

ge stöd till Haliassos och Bertaut (1995) som har funnit att relationsstatus inte 

påverkar beslut om aktieinnehav (Haliassos & Bertaut, 1995, s. 1122)
18

. 

 

 

                                                 
18

 Denna studie redogörs för mer ingående i sysselsättning, nedan 
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Denna oenighet leder oss in på följande hypotesformulering: 

 

Hypotes 4: Det finns inte en skillnad i risktolerans mellan olika civilstånd 

(relationsstatus). 

3.3.5 Sysselsättning  
Grable (2000, s. 626, 628) konstaterar i sin studie att det finns ett samband 

mellan risktolerans och yrkeskategorier, vilket ligger i linje med tidigare 

forskning, där ökade nivåer av risktolerans har funnits bland de som har ett 

professionellt yrke. En studie som skildrar ett sådant resultat har genomförts av 

Haliassos och Bertaut (1995) vars angreppssätt artar sig i form av indelning av 

yrke i två subgrupper inom riskfyllda yrken (låg och hög)
19

. Studien ämnar 

huvudsakligen att undersöka varför 75 procent av hushållen i Amerika inte 

innehar aktier och skildrar således även hur aktieinnehavet är fördelat mellan 

olika yrkeskategorier. Författarna finner att fördelningen av aktieinnehav är 

betydligt lägre bland hushåll bestående av individer verksamma inom riskfyllda 

yrken. De anger vidare att detta skulle kunna förklaras av externa faktorer och 

testar således även detta ekonometriskt. Prövning av denna hypotes indikerar att 

individer med riskfyllda yrken tenderar att inneha färre aktier i sin portfölj, vid 

ett konfidensintervall på 90 procent (men inte 95 procent) (Haliassos & Bertaut, 

1995, s. 1112, 1122).  

 

Sung och Hanna (1996) skildrar detta genom att jämföra egenföretagare med 

löntagare och finner signifikant stöd för att egenföretagare som ansvarar för 

hushållet tenderar att vara mer risktoleranta. Värt att poängtera är att 

forskarparet dock inte har kunnat statistiskt säkerhetsställa att risktoleransnivåer 

är relaterat till andra undersökta sysselsättningsvariabler
20

 (Sung & Hanna, 1996, 

s. 15-17). Forskning på den amerikanska marknaden anger således, likt den 

vedertagna ståndpunkten, att det går att mäta risktoleransnivåer genom att 

kategorisera individer efter sysselsättning. Följande hypotes har formulerats för 

att mäta detta på den svenska marknaden.  

 
Hypotes 5: Det finns inte en skillnad i risktolerans mellan olika sysselsättningar. 

 

 

                                                 
19

 Yrkespositioner som skildrar låg risk är, bland andra, professionella, chefer och egen företagare. Yrken 

som återspeglar hög risk anges som “operatives”, “labourers” och “kindred workers” (Haliassos & 

Bertaut, 1995, s. 1112) 
20

 Detta konstaterades då andra variabler var kontrollerade. Detta skildrades i sektion 3.3.3.  
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3.3.6 Inkomstnivå 
Studier baserade på att mäta förhållandet mellan risktolerans och inkomstnivåer 

är omfattande och behandlar olika tidsperioder. Mycket av den forskning som 

har studerat relationen har angett att de har funnit ett positivt samband. Bland 

andra har Grable (2000, s. 627-628) som baserar sin studie på ett slumpmässigt 

urval bland personal vid ett av USAs universitet konstaterat att individer med 

högre inkomst tenderar att ha en högre risktolerans än individer med lägre 

inkomst. I en senare studie finner Grable et. al (2004)
21

 dessutom ett signifikant 

stöd för att hushållsinkomst utgörs som en god predikator för risktolerans 

(Grable et al., 2004, s. 143-145). Detta resultat får stöd av Hallahan et al. (2004, 

s. 66-67) och av Schooley och Worden (1996, s. 97-98) där de sistnämnda även 

konstaterar att hushåll med högre förmögenhet tenderar att inneha fler riskfyllda 

tillgångar i sin portfölj. Av resultatet framgår vidare att individer med lägre 

inkomst, där ingen i hushållet jobbar heltid, har en signifikant lägre nivå av 

riskfyllda tillgångar relaterat till deras förmögenhet. Dessa studier ger således 

stöd till det som betraktas som vedertaget bland forskare och rådgivare.  

         

Ett annat forskarpar som istället har undersökt huruvida det finns något samband 

mellan risktolerans och förmögenhet, är Friend och Blume (1975a). De baserade 

sin studie på detaljerad information gällande värde i tillgångar och skulder från 

2100 amerikanska hushåll från slutet av åren 1962 och 1963. I sin studie 

konstaterar de att den proportionella risktoleransnivån, i stort sett, förblir 

densamma oavsett förmögenhet. De poängterar dock att de antaganden som har 

applicerats på modellen kan medföra en viss bias på resultatet. De bias som de 

främst behandlar är gällande utelämnade uppgifter om 

socialförsäkringsförmåner (social security benefits), bostadssubventioner 

(housing subsidies), och pensionsfonder (pension funds). Om dessa skulle 

åtgärdas är det möjligt att resultatet skulle kunna medföra såväl en liten 

minskning av den proportionella riskaversionen
22

, liksom en mindre ökning av 

den relativa riskaversionen
23

 (Friend & Blume, 1975a, s. 900-901, 906, 914-915, 

921; Blume & Friend, 1975b, s. 602).  

 

Huruvida det finns något samband mellan inkomstnivå och risktolerans på den 

svenska marknaden testas genom följande hypotes. 

 

Hypotes 6: Det finns inte en skillnad i risktolerans och inkomstnivåer. 

 

I denna sektion har vi redogjort för redan etablerad forskning som har angett att det 

finns tydliga skillnader i resultat bland forskare på den amerikanska marknaden. Ett 

verktyg som flitigt har implementerats i frågor gällande hur personer och företag som 

investerar i värdepapper bör agera är Markowitz modell Modern portfolio theory. I 

följande sektion kommer denna teori att redogöras för.   
 

 

                                                 
21

 Se en mer övergripande förklaring av denna studie i sektion 1.2. 
22

 Friend och Blume definierar proportionell riskaversion som “The measure of proportional risk aversion 

used in this paper is the same as the elasticity of the marginal utility of wealth.” (Friend & Blume, 1975a, 

s. 900). 
23

 “This measure of relative risk aversion can also be interpreted as the wealth elasticity of the marginal 

utility of wealth”. (Friend & Blume, 1975a, s. 903). 
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3.4 Riskteori vid portföljsammansättning 
 

Principen att reducera risken av en portfölj genom spridning av olika 

investeringsalternativ, dvs. diversifiering, har varit känd sedan länge. År 1952 tillförde 

Markowitz den teoretiska grunden för vad som senare skulle bli känd som “Modern 

portfolio theory” (MPT). Introduktionen av denna modell medförde förutsättningar till 

strukturering, av diversifiering, av en portfölj och utgjorde därmed möjligheten för 

investerare att konstruera optimerade portföljer för att maximera den förväntade 

avkastningen, baserat på en given nivå av risk. Markowitz anger att detta är möjligt 

genom att identifiera området (frontier) för olika portföljer och därefter minimera 

variansen av en given nivå av den förväntade avkastningen. Identifiering och 

konstruktion av den optimala portföljen är indelad i följande tre steg; 

 

1. Identifiera kombinationer av riskfyllda tillgångar samt dess risk och 

avkastning. 

 

2. Identifiering av den optimala portfölj, bestående av dessa riskfyllda 

tillgångar (optimal risky portfolio), genom att vikta och välja ut de 

investeringsalternativ som är korrelerade med de brantaste “capital 

allocation line” (CAL) 

 

3. Optimera portföljen genom att komplettera den optimala riskfyllda 

portföljen med investeringsalternativ som är korrelerade med mindre risk, 

exempelvis statsobligationer. 

 

Det initiala steget, val av tillgångar, implementeras genom estimeringar av den 

förväntade avkastningen (ERi), variansen av enskilda värdepapper, samt hur dessa 

värdepapper inkluderade i portföljen, samvarierar (  
 ). Därefter kan följande formler 

tillämpas för att beräkna portföljens förväntade avkastning [   p ] och dess varians för 

olika kombinationer av investeringar bland dessa värdepapper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xi = portföljens andel bestående av tillgång i 

 

E(Rp) = den förväntade avkastningen i tillgång i 

 

Cov (Ri, Rj) = portföljens kovariansen mellan  

tillgångarna i och j  
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De portföljer som kandiderar till den optimala portföljen, dvs. den portfölj som generar 

kombinationer med högst avkastning per risknivå, är plottade i diagrammet nedan. Av 

dessa utgörs de mest potentiella, portföljerna, av “the efficient frontier of risky assets” 

och befinner sig ovanför “the global minimum variance portfolio” (GMVP). Portföljer 

som istället är plottade i den nedre regionen, nedanför GVMP, samt individuella 

tillgångar betraktas som ineffektiva och bör sedermera uteslutas (Bodie et al., 2011, s. 

239-241).  
 

 
Figur 4 - Minimum variance frontier of risky assets (Modifierad) 

Källa: Baserad på figur 7.10, 7.8 och 7.13 i Bodie et al., 2011, s. 239 

 

Som framgått ovan, innebär det andra steget en viktning och val av den brantaste CAL 

och den riskfria räntan. CAL relaterar alla kombinationer av riskfyllda och riskfria 

tillgångar och anger alla risk- och avkastningskombinationer tillgängliga i en komplett 

portfölj (Bodie et al., 2011, s. 200). Således kan det generas ett flertal CALs, en för y-

axelns intercept och tangeringspunkten avgör effektiviteten av portföljen. Den 

optimerade riskfyllda portföljen utgörs således av den punkt där den effektiva fronten 

(frontier) tangerar med den brantaste av dessa CAL(1). Detta intercept maximerar även 

den riskjusterade avkastningen för portföljen. Slutsteget innebär att den optimala 

portföljen kan framställas genom att inkludera mindre riskfyllda tillgångar och vikta 

dessa mot den optimerade riskfyllda portföljen (Bodie et al., 2011, s. 200, 240, 242-243; 

Investopedia, 2013c). När en professionell rådgivare tillämpar teorin om portföljval och 

strukturerar den bästa riskfyllda portföljen, appliceras den många gånger på ett flertal 

investerare trots olika nivåer av risktolerans. Detta beror på att det är först i det sista 

steget som investerares personlighetsattribut har inverkan på valet av den optimala 

portföljen (Bodie et al., 2011, s. 244). Det är därför väsentligt att identifiera en 

investerares nivå av risktolerans för att därefter finna lämpliga investeringsalternativ 

som möjliggör att den optimala portföljen kan tas fram.  

 

Modern portfolio theory är likt, de flesta andra, ekonomiska teorier baserade på 

antaganden och förenklingar av verkligheten. Detta innebär med andra ord att modellen 

kan tillämpas för att ge en indikation av den optimala portföljen. I ett praktiskt 

sammanhang bör fler aspekter beaktas vilket sedermera innebär att modellen kan 

generera en optimal portfölj som i själva verket inte är helt anpassad efter individen. 
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Som nämnts i studiens problembakgrund, och även delvis i början av kapitel 2, bör en 

investerares finansiella beslut också ta hänsyn till dennes investeringshorisont. Längden 

samt risken man är beredd att bära med sitt sparande kapital skiftar beroende på var i 

livet man befinner sig. I nästkommande del belyser vi Keowns utformning av den 

finansiella livscykeln samt redogör för rekommendationer av portföljval beroende på 

individens stadie i livet. 
 

3.5 Livscykel & Rekommendationer av portföljval 
 
Finansiell planering är ett område som delvis behandlar sparande och investeringar inför 

framtiden, och artar sig vanligen i form av indelning av steg i livscykler. Ett sådant 

förfarande är vanligt eftersom en individs preferenser, mål och förutsättningar ändras 

beroende på vart i livscykeln de befinner sig. Livscykeln utgörs vanligen av tre steg; 
 

 Steg ett (the early years) utgör den längsta perioden, som sträcker sig mellan 

åldrarna 17 till 54, och består, huvudsakligen, av kapitalgenerering inför 

framtiden. Detta steg innefattas av bland annat viktiga beslut som berör 

individens framtid så som utbildning, giftermål, beslut om barn och husköp.  

 
 Steg två (the golden years), sträcker sig mellan åldrarna 55-64, och ses vanligen 

som en övergångsfas mellan det första och det sista steget och utgörs således av 

det sista stadiet av planeringen inför pensionssparande. Det är därför viktigt att 

omvärdera, och omprioritera, finansiella mål och egendomsplanering. Detta steg 

kännetecknas av att individer övergår till att spendera mer än vad de har i 

inkomst samt att de bör sträva efter att bevara redan åstadkommit sparkapital. 

Därför är det viktigt att planera sparandet redan i ett tidigt stadie, från steg 1.  

 
 Steg tre (retirement years), från 65 och framåt, utgör ett bevis på hur väl en 

individ har lyckats med planering av sparande tidigare i de tidigare stegen. 

Denna fas, i livet, medför att inkomsten reduceras kraftigt och fokus bör således 

ligga vid att se till att det finns tillräckligt med kapital (Keown, 2010, s. 38-40, 

399). 

 
Många investeringsstrategier, som anges i litteratur inom finansiell planering, 

framlägger rekommendationer för att äldre bör fördela sin portfölj mot mindre riskfyllda 

tillgångar (exempelvis Malkiel 1996, s. 418; Keown, 2010, s. 399-400). Detta beror på 

att en investerings avkastningsnivå huvudsakligen är beroende på två faktorer, 

investeringens tidshorisont och individens risktolerans. I takt med att en individ reser 

genom livscykeln, förändras dennes inkomst- och risknivåer och därigenom även 

förutsättningarna för de investeringsalternativ som individen kan inkludera i sin portfölj 

(Cocco, et al., 2005, s. 492). Det har således även en stor inverkan på de 

rekommendationer som kan appliceras vid portföljval.  Investerare som befinner sig i 

steg ett rekommenderas, generellt, att sträva efter ett innehav av 80 procent i aktier och 

resterande 20 procent i säkrare placeringar, exempelvis obligationer. Detta 

rekommenderade aktieinnehav förklaras av den risk och avkastning, som är associerat 

med aktier, vars risk reduceras genom den långa tidshorisonten. 
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Personer som befinner sig i the golden years, har en kortare tidshorisont och bör således 

sträva efter reducera innehavet av riskfyllda placeringar. Rekommendationen för detta 

steg, i livscykeln, är 60 procent i aktier och 40 procent i obligationer. Detta innebär 

följaktligen att individer i som befinner sig i the retirement years bör minska innehavet 

av aktier ytterligare. Den rekommendation som ges för detta stadie är 40 procent i 

aktier, 40 procent i obligationer och 20 procent i statsobligationer. Detta förklaras också 

av att dessa individer bör fokusera på att bibehålla det sparande som har genererats 

tidigare och det är därför viktigt att fördela portföljen mer neutralt med mindre fokus på 

riskfyllda alternativ.  

Dessa rekommendationer av portföljfördelning har visat sig vara framgångsrika, då de 

har jämförts med ett historiskt perspektiv, och de tenderar att lämpa sig för de flesta 

individer generellt (Keown, 2010, s. 398-399); (Malkiel, 1996, s. 418).  
 
Givetvis speglas en individs portföljinnehavsval av dennes riskpreferenser och 

risktoleransnivå, detta innebär att andra portföljinnehav tenderar att lämpa sig bättre för 

vissa individer. Som ett riktmärke för att försäkra sig mot oförutsedda utgifter, 

rekommenderas också ett innehav av likvida tillgångar (liquid funds) motsvarande tre 

till sex månaders levnadsomkostnader (Keown, 2010, s. 36, 50). Genom att identifiera 

respondenters demografiska och socioekonomiska preferenser finns möjligheten att 

analysera hur dessa hänger samman med investerings- och sparalternativ samt hur de 

skulle vilja spara. Således är det möjligt att se hur väl ovannämnda rekommendationer 

artar sig i praktiken. 
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3.6 Prospect Theory (PT) 
 
Prospect Theory är ett av de mest erkända verken som berör individers beslutsfattande 

under risk. Den släpptes 1979 av Kahneman och Tversky och var en studie som 

utmanade den dåvarande allmänt accepterade Expected Utility Theory (EUT), 

Kahnemans arbete ledde till Nobelpriset i ekonomi 2002 (Nobel Media, 2013). I studien 

framgick att det existerade systematiska axiomfel
24

 i den äldre EUT som PT kunde 

hantera bättre, vilket främst testades genom att fråga universitetsstudenter från USA, 

Sverige och Israel. EUT strävade efter att både förklara hur människor borde bete sig 

och hur de faktiskt beter sig, detta kritiserade Kahneman och Tversky då människor inte 

beter sig som förutspått, vilket försvårar dess roll som “positive descriptive” (Baddeley, 

2013, s. 133). De huvudsakliga empiriska effekterna de påvisat tas upp nedan, för att 

sedan bygga upp till den nya alternativa teorin (PT). 

 

 Certainity Effect - EUT anger att individer väger möjliga utfall efter deras 

sannolikhet, detta motsäger dock Khaneman och Tversky som istället menar att 

utfall som kan ses som säkra, relativt sett, väger mycket tyngre än utfall som har 

mycket liten sannolikhet att inträffa. Detta leder till att individer tar större risker 

när det finns en stor sannolikhet för förlust och defensivt risktagande vid säkra 

vinster (Kahneman & Tversky, 1979, s. 263, 265). 
 

 The Reflection Effect - Om man först ställer ett antal frågor där man utgår från 

olika vinst-prospekt och sedan vänder på samma frågor och istället uttrycker 

dem som eventuella förluster, blir svaren spegelvända och visar på ändrad 

riskpreferens för individerna, från riskaversion till sökande. Det gör att de nu 

väljer alternativ som har ett lägre väntevärde för att inte realisera en eventuell 

förlust (Kahneman & Tversky, 1979, s. 268). 
 

 The Isolation Effect - I det fall en individ har ett flertal olika prospekt att välja 

bland brukar ofta komponenter som är gemensamma för alla prospekt bortses, 

man uppmärksammar endast skillnader. Detta kan vara problematiskt då olika 

prospekts gemensamma och unika egenskaper ofta kan grupperas på olika sätt, 

detta kan leda till att olika slutsatser tas beroende på hur samma valmöjlighet 

presenteras (Kahneman & Tversky, 1979, s. 271). 
 
Detta leder fram till uppbyggandet av en ny modell som främst skall användas vid enkla 

prospekt med monetära utfall och fasta sannolikheter, men kan även utvecklas. 

Modellen gör det grundläggande ställningstagandet att beslut tas i två faser. Den första 

fasen är en inledningsfas där information införskaffas och analyseras. Syftet med denna 

fas är att arbeta fram en mer organiserad bild av olika prospekt för att kunna förenkla 

värderingar, vilket görs i ett flertal steg. I den andra fasen värderas de bearbetade 

alternativen och den med högst värde väljs ut, vilket visar hur viktigt arbetet i den första 

fasen är (Kahneman & Tversky, 1979, s. 274-276). 
 

 

                                                 
24

 Expected utility theory saknar således verifiering av dess på förhand grundläggande antaganden som 

antagits vara sanna (Baddeley, 2013, s. 133; Ne, 2013f). 
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Prospect Theory har valt att uttrycka valmöjligheterna i form av förändring av tillgångar 

istället för slutgiltiga värden, då det är bättre anpassat för människans beteende. Detta 

kan exemplifieras med att en bestämd förmögenhetsnivå som upplevs som hög av en 

individ, kan ses som mycket låg av en annan (Kahneman & Tversky, 1979, s. 277). 

Detta leder vidare till något som är av avgörande betydelse för en god beslutsanalys, 

valet av referenspunkt. När man utvärderar ett prospekt utgår man från vinst eller förlust 

från ett startvärde, detta värde brukar många gånger sättas till individens nuvarande 

tillgångar. Dock kan denna referenspunkt i vissa situationer skifta. Det kan handla om 

en oväntad tillgångsförändring som inte individen har anpassat sig till, t.ex. en stor 

förlust som ökar sannolikheten att denne tar extra risk som annars skulle ses som 

oacceptabel eller om förväntad avkastning inte uppnås (Kahneman & Tversky, 1979, s. 

286-288).  
 
Khaneman och Tversky tar denna information i beaktande och testar framgångsrikt en 

hypotetisk “value function” vilket visar på ett konkavt värdesättande vid vinster och ett 

konvext vid förluster. För det första anger det att individer påverkas mer negativt av en 

liten förlust än tillfredställelsen från en motsvarande vinst och för det andra att en 

förlust från -1100 till -1200 har en mindre negativ inverkan än -300 till -400 trots att det 

handlar om samma monetära förlustförändring (-100). Motsvarande minskad positiv 

effekt gäller på vinstsidan (Kahneman & Tversky, 1979, s. 277-279). Detta skiljer sig 

från Markowitz tidigare studier som visade på ett betydligt mer plan kurva direkt 

nedanför referenspunkten (Markowitz, 1952, s. 154, 157). 

 
Figur 5 - Den hypotetiska värdefunktionen 

Källa: Kahneman & Tversky, 1979, s. 279 (reprinted with permission, Kahneman, (2013)) 

 

Denna värdekurva stämmer inte i alla situationer utan kan påverkas av andra faktorer. 

Ett sådant fall kan vara att en individ har ett visst avkastningsmål (exempelvis bli 

miljonär) eller den förlustnivå som gör att man blir tvungen att sälja av vissa tillgångar 

(hus, bilar, båtar etc.) (Kahneman & Tversky, 1979, s. 279). 
 
Den sista väsentliga delen vi väljer att belysa inom Prospect Theory är 

vägningsfunktionen (The Weight Function). Denna funktion går ut på att alla utfall 

multipliceras med en beslutsvikt, denna viktning motsvarar inte sannolikheten utan 

snarare av hur åtråvärt ett prospekt är (Kahneman & Tversky, 1979, s. 280). Syftet är att 

omvandla den linjära värdefunktionen till en ickelinjär som fångar risksökande och 

riskaversion (Baddeley, 2013, s. 143). Det är viktigt att skilja på “overweight” som är 
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relaterat till “decision weights” och “overestimation” som ofta är relaterat till 

sannolikheten för ovanliga händelser. Det har dock påvisats att båda ökar sannolikheten 

för ovanliga händelser i verkliga livet (Kahneman & Tversky, 1979, s. 281). 

 
Figur 6 - Den hypotetiska vägningsfunktionen 

Källa: Kahneman & Tversky, 1979, s. 283 (reprinted with permission, Kahneman, (2013)) 

 

 
Figur 6 visar att individer tenderar att överbetona (overweight) alternativ som har 

mycket låg sannolikhet att inträffa. Det ger både en förklaring till varför personer köper 

försäkringar för att skydda sig mot risker, med mycket låg sannolikhet, och då väljer att 

betala en premie för detta samt även varför det går att sälja lotter (Kahneman & 

Tversky, 1979, s. 281-283, 286). På andra sidan kan förenklingar i den första fasen göra 

att skillnaden mellan alternativ med mycket hög sannolikhet och helt säkra antingen 

bortses eller överdrivs. Detta gör att π inte uppför sig bra vid ändarna, enligt figur sex 

(Kahneman & Tversky, 1979, s. 283).  

 
Det kan vara problematiskt att undersöka “real choices” ute i samhället då det är svårt 

att bestämma sannolikheter och nytta vilket är lättare att göra i ett laboratorie-

experiment där förhållandena är enklare att kontrollera (Baddeley, 2013, s.133). 

Kahneman och Tversky fortsatte att utveckla Prospect Theory och släppte 1992 en 

uppdaterad version kallad Cumulative Prospect Theory, som bland annat tillåter olika 

vägningsfunktioner för vinster och förluster och fokus låg på att undersöka 

extremvärdena närmare (Kahneman & Tversky, 1992, s. 297). 

 
Kahneman och Tversky´s arbete har onekligen haft stor inverkan inom det svårgreppade 

beteendeområdet som beslutsfattande under risk tillhör och deras resultat har bidragit 

till en ökad förståelse. Vi kan med vår studie använda oss av deras resultat som en 

grundläggande förståelse och som en föraning om hur vårt urval kan bete sig när det 

kommer till risk. Det är även något vi kan använda oss av i analysstadiet för att förklara 

möjliga beslutstrender. 

 
I följande sektion redogörs det instrument som arbetats fram av Grable och Lytton 

(1999; 2003) och som vi har valt att använda oss av i vår studie för att mäta nivåer av 

risktolerans. Detta instrument har vi valt att använda oss av då det finns en svårighet att 

mäta risktolerans är det viktigt att vara noggrann vid utformningen av frågor, då tidigare 

forskning bland annat har visat att individer tenderar att överskatta sin risktolerans för 

att uppnå social acceptans (Grable & Lytton, 1999, s. 166). 
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3.7 Instrument för att mäta risktolerans, 13-item instrument 
 

Under 1990-talet ansåg ett flertal forskare att det saknades ett standardiserat instrument 

för att mäta finansiell risktolerans och det bedömdes ha en negativ inverkan på 

forskningshastigheten inom området. Det sågs inte bara som ett problem för 

forskningen i sig utan även för hela den finansiella service-industrin. Grable och Lytton 

försökte åtgärda detta och 1999 släppte de en studie med ett instrument bestående av 13 

multidimensionella frågor som uppnådde de stora reliabilitets- och validitetskrav som 

krävs för ett instrument som mäter risktolerans (Grable & Lytton, 1999, s. 169). 

Frågorna är utsorterade från ett större sampel bestående av 100 frågor, som bitvis 

skalades av tills det endast var tretton kvar, vilka alla visar signifikans för content, face 

och construct validity. Författarna poängterar att instrumentet fungerar som bäst då 

samtliga frågor används (Grable & Lytton, 2003, s. 161). Den ordinarie studien följdes 

upp, år 2003, där ytterligare test som stötte instrumentets ”criterion-related and 

construct-related validity” genomfördes (Grable & Lytton, 2003, s. 169). Med det i 

åtanke har vi ansett att instrumentet uppfyller bedömningskriterierna samt de 

kvalitetskrav vi ställer för att implementera instrumentet i studien. 

 

Nedanför har vi bifogat det 13 frågor långa instrumentet, som de ser ut översatta till 

svenska i vår studie, tillsammans med kodningsvägningar
25

. 

 

1. Allmänt, hur skulle din närmaste vän beskriva dig som risktagare? 

a.  En riktig ”Gambler”  

b.  Villig att ta risk efter tillräcklig efterforskning 

c.  Försiktig 

d.  Undviker all risk 

 

2. Du medverkar i ett TV-program där du får välja bland följande. 

Vilket alternativ skulle du välja? 

a.  10 000 SEK i kontanter 

b.  50% chans att vinna 50 000 SEK 

c.  25% chans att vinna 100 000 SEK 

d.  5% chans att vinna 1 000 000 SEK 

 

3.  Du har precis sparat ihop till en ”once-in-a-lifetime” semester. 

Tre veckor innan planerad avfärd, blir du av med jobbet. Skulle du: 

a.  Avboka semestern 

b.  Ta en mycket enklare/kortare semester 

c.  Åka som planerat, med resonemanget att du behöver tiden för att 

förbereda dig för att söka jobb 

d.  Förlänga semestern, eftersom detta kan bli din sista chans att åka 

första klass 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 För originalversionen vänligen se Appendix 2. 
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4. Om du oväntat skulle få 200 000 SEK att investera finansiellt, vad skulle du 

göra? 

a.     Sätta in pengarna på ett bankkonto, eller motsvarande  

b.     Investera dem i säkra obligationer eller obligationsfonder 

c.     Investera i aktier eller aktiefonder 

 

5. Erfarenhetsmässigt, hur bekväm är du med att investera i aktier eller 

aktiefonder? 

a.   Inte alls bekväm 

b.   Någorlunda bekväm 

c.   Väldigt bekväm 

 

6. När du tänker på ordet risk, vilket av följande ord kommer du att tänka på först? 

a.  Förlust 

b.  Osäkerhet 

c.  Möjlighet 

d.  Spänning 

 

7.  Några experter förutspår att priserna på "hard assets" som guld, ädelstenar, 

samlarobjekt, och fastigheter kommer att öka i värde; obligationer kan 

däremot falla i värde, dock tenderar experter att hålla med om att 

statsobligationer är relativt säkra. Majoriteten av dina 

investeringstillgångar är nu i statsobligationer med hög ränta. Vad skulle 

du göra? 

a.  Behålla statsobligationerna 

b.  Sälja statsobligationerna, investera hälften av pengarna i ränte-

sparkonton och resterande hälft i ”hard assets” 

c.  Sälja statsobligationerna, investera allting i ”hard assets” 

d.  Sälja statsobligationerna, investera allting i ”hard assets”, och låna 

extra pengar för att investera mera  

 

8. Med bästa och värsta scenariot givet för de fyra investeringsmöjligheterna nedan, 

vilket skulle du föredra? 

a.  2000 SEK vinst i bästa fall; 0 vinst/förlust i värsta fall 

b.  8000 SEK vinst i bästa fall; 2000 SEK förlust i värsta fall 

c.  26 000 SEK vinst i bästa fall; 8000 SEK förlust i värsta fall 

d.  48 000 SEK vinst i bästa fall; 24 000 SEK förlust i värsta fall 

 

9. Utöver vad du äger idag, har du fått 10 000 SEK. Du blir nu ombedd att välja 

mellan: 

a.  En säker vinst på 5000 SEK 

b.  50% chans att vinna 10 000 SEK och 50% chans att inte vinna 

någonting 

 

10. Utöver vad du äger idag, har du fått 20 000 SEK. Du blir nu ombedd att välja 

mellan: 

a.  En säker förlust på 5000 SEK 

b.  50% risk att förlora 10 000 SEK och 50% chans att inte förlora 

någonting 
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11. Anta att du fick ärva 1 000 000 SEK av en släkting, föreskrivet att du investerar 

ALLA pengar i ett av följande alternativ. Vilket skulle du välja? 

a.  Ett ränte-sparkonto eller liknande 

b.  En fond som äger aktier och obligationer 

c.  En portfolio med 15 aktier 

d.  Råvaror som guld, silver och olja 

 

12. Om du var tvungen att investera 200 000 SEK, vilket av följande 

investeringsalternativ finner du mest tilltalande? 

a.  60% i låg-risk investeringar, 30% i medium-risk investeringar, 10% i 

hög-risk investeringar 

b.  30% i låg-risk investeringar, 40% i medium-risk investeringar, 30% i 

hög-risk investeringar 

c. 10% i låg-risk investeringar, 40% i medium-risk investeringar, 50% i 

hög-risk investeringar 

 

13. Din betrodda vän och granne, en erfaren geolog, sätter samman en grupp 

investerare för att finansiera en satsning för att exploatera en guldgruva. 

Satsningen kan återbetala 50 till 100 gånger investeringen om den lyckas. Om 

det misslyckas, är hela investeringen värdelös. Din vän uppskattar chansen att 

lyckas endast till 20%. Om du hade pengarna, hur mycket skulle du investera? 

a.  Ingenting 

b.  En månadslön 

c.  Tre månadslöner 

d.  Sex månadslöner 

 
Figur 7 - 13-item risktolerans instrument (svensk) 

Källa: Grable & Lytton, (2003, appendix, s. 271-272) 

 

 

RiskToleransPoäng (RTP), Kodningsvägning     

1.   a=4; b=3; c=2; d=1 8.   a=1; b=2; c=3; d=4   

2.   a=1; b=2; c=3; d=4 9.   a=1; b=3   

3.   a=1; b=2; c=3; d=4 10. a=1; b=3 Max: 47 

4.   a=1; b=2; c=3 11. a=1; b=2; c=3; d=4 Min: 13 

5.   a=1; b=2; c=3 12. a=1; b=2; c=3   

6.   a=1; b=2; c=3; d=4 13. a=1; b=2; c=3; d=4   

7.   a=1; b=2; c=3; d=4     
Figur 8 - Risktoleranspoäng (RTP), kodningsvägning (Modifierad) 

Källa: Grable & Lytton, (2003, appendix, s. 272-273) 

 

Vid framtagningen av detta instrument undersökte Grable och Lytton vilka olika 

dimensioner varje fråga berörde och tog då fram en överskådlig tabell för detta. Efter 

slutgiltig faktoranalys förslogs det att instrumentet främst kunde mäta tre nivåer av 

finansiell risktolerans: investeringsrisk, riskbekvämlighet och erfarenhet, samt 

spekulativ risk. Dessa är i sin tur uppbyggda av alla dimensioner i tabellen nedan, vilket 

visar att instrumentet i hög grad följer de rekommendationer angående 

multidimensionalitet som krävs för att mäta finansiell risktolerans (Grable & Lytton, 

1999, s. 177; Grable & Lytton, 2003, s. 161). 
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En modifierad version av denna tabell infogas här under, originalet bestod av 20 items 

där sju av dessa fick tas bort då de i en avslutande principalkomponentanalys (CPA) 

inte fick ett signifikant stöd mot de faktorer de var relaterade till (Grable & Lytton, 

1999, s. 177). 

 

 
Figur 9 - Undersökta riskdimensioner, 13-items instrument (Modifierad) 

Källa: Grable & Lytton, 1999, s. 173 (reprinted with permission, Grable, (2013)) 
 

Nedan kommer kortfattade redogörelser för respektive riskdimension och relaterade 

frågor (items).  

 

 Guaranteed vs. Probable gambles - Fråga 2, 8 samt 13 behandlar detta område. 

Typiska karaktäristika för denna typ av frågor är valet mellan säkra och osäkra 

alternativ/val/möjligheter. I detta specifika fall har endast ett alternativ per fråga 

inkluderats, som antingen ger en helt säker vinst eller där risken för förlust är 

noll. Antagandet bakom dessa frågor är att ju osäkrare alternativ man väljer 

(alternativt ju högre belopp man satsar) desto högre risktolerans har individen. 

Kodningsvägningen anger sålunda att ju mer man satsar desto högre RTP får 

man.  

  

 Choice between sure loss and sure gain – Denna dimension behandlas av fråga 

8 och det som gör frågan speciell är att man endast får veta potentiella utfall, 

men inte vilken sannolikhet utfallen har. Detta skapar en osäkerhet och medför 

att denna fråga även hamnar under garanterad kontra sannolik chansning samt 

spekulativ risk.  
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 Risk as experience and knowledge – dimensionen är den mest frekvent 

använda i instrumentet och är involverad i hela sex frågor: 1, 4, 5, 6, 7 samt 11. 

Detta är frågor som kan upplevas som komplicerade att besvara för en person 

som helt saknar kunskap om finansiell handel och produkter, dock är denna typ 

av frågor viktiga att ha med vid mätning av risktolerans eftersom, som framgått i 

sektion 3.1, kunskap och erfarenhet är en viktig faktor.  

 

Frågorna undersöker ett brett spektrum inom detta område, från en egen 

subjektiv bedömning av hur man tror att andra ser på ens riskbenägenhet, till ens 

egen syn på erfarenhetsnivå och inställning till risk. Denna erfarenhetsnivå testas 

sedan i fråga 7 samt 11 där en erfaren risktolerant person i teorin bör välja 

senare svarsalternativ.  
 

 Risk as level of comfort 

Denna dimension är mycket relaterad till risk as experience and knowledge där 

tre av fem frågor mäter båda dimensionerna samtidigt. Fokus är riktat mot de 

aktiviteter man har erfarenheter och kunskaper från bör samtidigt leda till ett 

mer komfortabelt förhållningssätt. Exempel på detta är fråga 6 där en person 

som är erfaren i beslutsfattande där risk är involverad bör ha en högre 

risktolerans och välja ett senare alternativ och därigenom se risk i mer positiv 

bemärkelse (Grable & Lytton, 1999, s. 172-173). Samtidigt bör en mer 

risktolerant person i exempelvis fråga 8 välja ett senare alternativ då denne är 

komfortabel att riskera en större förlust för att få möjligheten till en potentiellt 

högre vinst.  

 

 Speculative risk 

Grundtanken i denna dimension är att se vilka individer som är villiga att 

spekulera eller inte. Dimensionen är en del av fråga 2, 7, 8, 13 som både 

inkluderar olika nivåer av spekulation i form av riskskillnader, monetära 

skillnader samt genom ett säkert alternativ där nivå av risktolerans beräknas 

efter spekulationsgrad. 

 

 Prospect theory 

Prospect theory belystes i sektion 3.6 och är inkluderad i fråga 9, 10 samt 12 där 

respondenten först får en viss monetär referenspunkt att utgå från. Fråga 9 är 

beskriven i form av potentiella vinster där fråga 10 istället framställs i form av 

olika förlustalternativ, matematiskt har dock båda frågorna samma utbetalning. 

Med antagandet att individen inte är bekant med denna typ av frågor sedan innan 

är de generella antagandena dessa (Grable & Lytton 1999, s.173-174): 

 

- Personer med låg risktolerans väljer säker vinst på fråga 9 samt säker 

förlust på fråga 10.  

- Flest personer (individer med måttlig risktolerans) väljer säker vinst på 

fråga 9 samt chansar på fråga 10.  

- Hög risktolerans har de individer som spelar om vinsten/förlusten på 

båda frågorna. 
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 Investment risk 

Investeringsrisk är inkluderad i fråga 4, 5, 7 samt 11 undersöker respondentens 

bekvämlighet att investera i värdepapper, antingen med egna eller ärvda pengar. 

Antagandet bakom detta är att en individ som väljer att investera i mer riskfyllda 

tillgångar har högre risktolerans än den individ som föredrar stabilare och 

säkrare tillgångar.   
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4 Praktiskt Tillvägagångssätt  
 

Detta kapitels syfte är att redogöra för det praktiska tillvägagångssätt vi som författare 

har valt för att genomföra denna studie. Det startar med en hänvisning tillbaka till de 

vetenskapliga synsätten i kapitel 2 för att sedan belysa utformningen av enkäten samt 

enkätfrågorna. Vidare argumenteras studiens urval för att sedan övergå till uppsatta 

bedömningskriterier. Målsättningen är att de bedömningskriterier (Reliabilitet, 

Replikation och Validitet) som behöver vara uppfylla för en god samhällsvetenskaplig 

studie är väl belysta och genomtänkta. Kapitlet avslutas med en genomgång av valda 

analysmetoder. 

 
 

I kapitel 2 redogjordes för studiens vetenskapliga utgångspunkter samt synsätt där det 

stod klart att för denna typ av kvantitativa studie som hypotestestar utifrån tidigare 

etablerad forskning och söker efter ett beteendemönster från ett stort antal individer med 

målet att kunna generalisera eventuella samband där vi som forskare ska samla in 

datamaterialet med högsta möjliga objektivitet, är det enkätformulär som lämpar sig 

bäst. Detta val valideras och stärks av det faktum att det är den absolut vanligast 

metoden hos tidigare liknande studier inom detta område, exempelvis Grable och 

Lytton (1999, s. 166). Att vi har valt att tillämpa ett subjective assessment, med tillägget 

attitydrelaterade frågor, istället för de andra, fem, redogjorda tillvägagångssätten är för 

att ta del av riskens multidimensionalitet samt att undvika att medföra bias i individers 

svar om finansiella beslutsfattande, vilket exempelvis kan förekomma genom ett 

förfarande i form av heuristic judgements.  

 

Andra möjliga metoder hade varit att samla in offentlig statistik, vilket Pålsson (1996) 

tillämpade genom användning av HINK-data. Fördelen med ett sådant förfarande är att 

det är relativt billigt och enkelt att få tillgång till stora mängder data, dock utgör de 

potentiella valideringsproblem som har tagits upp tidigare att ett sådant förfarande inte 

har ansetts som lämpligast
26

.  

 

En annan möjlig metod denna studie skulle kunna ha använt är strukturerade intervjuer 

som då hade kunnat utgå från samma 13-item instrument som har använts vid vår enkät. 

Fördelen med detta är en ökad möjlighet till utförligare svar vid de frågor som tillåter 

extra kommentarer samt att om respondenten har svårt att förstå en fråga har 

intervjuaren möjlighet att hjälpa till. Dock ger denna metod inte bara ökad risk för att 

intervjuaren påverkar respondenten utan hade även varit mycket mer resurskrävande att 

få in samma antal svar som vid en enkätstudie. Ett sådant resonemang har även 

framförts av Maccrimmon och Wehrung (1986) som har belysts i sektion 1.2
27

. Även 

replikerbarheten vid en strukturerad intervju försvåras gentemot en enkätstudie (Bryman 

2008, s. 202). 

 

Med hänvisning tillbaka till första stycket, är en enkätstudie det tillvägagångssätt som 

för detta fall ger störst möjlighet till ett resultat med hög tillförlitlighet. Det ger även 

möjligheten för oss att testa och applicera Grable & Lyttons instrument på den svenska 

marknaden genom det som vi anser vara det mest effektivaste sättet.  

 

                                                 
26

 Se diskussionen ovan som framförts i sektion 1.2, gällande Grable och Lyttons validering av SCF. 
27

 Se punkten för subjective assessment. 
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4.1 Utformning av enkät och enkätfrågor  
 
Enkäten är uppdelad i tre separata frågekategorier för att underlätta både för 

respondenten genom att göra den mer överskådlig och för vår variabeltestning i 

analysen. För att passa vårt urval utformades enkäten i två versioner, en pappersenkät 

och en websurvey
28

. Respektive upplaga inleds med en presentation där 

försökspersonerna på ett tydligt sätt instrueras till enkätens struktur, hur svarandet skall 

gå till, samt materialets syfte (Bryman, 2008, s. 236). Här förtydligas även information 

om anonymitet
29

 och kontaktuppgifter till författarna, på så sätt har försökspersonerna 

även möjlighet att kontakta författarna angående diverse frågor anknutna till enkäten 

och studien. Vissa av frågorna ställer krav på kunskaper inom finansiella uttryck, vi 

anser dock att samtliga frågor endast behöver grundläggande kunskaper, och bör 

sedermera inte utgöra ett större problem för svenska individer. Vi som författarna har 

lagt vikt vid formuleringen av frågor och har därför i möjligaste mån försökt eliminera 

mångtydiga, ledande och flertydiga frågor (Bryman, 2008, s. 252-253).  
 
Då resultatet från vår studie delvis kommer att jämföras med resultat från tidigare 

forskning, inom området, är det viktigt att använda sig av samma eller liknande frågor 

de har använt sig av då de är bedömda angående validitet och reliabilitet (Bryman, 

2008, 259-261). Bryman anser att man då inte behöver göra en pilotstudie för dessa 

frågor, men eftersom vi även har inkluderat egna frågor har vi använt oss av detta på 

hela enkäten för att både få en uppfattning om de enskilda frågorna samt hur väl de 

olika delarna fungerade tillsammans. Genom att låta pilotstudien bestå av personer från 

olika studieområden och nivåer ansåg vi att möjligheten för en god validitet och 

reliabilitetstestning var stor (Olsson & Sörensen, 2011, s. 42).  

 

4.1.1 Enkät del 1 – Demografiska & Socioekonomiska faktorer 
 

Eftersom vi har valt att använda oss av Grable och Lyttons risktoleransinstrument i 

enkätens andra del, kontaktades Grable där han ombads ge förslag på lämpliga 

demografiska frågor att testa risktoleransen mot, och som passade den teori som belysts. 

Han hänvisade oss till en online-studie av hans instrument som fortfarande är igång på 

The State University of New Jersey´s
30

 hemsida som hade ett flertal demografiska 

kontrollfrågor. Då Grable är en av de mest framstående forskarna inom området ansågs 

dessa som godkända, med hänsyn till validitet och reliabilitet, och relevanta för studien 

och därför inkluderades sex av dessa i enkätens första del. För att möjliggöra en 

applicering, av dessa, på den svenska marknaden och för att de skulle lämpas för 

studien krävdes några mindre justeringar. Som tillägg till dessa frågor, har yrke 

inkluderats. Detta val grundar sig i att tidigare forskning har angett att det kan vara en 

relevant faktor vid bedömning av risktolerans. Vi kommer att använda frågorna i del 1 

för att kunna besvara studiens huvudsakliga syfte genom att testa de uppsatta 

hypoteserna mot individernas uppnådda risktoleranspoäng (RTP). 

 

 

 

                                                 
28

 Vilken skapades genom det avancerade undersökningssystemet Limesurvey (Limesurvey, 2006) 
29

 Se konfidentialitetskravet i sektion 2.4 
30

 Grables online survey finns tillgänglig via denna länk http://njaes.rutgers.edu/money/riskquiz/ 

http://njaes.rutgers.edu/money/riskquiz/
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För inkomstfrågan har dollarekvivalenta växlingar av Grables alternativ gjorts mot 

dagens valutakurs (6,42 SEK/USD, 17e Mars 2013) och sedan avrundat till närmaste 

tiotusental i SEK. Då vi frågar efter samlad bruttoinkomst för ett helt hushåll och inte 

endast har studenter i vår urvalsgrupp har vi större beloppsnivåer än Grables högsta 

(vilket var $100 000) detta har dock inte setts som ett större problem då denna 

bruttosumma bör ses som rimlig för ett hushåll bestående av två arbetande individer.   

 

4.1.2 Enkät del 2 – Bedömning av risktolerans 
 

Som nämnts tidigare utgörs del 2 av det instrument som konstruerades av Grable och 

Lytton. För att undvika att påverka resultatet, har dessa i möjligaste mån behållits i 

originalform. På så sätt säkerhetsställs frågorna och de mäter sedermera det de är 

avsedda mäta
31

. Frågorna har dock blivit översatta till svenska och detta har gjorts enligt 

bästa förmåga där, omsorg och, vikt har lagts vid att inte ändra innebörden av frågorna.  

Några av frågorna kan kräva en liten kunskap om finansiella tillgångar men vi har valt 

att ta med dessa ändå, med hänvisning till att instrumentet fungerar bäst i sin helhet 

(Grable & Lytton, 2003, s. 161). 

 

I del 2 har en växlingskurs på 10 använts då vi har ansett att frågorna har med direkta 

beloppsnivåer att göra (och inte någon specifik valutakurs) och det är lättare att jämföra 

alternativen för respondenterna (100,000 USD = 1 000 000 SEK, vilket kursen faktiskt 

var i början av 2000-talet då detta instrument var nytt). I pilotstudien användes en 

direktomvandlad kurs (100 USD = 100 SEK) och genom dess resultat och feedback 

bedömdes dock denna nivå som för låg, då möjliga förluster i frågorna inte ansågs vara 

tillräckligt stora. Detta medförde att en växlingskurs på 10 istället tillämpades i den 

slutgiltiga enkätundersökningen. 

 

4.1.3 Enkät del 3 – Privat sparande och förändringar i riskuppfattning 

 
Del 3 består av frågor som specifikt har valts ut för att möjliggöra identifiering av 

ytterligare samband och förklaringar, inom området, som också påverkas av 

risktolerans. Här har även attitydrelaterade frågor inkluderats för att på så sätt även 

inkludera denna aspekt i resultatet. Likertskalor har inte valt att användas, i del 3, då vi 

har strävat efter att likna de tidigare delarna som inte har använt sig av påståenden 

istället för frågor (Bryman, 2008, s. 157). Vi anser ändå att frågorna lyckas fånga in det 

vi söker genom att lägga alternativen från liten till stor och nej till ja. Detta 

genomfördes med förhoppningen att enkäten skulle blir så enkel som möjligt att besvara 

eftersom majoriteten av våra respondenter inte har möjlighet att fråga oss vid 

funderingar (förutom via mejl) eller andra oklarheter då den är elektronisk (Bryman, 

2008, s. 228). Svarsalternativet ”inget svar” har inkluderats för att på så sätt motverka 

bias från de individer som, av någon anledning, inte kunnat svara på frågan alternativt 

valt att inte ange något svar.   

 

Eftersom denna del av enkäten inte ämnar att besvara studiens huvudsakliga syfte utan 

endast tillämpas för studiens delsyftet, kommer det inte att genomföras någon 

hypotesprövning på dessa frågor. Istället kommer denna del att utgöra indikationer och 

samband relaterat till övriga delar i enkäten.  

                                                 
31

 För mer information om detta instrument, se sektion 3.7 i teorikapitlet.  
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Denna del kan således även ses som en grund för djupare undersökning i framtida 

studier. Nedan kommer en genomgång av del 3:s frågor: 

 

21. Har du ett privat pensionssparande? (utöver den allmänna pensionen och 

tjänstepensionen) 

a.   Nej 

b.  Ja 

c.  Inget svar 

 

Detta är den inledande frågan i del 3 och är relaterad till vår problembakgrund där vi 

såg att det finns en oro om storleken på framtidens pensionsutbetalningar. Sökandet är 

fokuserat på om det går att se att en viss typ av människor i större utsträckning än andra 

försöker påverka sin framtida levnadsstandard genom att undanhålla resurser från 

konsumtion idag. Pension som idag är delvis obligatorisk, för yrkessamma, har 

exkluderats då majoriteten av alla som någon gång har arbetat och fått lön har gjort 

automatiska pensionsinbetalningar och har därigenom ett privat pensionssparande.  

 

22. Har du ett privat sparande? (ej pensionssparande) 

a.  Nej 

b.  Ja 

c.  Inget svar 

 

Syftet med fråga 22 är att se skillnader eller samband hos de individer som har ett privat 

buffertsparande med ett huvudsakligt fokus på kön. Resultat från denna fråga ger oss 

möjligheten att se hur stor andel av respondenterna som följer de råd som finns om att 

ha ett sparande, även om vi med denna fråga inte specifikt ber om storleken på detta 

kapital
32

. Om svaret på denna fråga är nej kan fråga 23 hoppas över, detta genomfördes 

per automatik i den elektroniska enkäten.  

 

23. När du sparar, hur sparar du? (Du kan kryssa flera, rangordna sedan) 

                                                                                                                  

Rangordna (1 främst) 

a.  Aktier                                                   ___ 

b.  Fonder       ___ 

c.  Sparkonton       ___ 

d.  Jag har inget sparande     ___ 

e.  Övrigt ___________________________________________ 

 

24. Hur skulle du vilja spara (Du kan kryssa flera, rangordna sedan) 

                                                                                                                  

Rangordna (1 främst) 

a.  Aktier                                                   ___ 

b.  Fonder       ___ 

c.  Sparkonton       ___ 

d.  Övrigt ___________________________________________ 

 

 

 

                                                 
32

 Se teoretiska rekommendationer i sektion 3.5 
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Fråga 23 och 24 är relaterade till varandra och flera olika saker undersöks. För det första 

om det går att urskilja något samband mellan respondenternas risktoleranspoäng (RTP) 

och vilket investeringsval de främst föredrar. Om det går att urskilja ett samband mellan 

hög risktoleranspoäng (RTP) och investeringar i mer riskfyllda tillgångar skulle det ge 

styrka åt den allmänt vedertagna åsikten att så är fallet.  

 

Den andra huvudsakliga undersökningen är huruvida det finns en skillnad mellan hur 

respondenterna agerar och hur de skulle vilja agera. Finns det en skillnad mellan dessa 

skulle det ge kritik åt antagandet att investerare är rationella, vilket belystes i sektion 

3.2. 

 

25. Anser du att de senaste årens finansiella oro på marknaden (t.ex. Eurokrisen) har 

påverkat ditt investeringsbeteende?  

a.  Investerar inte i värdepapper, varken då eller nu 

b.  Nej, har inte ändrat mitt investeringsbeteende 

c.  Ja, investerar mindre 

d.  Ja, investerar mer 

e.  Inget svar 

 

26. Har de senaste årens finansiella oro på marknaden (t.ex. Eurokrisen) påverkat 

din uppfattning om risken med värdepapper? 

a.  Nej 

b.  Ja, det är mindre riskfyllt 

c.  Ja, det är mer riskfyllt 

d.  Inget svar 

 

Fråga 25 och 26 är relaterade till Roszkowski och Daveys (2010) longitudinella studie 

om risktolerans och riskperception som kom fram till att den ekonomiska krisen 2008 

inte hade lett till någon större risktoleransskillnad, dock var så fallet med 

riskperceptionen. Vi vill undersöka om detta även stämmer på svenska individer och 

detta kommer huvudsakligen att undersökas genom en skildring av män och kvinnor. 

Stämmer Roszkowski och Daveys resultat, torde andelen personer som investerar 

annorlunda vara färre än andelen som har ändrat sin uppfattning om risken med 

värdepapper.  

 

27. Hur tror du kursen på Stockholmsbörsen (OMXS30) kommer att ha utvecklats 

om ett år, från idag? 

a.  Nedgång med mer än 10% 

b.  Nedgång ned till 10% 

c.  Samma nivå som nu 

d.  Ökning upp till 10% 

e.  Ökning med mer än 10%  

f.  Inget svar 

 

Stockholmsbörsens utveckling har de senaste åren varit starkt positiv och ser man på ett 

längre perspektiv är stora prisskillnader vanliga på grund av hög volatilitet, se figur 2. 

Den huvudsakliga undersökningen på denna fråga är om det går att urskilja några 

skillnader mellan könen och om så är fallet spekulera till varför detta kan vara en grund 

till fortsatt forskning.  
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Vi vill även se om det är några skillnader i RTP mellan de olika svarsalternativen för att 

urskilja om det finns något samband mellan risktolerans och framtidsoptimism. 

 

28. Är du orolig över din framtida pension? 

a.  Nej 

b.  Ja, lite 

c.  Ja, mycket 

d.  Inget svar 

 

(Frivilligt: Om du svarar ja på denna fråga, vänligen förklara kortfattat 

varför i fältet nedan) 

_____________________________________________________________ 

 

Denna fråga är relaterad till vår problembakgrund och ämnar att se hur många av våra 

respondenter som har funderat över sin pension och kanske noterat den problematik 

som främst media har belyst om dagens pensionssystem. Frågan kan användas för att 

hjälpa till att validera studiens ämnesval då det går att se om det faktiskt finns en 

utbredd orolighet för framtidens pension bland våra respondenter.  
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4.2 Försökspersoner/Urval  
 
Vid valet av urval har vi utgått från de avgränsningar som har gjorts för att klargöra hur 

vi med så stor sannolikhet som möjligt har chansen att få svar på studiens 

problemformuleringar. Då en stor del av de tidigare studierna inom området har valt 

studenter som huvudgrupp anser vi att det området är mättat och det har även gjorts en 

studie som har testat risktolerans på studenter vid Umeå Universitet med kön som 

fokus. Vi har därför valt att gå mot en bredare urvalsgrupp bestående av svenska 

individer från olika socioekonomiska förhållanden och även testat flera demografiska 

variabler. Som framgått av sektion 1.2 kommer detta förfarande att arta sig i form av ett 

subjective assessment där hänsyn även ges till attitydrelaterade faktorer. Inom denna 

kategori har vi begränsat oss till en åldersgräns på 18 år och uppåt, vi har även valt att 

exkludera pensionärer från urvalet då vi endast studerar inkomst i vår enkät och har 

gjort antagandet att de flesta pensionärer använder privata förmögenheter/besparingar 

utöver en relativt liten pensionsinkomst för att livnära sig på.  

 

Populationen svenska individer är en såpass stor grupp att det inte finns praktiska 

möjligheter att få svar från alla. Detta gör att vi måste nå ut till en så bred grupp som 

möjligt för att få högsta möjliga representativitet i urvalet och minimera risken för 

urvals- eller sampel fel, och sedermera skildra ett vitt spektrum av svenska individer 

(Bryman, 2008, s. 181-182). När man gör en studie från en väldigt stor population vill 

man att urvalet i så stor utsträckning som möjligt ska gå att generalisera utanför sig 

självt. Generaliseringsbarheten är dock alltid svårt att säkerställa och för att validera vår 

studie uppmanas en replikation av studien, med högre svarsfrekvens (Bryman, 2008, s. 

168-169). Vi valde att huvudsakligen blanda de två olika kategorierna sannolikhets och 

selektivt urval, huvudsakligen på grund av att det bedömdes att ett helt slumpmässigt 

urval bäst skulle lämpa sig genom att lotta fram personer att posta enkäten till 

(Johannessen & Tufte, 2003, s. 134-135). Risken vid detta förfarande är dock att 

bortfallet skulle bli väldigt stort samt skulle ta lång tid att få in tillräckligt med svar och 

vi valde därför att främst nå våra respondenter via internet (Bryman, 2008, s. 231).  

 

Genom att främst använda oss av internet är vi medvetna om att det finns människor 

som vi inte kommer att nå, men vi gjorde bedömningen att det inte heller är särskilt 

troligt att dessa individer skulle svara på en postenkät även om vi skickade en till dem.  
Detta ledde till att vi kom i kontakt med vårt breda urval av respondenter från olika 

socioekonomiska grupperingar enligt följande förfarande; 

 

 Slumpvis välja ut ett antal svenska forum inom olika intresse/hobby-kategorier 

från www.svenskaforum.com, som är en samlingssida där många svenska forum 

är listade. 

 

 Forum    Antal Visningar 

 -   Garaget.org   213 

 -   Minhembio.com  304 

 -   Debatt.passagen.se  244 

 -   Familjeliv.se  132 

 -   Odla.nu   310 

 -   Företagande.nu  109 

 -   Ekonomiforum.se   308  

            Totalt:     1620 

http://www.svenskaforum.com/
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 Skicka vår e-enkät till företagsekonomiska institutionen hos Handelshögskolan 

vid Umeå Universitet.  

 

 Dela ut vår enkät bland personalen på ett antal företag (personligen eller genom 

kontaktperson i pappersform):  

- Westinghouse (Västerås),  

- Ica centrallager, Ica Hacksta (Västerås), 

- Temabo AB (Stockholm) 

- Scandinavian Service Partner (SSP) AB (Stockholm) 

- Strålfors (Stockholm) 

- OKQ8 Glädjen (Stockholm)  

- Akademiska hus (Stockholm) 

 

 För att få ett inslag av snöbollsurval (kedjeurval) lade vi även upp vår enkät som 

ett evenemang på den sociala nätverkssidan www.facebook.com med 

uppmaningen att dela det vidare inom vår målgrupp (Bryman, 2008, 196-197). 

Där hade vi totalt 379 inbjudningar vilket vi kommer att använda vid vår 

bortfallsberäkning.   

 

Detta förfarande gav oss totalt 206 fullständiga enkäter (N=206) samt 61 ofullständiga. 

Till ofullständiga enkäter räknas de, där en eller flera frågor inte har besvarats. Har 

däremot respondenten valt alternativet ”inget svar” räknas det som en besvarad fråga. 

Använder vi detta som underlag för beräkning av bortfallsfrekvens får vi ett bortfall på 

22,85 procent
33

. Jämför man de ofullständiga enkätsvaren i ett försök att försöka finna 

eventuella anledningar går det att notera att många har valt att sluta fylla i den 

elektroniska enkäten efter del 2. Det kan vara en indikation på att de individerna ansåg 

att enkäten var för lång. Detta var något vi har försökt att minimera risken för genom att 

inte ta med fler frågor än vi ansåg var nödvändigt samt var även noga med att förklara 

enkätens utformning och längd i enkätintroduktionen. Vidare fanns det även exempel på 

respondenter som inte valde att fylla i kön, vilket antingen bara är ett misstag eller ett 

ställningstagande då vi endast hade två alternativ (man, kvinna) och könsneutralitet är 

ett aktuellt ämne inom vissa grupperingar.  

 

Om vi använder antal visningar i forumen som fingervisning vid beräkningen av 

svarsfrekvensen med hjälp av Svenska statistikersamfundets “standard för 

bortfallsberäkning” så blir svarsfrekvensen 9,82%
34

 (Dahmström, 2005, s. 330-331). 

Detta skall dock ses som en fingervisning men vi estimerar att vår svarsfrekvens 

överensstämmer relativt bra till verkligheten, inom några enstaka procentenheter.  

 

Som vi tidigare tog upp lades mycket vikt vid att få tag i respondenter från en så bred 

del av befolkningen som möjligt, det är något vi har ansett oss ha lyckats med och här 

bifogas ett sysselsättningsutdrag: Studenter, Universitetslektor, Sjuksköterskor, 

Ingenjörer, Musiklärare, Mammalediga, Lagerarbetare, Säljare, Läkare, Lärare, 

Domare, Chefer, Flygvärdinnor, Lantbrukare, Professorer, Montörer, Ekonomer, 

Sjukskrivna samt VD.    

 

                                                 
33

 (61 / 267) * 100 = 22,85 % 
34

 (206 / ( 213 + 304 + 244 + 132 + 310 + 109 + 308 + 379)) = 9,82 % 

http://www.facebook.com/
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4.2.1 Access 

 
Genom att skapa användarkonton på de olika internetforumen fick vi tillgång till att 

lägga upp en tråd i respektive forum med vår enkät i, vi kunde även se hur många 

visningar dessa trådar fick vilket hjälper oss estimera bortfall. De fysiska företagen som 

vi fick möjligheten att dela ut våra enkäter hos, gjordes efter att vi fick ett muntligt 

godkännande av behörig ansvarig på respektive organisation.   

4.3 Databehandling 
 

I denna sektion och i nästkommande kapitel har författarna valt att kvarhålla vissa 

uttryck på Engelska (ex. standard error, Partial Eta Squared) för att på så sätt reducera 

risken för tolkningsfel samt underlätta informationssökande för de olika testerna. Detta 

underlättar och förenklar således även en framtida replikation av denna studie
 35

. 

 

Då vi ska testa våra variabler mot en total risktoleranspoäng, där många av våra 

variabler har 5-6 alternativ (parametrar), blir bästa metod för att leta efter signifikanta 

samband att jämföra medelvärden. När endast två medelvärden skall undersökas 

använder vi oss av ett tvåsidigt t-test, detta för att vi inte sedan innan vet populationens 

standardavvikelse, vilket är en förutsättning för ett z-test (Moore, et al., 2009,s 424-425). 

 

När fler än två medelvärden skall testas används variansanalys (analysis of variance), 

även kallad ANOVA. Detta är fallet för de flesta av våra demografiska och 

socioekonomiska variabler. Den främsta skillnaden från när endast två medelvärden 

undersökts genom ett t-test med ett P-värde som mäter statistisk signifikans använder 

sig ANOVA istället av F statistik och dess P-värde använder vi för att utvärdera våra 

nollhypoteser som säger att populationernas medelvärde är lika.  

Då vi använder oss av en faktor är det one-way ANOVA som bäst lämpar sig för vår 

studie (Moore, et al., 2009,s 792).  

 

Vi genomför vår ANOVA genom SPSS GLM univariat analystest då vi även har 

möjlighet att se signifikansnivåer mellan olika svarsalternativ inom respektive fråga och 

därigenom se hur de faktiska sambanden ser ut. Den ger oss även möjligheten mäta 

storleken på dess effekter.  

 

När vi söker efter samband mellan skalvariabler (exempelvis ålder) används en 

korrelationsanalys (Pearson) tillsammans med medelvärde och standardavvikelser 

(Moore, et al., 2009. s. 110-113).  

 

Vid hypotestestningen beaktas resultaten statistiskt med konfidensintervallen 90, 95 

samt 99 procent för att säkerhetsställa sambanden mellan variablerna och RTP, vilket 

sedan sammanställs genom en tabell i slutsatsen. Detta har gjorts för att ge läsaren en 

bättre förståelse och överblick över resultaten.  

 

 

 

                                                 
35

 Se även sektionen för kommentarer, 1.7. 
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4.4 Reliabilitet, Replikation och Validitet  
 

Vid bedömning av en studies resultat och slutsatser tillämpas vanligen de vetenskapliga 

forskningskriterierna reliabilitet, replikerbarhet och validitet, som indikerar om studien 

och dess resultat går att lita på. Mer specifikt är reliabilitet ett mått som anger huruvida 

studiens resultat är att bedömas som trovärdigt, tillförlitligt och stabilt.  

4.4.1 Reliabilitet och Replikerbarhet 
En studie, vars resultat är att betrakta som högt reliabel innebär att det går att generera 

igen utan någon anmärkningsvärd skillnad, om studien skulle upprepas. För att detta 

skall vara genomförbart används kriterium om replikerbarhet, vilket anger att författarna 

noggrant måste redogöra för studiens tillvägagångssätt vid insamling och bearbetning 

av data för att studien på så sätt skall gå att upprepa (Bryman & Bell, 2005, s. 48).  

4.4.2 Validitet 
Validitet är ett forskningskriterium som kan betecknas som frånvaro från ett mätfel. 

Detta kriterium delas vanligen in i subgrupper där intern validitet utgör ett mått på 

studiens giltighet och anger huruvida studien mäter det som författarna ämnar att mäta, 

extern validitet anger om resultatet går att generaliseras, dvs. om resultatet är 

överförbart till andra grupper utanför den specifika forskningsurvalet
36

 (Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 124; Bryman & Bell, 2005, s. 48-49).  

 

Författarna anser att studien bör uppfylla kravet av replikerbarhet eftersom studiens 

praktiska metod har redogjorts noggrant genom specificering av förfarandet vid 

insamling och bearbetning av material samt genom en explicit redogörelse för 

utformning och distribuering av enkätundersökningen. Som förtydligades ovan har ett 

flertal forum och arbetsplatser tillämpats vid insamling av datamaterial. Eftersom dessa 

arbetsplatser är lokaliserade på olika orter samt att forum bidrar med en bred spridning 

av användare från olika delar av Sverige bör även studien betraktas som reliabel, då ett 

liknande resultat bör kunna genereras igen. Detta kriterium har även skildrats, 

tillsammans med ett mått av face validity, genom den pilotstudie som testades på 

personer med olika utbildningsnivåer och studieområden.  

 

Av den praktiska metoden har det framgått att Grable och Lyttons verktyg har 

implementerats i studiens enkät. Då det har testats mot både validitet och reliabilitet bör 

detta sedermera stärka studiens tillförlitlighet och giltighet. Detta gäller även de sex 

frågor som har applicerats i studien, som har skildrats i Grables forskning. Således 

stärks även studiens interna validitet. Populationen är dock att betrakta som bred vilket 

sedermera har medfört att samplets omfattning, med fördel, kunnat vara ännu större. 

Här bör dock tilläggas att två tidigare studier, genomförda av Grable et. al (2004) och 

Grable och Lytton (2003) har använt sig av ett urval bestående av 421 respektive 303 

respondenter vars storlek sålunda inte skiljer sig markant från denna studies sampel.  

 

Författarna, till denna studie, anser dock att kravet på extern validitet bör 

uppmärksammas med tanke på att studien är baserad på ett delvis slumpmässigt urval
37

 

och populationens omfattning, i förhållande till studiens sampelstorlek, vilket bidrar till 

viss problematik vid generalisering av studiens resultat. Det gör att vi uppmuntrar till 

                                                 
36

 Som framgått av sektion 1.2 finns även fler subgrupper av validitet, här har dock endast hänsyn tagits 

till intern och extern validitet då dessa har bedömts vara mest relevanta vid bedömning av denna studie. 
37

 Sannolikhets urval har blandats med selektivt urval, se sektion 4.1 
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replikation med ett större sampel för att validera denna studie och dess resultat. Som 

framgått av sektion 1.2, har forskningsområdet tidigare speglats av ett flertal studier 

vars resultat också har uppfattats som problematiska att generalisera.  
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5 Resultat och Analys 
 

I detta kapitel redovisas de resultat som vår insamlade enkätdata genererade i form av 

tabeller och figurer tillsammans med relaterad analys. I analysen har även fokus lagts 

på att försöka utveckla förklaringar till presenterade resultat. Kapitlet inleds med att 

testa våra uppsatta hypoteser var för sig för att sedan undersöka resultaten från 

frågorna i enkätens del 3. Kapitlet avslutas sedan med enkätkommentarer relaterade till 

fråga 28 som en brygga till slutsatskapitlet. De tabeller som har exkluderats i detta 

kapitel återfinnes i appendix 1. 

 

5.1 Risktoleranspoäng (RTP) 
 

Som redogjorts för ovan har studien tillämpat det verktyg som har utformats av Grable 

och Lytton (2003). Verktyget utgörs av ett intervall bestående av den lägsta möjliga 

poängen (13) och den högsta (47)
38

. Detta resulterar i en mittpunkt av 30 RTP.  

 

 

 
Figur 10 - Fördelning av RTP i förhållande till respondenter 

Av figur 10 framgår att datainsamlingen har resulterat i totalt 206 fullständiga enkäter 

vilket sedermera genererade ett medelvärde på 26,23 RTP och en standardavvikelse på 

4,891. I en jämförelse med Grable och Lyttons studie (2003, s. 265), där de fick ett 

medelvärde på 28.83 RTP och en standardavvikelse på 4,49, så genererade vårt resultat 

ett värde som har ett marginellt lägre RTP och som samtidigt har generellt större 

                                                 
38

 Se sektion 3.7. 
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spridning bland svaren. Värt att poängtera är att Grable och Lytton använde sig av ett 

större sampel bestående av 303 respondenter.  

 

Figuren anger vidare att denna studie resulterade i ett lägsta värde på 15 RTP, vilket 

genererades av två respondenter, samt ett högsta värde på 43 RTP vilket endast 

uppnåddes av en individ. Vi har inte kunnat identifiera någon direkt förklaring till 

varför just dessa personer har uppnått den lägsta nivån eftersom de representeras av en 

man (anställd) och en kvinna (student). Vilket, som framgår senare i detta kapitel, inte 

reflekterar den sysselsättningskategori som speglar den lägsta nivån av risktolerans. Vi 

anser därför att denna poäng snarare är baserad på individuella egenskaper. Individen 

som har genererat högst RTP är dock mer förståeligt då denna är en man och en 

egenföretagare. Detta resonemang förtydligas av analyserna i sektionerna 5.1.1 och 

5.1.5. Anmärkningsvärt av figur 10 är att den risktoleranspoäng som har uppnåtts av 

flest respondenter (23st) är 24 poäng.  

 

Att respondenterna genererade ett medelvärde på 26,23 RTP kan således ses som en 

indikation på att Sveriges individer, i genomsnitt, skulle kunna vara minde risktoleranta 

än Amerikas befolkning. Detta stärker således även Pålssons konstaterande om att 

svenska individer är mycket riskaversiva. 

 

5.1.1 Kön 
 

Som anges av cirkeldiagrammet nedan, har datainsamlingen genererat en väldigt jämn 

fördelning av kön. Av separeringen framgår att män (51,9 procent) har en marginellt 

större andel svar än kvinnor (48,1 procent). Statistik insamlat av SCB anger att Sveriges 

befolkning består av marginellt fler kvinnor, vidare framgår dock att en given förklaring 

till detta beror på att det är betydligt fler kvinnor som lever högt upp i åldrarna (Scb, 

2013e). Eftersom pensionärer har exkluderats från studiens urval är detta inte relevant 

för oss. Detta innebär således att samplet stämmer bra överens med den könsfördelning 

som Sveriges faktiskt har vilket sedermera medför att samplet torde kunna utge 

indikationer som avspeglar Sverige befolkning på ett övertygande sätt, med hänsyn till 

könsfördelning.  

 
Figur 11- Fördelning av antalet män och kvinnor enligt samplet. 
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För att undersöka huruvida det finns något samband mellan kön och RTP har hypotes 

ett testats genom ett independent samples t-test. 

 

Hypotes 1: Det finns inte en skillnad i risktolerans mellan olika kön. 

 

H0: μ Man-RTP = μ Kvinna-RTP  

HA: μ Man-RTP ≠ μ Kvinna-RTP 

 

 
Tabell 2 – Oberoende sampels t-test för RTP och Kön 

 

Tabell 2 anger att det finns en viss skillnad bland de genomsnittliga risktoleranspoängen, 

där män tenderar att ha en högre RTP än kvinnor. För komplettera denna information 

genomför vi även en univariat analys och ser till dess t-test resultat. 

 
Tabell 3 - Parameter Estimat, Univariat Analys, RTP och Kön 

Dependent Variable: RTP 

Parameter B Std. Error t Sig. Partial Eta Squared 

Intercept 24,879 ,475 52,373 ,000 ,931 

 Man 2,598 ,659 3,941 ,000 ,071 

Kvinna 0
a
 . . . . 

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 

 

För att skildra förhållandet mellan parameterestimaten har tabell 3 utformats, genom ett 

univariat analystest där kvinnor har valts som referensvariabel. Här framgår att det finns 

ett signifikant samband mellan RTP och kön vilket sedermera innebär att nollhypotes 

förkastas. Detta infaller även givet ett konfidensintervall på 99 procent. Detta innebär 

sålunda att det finns en signifikant skillnad i variansen av medelvärdet mellan män och 

kvinnors risktoleranspoäng. Av tabellen framgår vidare att mäns medelvärde, i 

genomsnitt, är 2,598 poäng högre än kvinnornas vilket antyder att män är mer 

risktoleranta än kvinnor. Detta resultat är inte överraskande med tanke på att en 

övervägande majoritet av de studier som har testat detta samband också har funnit ett 

sådant samband. Bland de studier som tidigare har belysts, i teorikapitlet, stämmer 

följande överens med detta resultat: Jianakoplos och Bernasek (1998); Bajtelsmit, et al. 

(1999); Barber och Odean (2001). Resultatet är också i enighet med det som är betraktat 

som vedertaget bland forskare och rådgivare. 

 

Eftersom vissa av dessa studier har tillämpat ett annat metodologiskt förfarande, och 

dessutom undersökt olika områden som är relaterade till finansiell risktolerans, är 

resultatet inte applicerbart i en direkt jämförelse med dessa studier. Genom att istället 

tillämpa ett mer generellt angreppssätt bör dock deras konstaterande, gällande specifika 

samband i variabler, och resonemang kring varför män är mer risktoleranta än kvinnor, 

vara överförbart till svenska individer och därigenom ge stöd till resultatet. I detta fall 

har studierna sökt en förklaring inom allokering av förmögenhet i pensionssparande, 

hybris på aktiemarknaden och relationsstatus angetts som potentiella förklaringar. 

  Kön Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

RTP 
Man 27,48 5,188 0,502 

Kvinna 24,88 4,171 0,419 



 

55 

 

 

Genom enkätundersökningens sista del (del 3) finner vi att relativt fler män tenderar att 

inneha ett mer riskfyllt privat sparande, i form av aktier (tabell 23). Detta skulle med 

andra ord kunna förklaras av Barber och Odeans (2001) resonemang om att män har 

övermod på aktiemarknaden. Vidare framgår av tabell 20 att det inte är någon större 

skillnad mellan män och kvinnors syn på pensionssparande vilket således går emot det 

signifikanta samband som funnits av Jianakoplos et al. (1999) gällande allokering av 

förmögenhet i pensionssparande. Av tabell 30 i appendix framgår att samplet utgörs av 

flest individer som är gifta (34,5 procent) följt av singlar (30,1 procent). Fördelningen 

av kön, bland dessa, anger att majoriteten av de gifta är kvinnor samt att en större andel 

män lever som singlar. Som nämnts i sektionen för tidigare forskning är det vedertaget 

bland forskare och rådgivare att singlar är mer risktoleranta än gifta. Vilket således 

skulle kunna ge ytterligare en förklaring till varför svenska män upplevs som mer 

risktoleranta än kvinnor
39

. I en jämförelse med de två studierna som skildrar den 

svenska marknaden, har både Pålsson (1996), Ibrahim och Vosilov (2008) också funnit 

att män är mer risktoleranta än kvinnor. 

5.1.2 Ålder 
 

För att utreda huruvida det finns något samband mellan samplets ålder och RTP har 

hypotes två undersökts genom ett bivariat korrelationstest (tabell 4 och 5). 

 

Hypotes 2: Det finns inte en skillnad i risktolerans mellan olika åldrar. 

 

H0: μ Ålder = μ RTP  

HA: μ Ålder ≠ μ RTP 

Där ålder = 1,2.3…∞ 

 
Tabell 5 - Deskriptiv Statistik, RTP och Ålder 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation 

RTP 26,23 4,891 

Ålder 34,32 11,817 

 

 

 

Som framgår av tabell 4 och 5 resulterade korrelationstestet i ett genomsnittligt värde av 

ålder på 34.32, RTP på 26,23 och en signifikansnivå på 0,208. Detta innebär med andra 

ord att nollhypotesen inte kan förkastas vilket sedermera även innebär att ålder inte 

påverkar individers risktolerans. För att undersöka om detta kan förklaras genom 

samplets distribution har det genomförts en linjär regressionsanalys, nedan. 

 

 

 

 

                                                 
39

 Samtidigt bör man beakta att en stor del av de unga singlarna även är studenter med mycket låg 

inkomst. Detta är en diskussion som vi återkommer till i sektion 5.1.4 då vi analyserar RTP och 

relationsstatus. 

 

 
Tabell 4 – Bivariat Korrelation, RTP och Ålder 

 RTP Ålder 

RTP 

Pearson Correlation 1 ,088 

Sig. (2-tailed)  ,208 

Ålder 

Pearson Correlation ,088 1 

Sig. (2-tailed) ,208  
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Tabell 6 – Summering linjär modell, RTP och Ålder 

 

Av tabell 6 framgår att pearson r (R) endast är 0,088 vilket indikerar att det inte finns 

någon (eller ett minimalt positivt) linjärt samband mellan ålder och RTP. Detta har 

plottats i figur 12, där detta påstående visualiseras. Av figuren framgår att samplet har 

en relativt stor spridning av åldrarna och RTP. Detta skildras genom ett relativt stort 

antal observationer mellan 20 och 30 år samt att de mest förekommande 

risktoleranspoängen sträcker sig inom spannet 20 och 35 RTP. 

 
 

Figur 12 - Spridning av ålder och RTP enligt resultat från ett enkelt linjärt regressionstest. 

 

Resultatet indikerar med andra ord att det inte finns något direkt samband mellan 

risktolerans och ålder. Som framgått ovan är detta är inte särskilt förvånande med tanke 

på samplets distribution av åldrar. Tillskillnad från, bland andra, Pålsson och Hallahan 

et al. (2004) är det således inte möjligt att urskilja huruvida yngre har en högre 

risktolerans än äldre. Istället innebär resultatet att det saknas signifikans för att profilera 

risktoleransnivåer bland individer, vilket sedermera validerar den slutsats som har 

konstaterats av Grable och Lytton (1998); Grable et. al (2004) och Lee och Hanna 

(1995a).    

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

,088 ,008 ,003 4,884 

The independent variable is Ålder.  
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5.1.3 Utbildningsnivå  
 

För att undersöka om det finns någon skillnad i medelvärde mellan olika 

utbildningsnivåer och RTP har hypotes tre testats genom ett univariat analystest. 

 

Hypotes 3: Det finns inte en skillnad i risktolerans mellan olika utbildningsnivåer. 

 

H0: μ Grundskola-RTP = μ Gymnasium-RTP = μ Högskola/Uniersitet-RTP = μ Forskarutbildning-RTP  

HA: μ Grundskola-RTP ≠ μ Gymnasium-RTP ≠ μ Högskola/Uniersitet-RTP ≠ μ Forskarutbildning-RTP 

 

         
Tabell 7 – Test för effekter mellan olika svarsalternativ, Univariat Analysis, RTP och Utbildningsnivå 

Dependent Variable: RTP 

Source Type III Sum 

of Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 207,717
a
 3 69,239 2,978 ,033 ,042 

Intercept 24848,365 1 24848,365 1068,733 ,000 ,841 

Utbildningsnivå 207,717 3 69,239 2,978 ,033 ,042 

Error 4696,560 202 23,250    

Total 146615,000 206     

Corrected Total 4904,277 205     

a. R Squared = ,042 (Adjusted R Squared = ,028) 

Tabell 7 redogör att samplet har en signifikansnivå på 0,033 vilket skulle medföra att 

nollhypotesen förkastas och därmed utgör att utbildningsnivå påverkar risktolerans, 

givet ett konfidensintervall på 95 procent. Vidare framgår dock att partial Eta squared 

endast uppger ett värde på 0,042, vilket innebär att vi även behöver kolla skillnader 

mellan de olika utbildningsalternativen. 

 
Tabell 8 - Parameterestimat, Univariat Analysis, RTP och Utbildningsnivå 

Dependent Variable: RTP 

Parameter B Std. Error t Sig. Partial Eta Squared 

Intercept 27,857 ,911 30,570 ,000 ,822 

1) Grundskola -8,190 2,929 -2,796 ,006 ,037 

2) Gymnasium -1,690 1,176 -1,437 ,152 ,010 

3) Högskola/Universitet -1,805 1,003 -1,800 ,073 ,016 

4) Forskarutbildning 0
a
 . . . . 

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 

 

Med utgångspunkt på utbildningsnivå 4 (Forskarutbildning) i tabell 8 kan vi notera att 

både nivå 2 och 3 har en medelvärdesskillnad på 1,7 – 1,8 medan nivå 1 har betydligt 

större skillnad på hela 8,2. Även på de interna signifikansnivåerna är det endast 

utbildningsnivå 1 som uppger en hög signifikansnivå mot forskarutbildning. Detta ses 

som en bidragande faktor till den totala signifikansnivån och det är därför väsentligt att 

undersöka den deskriptiva statistiken för att urskilja potentiella extremvärden.  
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Tabell 9 - Deskriptiv Statistik, Univariat Analys, RTP och Utbildningsnivå 

Dependent Variable: RTP 

Utbildningsnivå Mean Std. Deviation Percent 

Grundskola 19,67 2,082 1,5 

Gymnasium 26,17 4,757 20,4 

Högskola/Universitet 26,05 4,923 64,6 

Forskarutbildning 27,86 4,560 13,6 

Total 26,23 4,891 100,0 

 

Som framgår av tabell 9 finns en väsentlig skillnad mellan de olika utbildningsnivåerna, 

där medelvärdet för grundskoleutbildade (19,67) har en betydligt lägre RTP än 

resterande utbildningskategorier (~26) samtidigt som N endast är 3. Vi genomför därför 

univariat analystestet igen, denna gång exkluderas grundskola vilket resulterade i en 

signifikansnivå 0,198 och eta på 0,016 mot RTP
40

. Detta innebär således att 

nollhypotesen inte kan förkastas, givet ett konfidensintervall på 95 procent. Detta är av 

betydelse då det har bedömts att antalet individer som enbart har grundskola hade för 

stor inverkan på det första resultatet.   

 

Det slutgiltiga resultatet anger således att det inte går att statistiskt säkerhetsställa ett 

samband mellan utbildningsnivå och RTP, givet att kategorin för grundskola har 

exkluderats från samplet. Detta innebär att forskarutbildning är den grupp som har högst 

risktolerans samt att högskola/universitet därmed har lägst risktolerans, med en 

marginell skillnad gentemot gymnasium. Ett liknande samband har genererats av Sung 

och Hanna (1996) (m.fl) som dock konstaterar att risktoleransnivåer ökar med 

utbildning. Trots att studiens resultat anger en konträr relation, genom en marginell 

skillnad, mellan gymnasium och högskola/universitet indikeras att forskarutbildning, 

dvs. de med högst utbildning, har högst risktolerans. Som framgått ovan
41

 anger 

resultatet av Zhong och Xiaos (1995) studie att aktie- och obligationsinnehavet ökar i 

samband med ökad utbildning. Detta har undersökts genom en korstabell där resultatet 

finns sammanställt i tabell 40 i appendix. Resultatet indikerar, likt Zhong och Xiaos 

studie, att fler med högre utbildning har angett en större post av sparande i aktier (21,7 

procent) samt att de med lägst utbildning utgörs av gymnasium där endast fyra procent 

har valt aktier. På samma sätt skildras antalet som har prioriterat sparande i form av 

sparkonton, där gymnasium har högst procentuell andel (80 procent) och 

forskarutbildning har lägst (43,5 procent).  

 

En förklaring till detta, som har skildrats av Zhong och Xiao, är att utbildning är 

associerat med bredare kunskapsbas vilket skulle kunna ha inverkan på investerarens 

val av finansiella instrument. Relaterat till MPT skulle detta således även kunna 

innebära att de med mer utbildning har bättre förutsättningar att identifiera optimala 

portföljer bestående av riskfyllda tillgångar och sedermera den optimala portföljen.  

Resultatet skulle också kunna förklaras av att individernas inkomstnivåer.  

Ett sådant samband har undersökts i tabell 45 i appendix, där det framgår att de med 

högst utbildning även är den kategori som innehar flest individer med högsta 

inkomstnivån (14st) samt att de med lägst (gymnasium) endast hade två individer. 

                                                 
40

 Se tabell 46 i appendix 
41

 Se sektion 3.3.3 
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Eftersom högre inkomst medför att bättre förutsättningar för investeringar i aktier, 

skulle detta samband med andra ord även kunna förklara sambandet mellan 

utbildningsnivåer och sparandeform. Till skillnad från tidigare belysta studier har vi 

dock inte kunnat identifiera ett signifikant samband mellan RTP och utbildning. Istället 

stämmer resultatet överens med Grable et. al (2004) studie som inte har identifierat ett 

sådant samband. Vilket indikerar att ett sådant samband inte har påträffats på den 

Svenska marknaden.  

 

5.1.4 Relationsstatus  
 

För att testa om det finns någon signifikant skillnad mellan RTP och relationsstatus har 

hypotes fyra testats genom ett univariat analystest. 

 

Hypotes 4: Det finns inte en skillnad i risktolerans mellan olika civilstånd 

(relationsstatus). 

 

H0: μ Singel-RTP = μ Sambo-RTP = μ Skild-RTP = μ Särbo-RTP = μ Gift-RTP 

HA: μ Singel-RTP ≠ μ Sambo-RTP ≠ μ Skild-RTP ≠ μ Särbo-RTP ≠ μ Gift-RTP 

 
Tabell 10 - Test för effekter mellan olika svarsalternativ, Univariat Analys, RTP och Relationsstatus 

Dependent Variable: RTP 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 92,869
a
 4 23,217 ,970 ,425 ,019 

Intercept 15743,340 1 15743,340 657,689 ,000 ,766 

Relationsstatus 92,869 4 23,217 ,970 ,425 ,019 

Error 4811,408 201 23,937    

Total 146615,000 206     

Corrected Total 4904,277 205     

a. R Squared = ,019 (Adjusted R Squared = -,001) 

Tabell 10 anger en signifikansnivå på 0,425 vilket indikerar att nollhypotesen inte kan 

förkastas och anger därmed att det inte går att säkerhetsställa att relationsstatus påverkar 

en individs risktoleransnivå. Av Eta squared värden framgår också att endast 1,8 

procent av variansen i RTP kan förklaras av relationsstatus. För att se fördelningen av 

RTP inom de olika relationskategorierna har tabell 13 utformats.  
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Tabell 11 - Parameterestimat, Univariat Analys, RTP och Relationsstatus 

Dependent Variable: RTP 

Parameter B Std. Error t Sig. Partial Eta 

Squared 

Intercept 26,380 ,581 45,433 ,000 ,911 

Singel -,719 ,850 -,845 ,399 ,004 

Sambo ,585 ,866 ,676 ,500 ,002 

Skild 2,620 4,927 ,532 ,596 ,001 

Särbo -1,666 1,431 -1,164 ,246 ,007 

Gift 0
a
 . . . . 

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 

 

Av tabell 11 framgår således signifikansnivåer och Eta squared värden för respektive 

svarsalternativ inom relationsstatus med Gift som referenspunkt. Här förtydligas att 

ingen av relationsparametrarna är i närheten av ett signifikant samband när det kommer 

till RTP, dessutom har respektive parameter ett lågt Eta squared värde.  
 

Tabell 12 - Deskriptiv Statistik, Univariat Analys, RTP och Relationsstatus 

Dependent Variable: RTP 

Relationsstatus Mean Std. Deviation Percent 

Singel 25,66 5,024 30,1 

Sambo 26,97 5,464 28,2 

Skild 29,00 . 0,5 

Särbo 24,71 3,315 6,8 

Gift 26,38 4,515 34,5 

Total 26,23 4,891 100,0 

 

Av tabell 12 framgår att samplets fördelning, av RTP, inom kategorierna av 

relationsstatus är relativt jämn. Mer specifikt framgår att flest respondenter har utgett 

sig för att vara singel, sambo eller gift, samt att dessa har en relativ jämn fördelning av 

genomsnittlig RTP. Vidare skiljer sig antalet respondenter, som har utgett sig för att 

vara särbo eller skild, där det sistnämnda utmärker sig markant från övriga kategorier 

med 29 RTP. Detta indikerar, trots att resultatets avsaknad av signifikant stöd, att 

singlar är den relationskategori som har näst lägst risktolerans. Detta är mycket 

intressant med tanke på vår diskussion ovan, angående kön (sektion 5.1.1), där vi sökte 

en förklaring till varför män är mer risktoleranta än kvinnor. Detta innebär således dels 

att toleransskillnad, bland kön, med stor sannolikhet inte kan förklaras av att individerna 

är singlar. Vilket sedermera också medför att resultatets indikation även strider mot det 

som är vedertaget bland forskare och rådgivare på den amerikanska marknaden
42

. En 

studie vars resultat också indikerar ett sådant motsägelsefullt samband har genomförts 

av Grable (2000) där han, likt denna studie, konstaterar att singlar har en lägre 

risktoleransnivå än gifta.  

 

                                                 
42

 Se tabell 1 
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Av tabell 37 i appendix, framgår att det är fler gifta män (10 procent) än gifta kvinnor 

(6,9 procent), som har ett sparande i form av aktier. Denna indikation stärker Barber och 

Odeans (2001) och Jianakoplos och Bernasek (1998) resultat då de skildrar aspekten av 

skillnader inom investeringsbeslut av kön. Vidare anger dock tabellen att denna relation 

är omvänd bland singlar, där noll procent av singel männen har angett att de sparar i 

aktier medan hela 12 procent av singelkvinnorna har angett detta. Detta skiljer sig 

således från det resultat som har genererats av dessa forskarpar, när de jämförde singlar.  

 
Tabell 13 - Korstabell, Ansvar för hushållets finansiella investeringar och Kön 

 Ansvar Total 

Jag Gemensamt med 

partner/närstående 

Partner/Närstående Litar på råd från 

professionell 

Kön 
Man 54,2% 39,3% 3,7% 2,8% 100,0% 

Kvinna 36,7% 58,2% 4,1% 1,0% 100,0% 

Total 45,9% 48,3% 3,9% 2,0% 100,0% 

 

I sektion 3.3.4 framgick att Sung och Hanna (1996) har skildrat hushållens 

ansvarstagande i förhållande till risktolerans. För att skildra detta resultat har ett 

liknande samband undersökt i tabell 13. Här framgår att fler män har angett att de 

ansvarar för hushållens finansiella investeringar, samtidigt som kvinnor i högre grad ser 

ansvaret som gemensamt. Som framgått tidigare är män mer risktoleranta än kvinnor, 

samt av tabell 12, att gifta har högre risktolerans än singlar Detta torde således ge stöd 

åt Sung och Hannas resultat där de konstaterade att hushåll där kvinnor bär ansvaret 

tenderar att vara mindre risktoleranta. Vidare skildras att ett fåtal respondenter förlitar 

sig på råd från professionella (marginellt fler män än kvinnor). Detta kan, med stor 

sannolikhet, förklaras av att den vanligaste sparformen var sparkonto (se tabell 23).  

 

Att sambandet mellan RTP och relationsstatus saknar signifikans är ett konstaterande 

som även har gjorts av Grable et. al (2004). Vilket sedermera även bör stärka Haliassos 

och Bertauts (1995) resultat där de har funnit bevis på att relationsstatus inte påverkar 

beslut om aktieinnehav. 
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5.1.5 Sysselsättning 
 

För att undersöka om det finns en signifikant skillnad mellan sysselsättning och RTP 

har hypotes sex testats genom ett GLM univariat analystest. 

 

Hypotes 5: Det finns inte en skillnad i risktolerans mellan olika sysselsättningar. 

 

H0: μAnställd-RTP = μEgenföretagare-RTP = μStudent-RTP = μArbetslös-RTP 

HA: μAnställd-RTP ≠ μEgenföretagare-RTP ≠ μStudent-RTP ≠ μArbetslös-RTP 

        
Tabell 14 - Test för effekter mellan olika svarsalternativ, Univariat Analys, RTP och Sysselsättning 

Dependent Variable: RTP 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 140,942
a
 3 46,981 1,992 ,116 ,029 

Intercept 55784,721 1 55784,721 2365,677 ,000 ,921 

Sysselsättning 140,942 3 46,981 1,992 ,116 ,029 

Error 4763,335 202 23,581    

Total 146615,000 206     

Corrected Total 4904,277 205     

a. R Squared = ,029 (Adjusted R Squared = ,014) 

Tabell 14 anger att sysselsättning har en signifikansnivå på 0,116 vilket innebär att 

nollhypotsesen inte kan förkastas och anger således att sysselsättning inte påverkar 

risktolerans. Vidare framgår att resultatet genererade ett Partial Eta Squared värde på 

2,9 procent vilket indikerar att sysselsättning endast svarar för 2,9 procent av 

variabiliteten i RTP. Eftersom detta värde är att betrakta som relativt litet, utforskas 

parameterestimaten vidare. Dessa finns att observera i tabell 16. 
 

Tabell 15 - Parameterestimat, Univariat Analys, RTP och Sysselsättning 

Dependent Variable: RTP 

Parameter B Std. Error T Sig. Partial Eta 

Squared 

Intercept 28,875 1,214 23,785 ,000 ,737 

Anställd -2,913 1,286 -2,265 ,025 ,025 

 Student -2,535 1,395 -1,817 ,071 ,016 

 Arbetslös -4,097 2,023 -2,025 ,044 ,020 

 Egenföretagare 0
a
 . . . . 

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 

Här förtydligas sambanden mellan respektive svarsparameter med motsvarande RTP. 

Egenföretagare har valts som referenspunkt och resultatet anger att både anställd och 

arbetslös uppger ett signifikant samband. Det är med andra ord subgruppen studenter 

som inte går att säkerhetsställa statistiskt. Det bör dock tilläggas att resultatet anger en 

relationstendens då det endast saknas 2,1 procent från en signifikansnivå på 95 procent. 

Utmärkande bland sysselsättningskategorierna är att egenföretagarna, i genomsnitt, har 

högre RTP än övriga kategorier (exempelvis 4,097 poäng högre än arbetslösa).  
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Tabell 16 - Deskriptiv Statistik, Univariat Analys, RTP och Sysselsättning 

Dependent Variable: RTP 

Sysselsättning Mean Std. Deviation Percent 

Anställd 25,96 4,643 63,6 

Egenföretagare 28,88 6,490 7,8 

Student 26,34 5,037 24,3 

Arbetslös 24,78 3,270 4,4 

Total 26,23 4,891 100,0 

 

Genom att se till den deskriptiva statistiken kan vi se att antalet anställda är den absolut 

största posten, detta stämmer bra överens med landet i stort. Även övriga procentuella 

fördelningar är att betrakta som relativt representativa av Sveriges sysselsättningsgrad 

(Scb, 2013f). Vidare framgår att arbetslösa är den grupp som är minst risktolerant med 

ett genomsnittlig RTP på 24,78. 

 

Tillskillnad från övriga belysta studier i denna sektion, som har testats på den 

amerikanska marknaden, anger resultatet att det inte är möjligt att statistiskt 

säkerhetsställa en identifikation av samband mellan risktolerans och sysselsättning. 

Detta innebär med andra ord att ett sådant samband inte har påträffats på den svenska 

marknaden. Trots detta indikerar resultatet att egenföretagare är mer risktoleranta än 

övriga, kategorier. Detta stämmer således, till viss del, överensstämmer med det 

resultatet som genererats i Sung och Hannas (1996) undersökning. Tillskillnad från 

denna studie har de dock jämfört risktoleransnivåer mellan egenföretagare och löntagare 

och på så sätt funnit ett signifikant samband som anger att egenföretagare har högre 

risktolerans. Som även har nämnts tidigare i sektion 3.3.5, har de dock inte identifierat 

något signifikant samband mellan risktolerans och övriga undersökta 

sysselsättningsvariabler.  

5.1.6 Hushållets Ungefärliga Bruttoinkomst 
 

För att undersöka om det finns en signifikant skillnad mellan sysselsättning och RTP 

har hypotes tre testats genom ett GLM univariat analystest. 

 

Hypotes 6: Det finns inte en skillnad i risktolerans och inkomstnivåer. 

 

H0: μ0-159 999 SEK-RTP = μ160 000-319 999 SEK-RTP = μ320 000-479 999 SEK-RTP = μ480 000-639 999 SEK-RTP = μ640 000-799 999 

SEK = μ800 000 SEK eller mer 

HA: μ0-159 999 SEK-RTP ≠ μ160 000-319 999 SEK-RTP ≠ μ320 000-479 999 SEK-RTP ≠ μ480 000-639 999 SEK-RTP ≠ μ640 000-799 999 

SEK ≠ μ800 000 SEK eller mer 
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Tabell 17 - Test för effekter mellan olika svarsalternativ, Univariat Analys, RTP och Inkomst 

Dependent Variable: RTP 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 238,130
a
 5 47,626 2,041 ,074 ,049 

Intercept 134344,430 1 134344,430 5758,261 ,000 ,966 

Inkomst 238,130 5 47,626 2,041 ,074 ,049 

Error 4666,146 200 23,331    

Total 146615,000 206     

Corrected Total 4904,277 205     

a. R Squared = ,049 (Adjusted R Squared = ,025) 

Tabell 17 anger att samplets har genererat ett samband mellan genomsnittlig 

inkomstnivå och RTP motsvarande 0,074. Detta innebär med andra ord att 

nollhypotesen inte kan förkastas och utgör således att det inte går att statistiskt 

säkerhetsställa att inkomst påverkar risktolerans, givet ett konfidensintervall på 95 

procent och högre. Vidare framgår att det är en relativt liten (4,9 procent) 

förklaringsgrad av inkomstnivåernas variabilitet i RTP. Detta antyder också att det 

föreligger signifikanta samband mellan vissa av dessa inkomstkategorier. Här bör dock 

tilläggas inkomstnivåerna utger ett signifikant säkerhetsställande då ett  

konfidensintervall på 90 procent används. Respektive parameterestimat är angivna i 

tabell 18.  

 
Tabell 18 - Parameterestimat, Univariat Analys, RTP och Inkomst 

Dependent Variable: RTP 

Parameter B Std. Error t Sig. Partial Eta Squared 

Intercept 28,065 ,712 39,408 ,000 ,886 

0-159 999 SEK (a) -2,065 1,059 -1,950 ,053 ,019 

160 000-319 999 SEK (b) -3,247 1,102 -2,947 ,004 ,042 

320 000-479 999 SEK (c) -2,094 1,083 -1,933 ,055 ,018 

480 000-639 999 SEK (d) -2,485 1,122 -2,214 ,028 ,024 

640 000-799 999 SEK (e) -1,848 1,234 -1,498 ,136 ,011 

800 000 SEK eller mer (f) 0
a
 . . . . 

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 

 

Med utgångspunkt från högsta inkomstnivån anger parameterestimaten ett signifikant 

samband mellan inkomstnivåerna (b) och (d), samt att (a) och (c) diffade med endast 0,3 

procent respektive 0,5 procentenheter. Inkomstgrupper (e) skiljer sig dock markant från 

övriga. För att testa hur stor inverkan denna kategori har på övriga signifikansnivåer 

exkluderades denna variabel. Detta resulterade i ett partial Eta squared värde på 5,8 

procent samt en signifikansnivå på 3 procent, och skulle därmed ha inneburit att 

inkomstnivåerna hade kunnat säkerhetsställas statistiskt
43

.  
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Tabell 19 - Deskriptiv Statistik, Univariat Analys, RTP och Inkomst 

Dependent Variable: RTP 

Inkomst Mean Std. Deviation Percent 

0-159 999 SEK (a) 26,00 4,381 18,4 

160 000-319 999 SEK (b) 24,82 5,582 16,0 

320 000-479 999 SEK (c) 25,97 5,244 17,0 

480 000-639 999 SEK (d) 25,58 3,845 15,0 

640 000-799 999 SEK (e) 26,22 6,000 11,2 

800 000 SEK eller mer (f) 28,07 4,187 22.3 

Total 26,23 4,891 100,0 

 

Den deskriptiva statistiken, sammanställd i tabell 19, anger en relativt jämn procentuell 

fördelning av samplets inkomstkategorier. Här framgår också att den inkomstgrupp som 

är relaterad till högst respektive lägst RTP är (f) respektive (b). 

 

Frånsett att resultatet inte är signifikant, antyder parametrarna att de med högst 

respektive lägst genomsnittlig inkomst även är associerade med den högsta och lägsta 

nivån av risktolerans. Detta indikerar samma mönster som följande forskare har kunnat 

konstatera på den amerikanska marknaden: Grable (2000); Grable et. al (2004); 

Hallahan et al. (2004); Schooley och Worden (1996). Det sistnämnda forskarparet 

konstaterade även att hushåll med högre förmögenhet tenderar att inneha ett mer 

riskfyllt portföljinnehav, samt vice versa. Detta har undersökts genom en krosstabell där 

vi istället har jämfört inkomstgrupperna med de svar de har angivit på fråga 23
44

. 

Resultatet anger att de respondenter som har högst inkomst (f) tenderar att vara den 

grupp som också besitter sparande i form av aktier. Samt att de med lägst inkomst (a) 

även är den grupp som tenderar att tillämpa det mindre riskfyllda sparalternativet, 

sparkonto. Vårt resultat är således i linje med Schooley och Wordens undersökning. 
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5.2 Resultat från enkätens tredje del 
 
Tabell 20 - Korstabell – Fråga 21 

 Har du ett privat pensionssparande? Total 

Ja Nej 

Kön 
Man 49,5% 50,5% 100,0% 

Kvinna 47,1% 52,9% 100,0% 

Total 48,3% 51,7% 100,0% 

 

Reslutatet till fråga 21 är jämnt fördelat mellan de olika könen och nära hälften av alla 

respondenter anger att de inte har något privat pensionssparande. Då vi har en 

medelålder bland våra respondenter på 34 år ser vi detta som anmärkningsvärt. För att 

analysera detta djupare jämför vi svarsalternativen i fråga 21 mot sysselsättning samt 

inkomst genom korstabeller.  

Resultatet anger att det går att urskilja ett samband mellan sysselsättningskategorierna 

och privat pensionssparande, där en majoritet av anställda och egenföretagare har ett 

privat pensionssparande (59,8 respektive 76,9 procent). För studenter och arbetslösa var 

denna siffra endast 15,9 respektive 12,5 procent
45

. 

 

Även när vi ser till inkomstnivåerna finns skillnader. Generellt har fler respondenter 

med högre inkomster angett att de har ett privat pensionssparande. Bland de som 

tjänade mest, 800 000 SEK eller mer, svarade 79,5 procent ja, samtidigt som andelen 

hos de med lägst inkomster, 0 – 159 999 SEK, endast var 9,7 procent
46

. 

 
Tabell 21 - Korstabell – Fråga 22 

 Har du ett privat sparande? (ej pension) Total 

Ja Nej 

Kön 
Man 81,8% 18,2% 100,0% 

Kvinna 91,4% 8,6% 100,0% 

Total 86,5% 13,5% 100,0% 

 

Resultatet från fråga 22 anger att majoriteten av respondenterna har ett privat sparande. 

Det bör dock betraktas som högst oroväckande att nära 20 procent av männen har angett 

att de inte har något privat sparande att luta sig tillbaka på, nivån hos de kvinnliga 

respondenterna ligger strax under 10 procent. I sektion 3.5 framfördes att ett riktmärke 

för oförutsedda utgifter var tre till sex månaders levnadsutgifter. Detta innebär att 

närmare en femtedel av männen (kanske fler än så) inte lever upp till denna 

rekommendation, vilket sedermera kan utgöra ett problem om något oförutsett skulle 

hända. Genom att implementera samma förfarande som i föregående fråga, för en 

djupare analys, framgår att flest respondenter som har svarat ”nej” på denna fråga 

utgörs av inkomstgruppen 160 000 SEK – 319 999 SEK (25,8 procent). Bland de 

inkomstgrupper som har svarat ”ja” representeras den största posten av de med högst 

inkomst (95,7 procent)
47

. 
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Vidare framgår av tabell 34 i appendix att andelen sparande individer är relativt jämn 

mellan olika sysselsättningskategorier och det går därför inte att urskilja några direkta 

samband. Dock skiljer sig en ensam sysselsättningskategori: arbetslös, som 

differentierar sig stort där hela 62,5 procent inte har något sparande.  

 
Tabell 22 - Korstabell – Fråga 23 

 När du sparar, hur sparar du? Total 

Sparkonton Fonder Aktier 

Kön 
Man 56,3% 33,8% 9,9% 100,0% 

Kvinna 67,6% 28,2% 4,2% 100,0% 

Total 62,0% 31,0% 7,0% 100,0% 

 

Tabell 22 utger ett samband som periodvis stämmer överens med figur 1, där sparandet 

skildrades över ett intervall på 15 år, där sparande i form sparkonton utgörs som den 

största posten. Av figuren framgår även att aktier är den post som har uppnått lägst 

svarsfrekvens vilket sedermera stämmer överens med den data som SCB har samlat in 

för åren 2008, 2011-2012. Författarna har här valt att fördela svarsalternativen enligt 

kön för att på så sätt analysera om det finns någon skillnad i sparandet mellan man och 

kvinna. Här framgår att män tenderar att föredra både fonder och aktier tillskillnad från 

kvinnor som i större utsträckning förlitar sig på sparkonton. Detta samband var väntat 

då denna studies data tidigare har angett att kvinnor har signifikant lägre RTP än män. 

 

Som framgått tidigare, av sektion 3.5, rekommenderas ett portföljinnehav bestående av 

största delen i aktier för the early years och the golden years, samt av en 40/40 

fördelning mellan aktier och obligationer i the retirement years. Resultatet ovan anger 

att det sparalternativ som har angetts av flest respondenter utgörs av sparkonton (62 

procent) och den med lägst är aktier (7 procent). Trots att det inte är möjligt att 

genomföra en direkt jämförelse med dessa rekommendationer, eftersom det skulle 

generera en skev reflektion av åldrarna, går det att urskilja att respondenterna snarare 

påvisar ett motsatt samband genom sitt sparande. Resultaten från fråga 23 anger att det 

är en minoritet av respondenterna som sparar i form av aktier vilket är värt att 

uppmärksamma med tanke på att de främsta åldrarna bland respondenterna är mellan 20 

och 40 år. Detta innebär med andra ord att majoriteten av respondenterna har en lång 

tidshorisont och bör således istället investera mer riskfyllt över lång sikt för att 

därigenom har bättre förutsättningar att öka avkastningen än vad de har idag.  

 

Fråga 23 har även skildrats i tabell 39
48

 där det har undersökts om det går att urskilja 

några samband mellan respondenternas inkomstnivåer och val av sparande. Av 

resultaten framgår att de respondenter med lägst inkomstnivå även var den kategori som 

hade störst andel sparande i sparkonton. Samt att de med högst andel sparande i aktier 

matchades med den högsta inkomstkategorin. Detta stämmer således bra överens med 

det som skildrats i sektion i sektion 5.1.6 som har angett att det finns skillnader i RTP 

mellan de olika inkomstkategorierna. För att undersöka resultatet ytterligare jämför vi 

de personer som har svarat i varje kategori genom en GLM univariatanalys. Detta 

resulterade i ett signifikant samband på 0,000 samt en partial eta squared på höga 

0,172
49

.  
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Parameteranalysen bekräftar att den allmänt vedertagna åsikten stämmer, att de som 

främst investerar i aktier i genomsnitt har högre RTP poäng än de som väljer fonder, 

som i sin tur har högre RTP än de som väljer sparkonton
50

.  

 

Differentiering mellan utbildningskategorier och sparalternativen har också genererat ett 

samband som anger att respondenter med högst andel i sparande i form av aktier, är de 

med högst utbildning (forskarutbildning) samt att de med lägst (gymnasial utbildning) 

motsvarade den största posten i sparkonto.  

 
Tabell 23 - Korstabell – Fråga 24 

 Hur skulle du vilja spara? Total 

Sparkonton Fonder Aktier 

Kön 
Man 35,2% 28,4% 36,4% 100,0% 

Kvinna 41,6% 36,4% 22,1% 100,0% 

Total 38,2% 32,1% 29,7% 100,0% 

 

Med det signifikanta samband som vi fann i fråga 23 genomför vi för fråga 24 samma 

univariatundersökning. Resultatet blir även här signifikant på 0,000 med partial eta 

squared på 0,174. Det är alltså fortfarande en skillnad i RTP mellan de individer som 

har svarat hur de skulle vilja spara i de olika alternativen
51

. 

 

Om man jämför tabell 22 och 23 kan man se att alla riskfyllda kategorier (aktier, 

fonder) är högre (förutom män och fonder) i hur individer skulle vilja investera mot vad 

de investerar idag. Detta är en indikation på att individer generellt inte utnyttjar sin 

risktoleranspotential till fullo då resultatet anger att de skulle vilja ta på sig mer 

riskfyllda investeringar.  

 

Då resultatet visar att det finns en skillnad mellan hur individer gör och hur de skulle 

vilja göra är en indikation på att investerare inte är rationella i det verkliga livet, vilket 

går emot hur många ekonomiska teorier förutsätter att de är
52

. 

 
Tabell 24 - Korstabell – Fråga 25 

 Anser du att de senaste årens finansiella oro på marknaden (t.ex. 

Eurokrisen) har påverkat ditt investeringsbeteende? 

Total 

Investerar ej Nej Ja, investerar mindre Ja, investerar mer 

Kön 
Man 22,4% 45,9% 25,5% 6,1% 100,0% 

Kvinna 31,9% 42,6% 24,5% 1,1% 100,0% 

Total 27,1% 44,3% 25,0% 3,6% 100,0% 

 

Resultaten från fråga 25 och 26 kommer att analyseras vidare efter att resultatet från 

fråga 28 har presenterats i tabell 27. Av tabell 24 framgår dock att den största enskilda 

posten är att beteendet inte har påverkats, med ett aggregerat värde på 44,3 procent. 

Bland de som har varit med om en beteendeförändring har det i allra flesta fall lett till 

att det har investeras mindre. Aggregerat svarade 25 procent att de investerar mindre 
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kontra 3,6 procent som investerar mer. Detta speglar således en viss tendens till loss 

then risk aversion effect
53

 bland respondenterna. Vidare skildras åsikten i en fördelning 

bland män och kvinnor där flest män (45,9 procent) har angett att den finansiella oron 

på marknaden inte har haft inverkan på investeringsbeteendet, samt att fler män (6,1 

procent) än kvinnor har angett att de investerar mer. Denna observation skulle således 

kunna vara kopplat till Barber och Odeans (2001) ovanstående resonerande om att män 

har relativt mer övermod än kvinnor. Samt att män har högre risktolerans, som bevisats 

ovan. Detta resonemang stärks vidare av resultatet i tabell 26. 
 

Tabell 25 - Korstabell – Fråga 26 

 Har de senaste årens finansiella oro på marknaden (t.ex. Eurokrisen) 

påverkat din uppfattning om risken med värdepapper? 

Total 

Nej Ja, det är mindre riskfyllt Ja, det är mer riskfyllt 

Kön 
Man 57,1% 1,0% 41,8% 100,0% 

Kvinna 58,5% 2,4% 39,0% 100,0% 

Total 57,8% 1,7% 40,6% 100,0% 

 

Resultatet från fråga 26 är mycket intressant och anger att drygt 40 procent anser att 

värdepappersrisken har ökat. Genom att relatera detta resultat med fråga 25, där det 

framgick att 25 procent investerar mindre, indikerar detta att det är färre, idag, som 

känner sig bekväma med att investera i värdepapper än innan de senaste årens 

finansiella oro. Detta resultat ligger i linje med Roszkowski och Davey´s (2010) studie 

angående riskperception. Det skildrar även den effekt som Aktiespararnas VD
54

 

spekulerade kring som förklaring till den negativa aktiesparartrenden, dvs. loss then risk 

aversion effect.  Även i denna fråga framgår skillnader mellan män och kvinnors syn på 

effekten av den finansiella oron på marknaden. Resultatet visar att det är fler kvinnor 

som inte har ansett att det har påverkat uppfattningen samt att färre män anser att det är 

mer riskfyllt idag. Detta stärker således också resonemanget i analysen till fråga 25.  

 
Tabell 26 - Korstabell – Fråga 27 

 Hur tror du kursen på Stockholmsbörsen (OMXS30) kommer att ha 

utvecklats om ett år, från idag? 

Total 

Inget 

Svar 

Nedgång 

>10% 

Nedgång 

ned till 10% 

Samma 

nivå som nu 

Ökning upp 

till 10% 

Ökning 

>10% 

Kön 
Man 8,8% 3,3% 9,9% 26,4% 44,0% 7,7% 100,0% 

Kvinna 40,5% 0,0% 17,9% 20,2% 20,2% 1,2% 100,0% 

Total 24,0% 1,7% 13,7% 23,4% 32,6% 4,6% 100,0% 

 

I korstabellen till fråga 27 kan man urskilja flera intressanta indikationer. För det första 

kan man se den oväntat stora skillnaden mellan könen för de som inte ville svara, där 

hela 40,5% av de kvinnliga respondenterna faller in. Anledningarna till det kan vara 

många och möjliga spekulationer kan vara att kvinnor är mer försiktiga angående den 

närmaste framtiden eller att intresset för Stockholmsbörsen är vagare.  
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Det andra intressanta sambandet är att det är relativt få som tror på en stor börsnedgång 

det närmaste året. Skulle vi bortse från de respondenter som inte gav något svar går det 

ännu tydligare att se, att kvinnor är generellt sett mer pessimistiska angående framtiden 

där absolut flest män tror på en uppgång upp till 10 procent. Männen tror alltså att den 

väldigt positiva utvecklingen OMXS30 har haft de senaste åren kommer att hålla i sig
55

. 

   

Jämför vi RTP mot de olika svarsalternativen genom en GLM univariatanalys finns det 

ett signifikant samband på 0,028 vilket säger att det finns en skillnad i de olika 

medelvärdena
56

. Ser vi även till parameterestimaten finns det en stabil trend där de 

respondenter som valde det mest optimistiska framtidsperspektivet (ökning > 10%) 

även hade högst RTP
57

. Trenden fortsätter sedan gradvis nedåt för varje svarsalternativ 

och de som inte valde att svara på frågan hade absolut lägst RTP. Denna data talar för 

att det kan finnas en sanning i de tidigare spekulationerna. 

 
Tabell 27 - Korstabell – Fråga 28 

 Är du orolig över din framtida pension? Total 

Nej Ja, lite Ja, mycket 

Kön 
Man 51,0% 39,8% 9,2% 100,0% 

Kvinna 43,5% 46,7% 9,8% 100,0% 

Total 47,4% 43,2% 9,5% 100,0% 

 

Med medias belysning av framtida utmaningar, när det kommer till pensionsnivåer är 

ändå resultatet från fråga 28 häpnadsväckande eftersom mer än hälften av alla 

respondenter har angett att de är lite eller mycket orolig för sin framtida pension. Detta 

är intressant då det som framgick, av tabellen till fråga 22, att drygt hälften av alla 

respondenter samtidigt inte har något privat pensionssparande alls. Detta kan relateras 

till prospect theory som anger att det finns skillnader i hur människor borde agera och 

faktiskt handlar. Eftersom ovanstående tabell även skildrar att relativt fler kvinnor har 

angett att de är mer oroliga, över den framtida pensionen, stärks ovanstående 

konstaterande
58

 där resultatet angav att män är mer risktoleranta än kvinnor.  

 

I sektion 1.1 framfördes att ytterligare press på det nuvarande pensionssystemet kan 

leda till en ökad betydelse av privat pensionssparande. Med tanke på att Sveriges 

pensionssystem ser ett privat sparande som en topp-del och nödvändigt för att 

inkomstminskningen vid pension skall bli så liten som möjligt, är det oroväckande att 

hela 40,6 procent av respondenterna har angett att det är mer riskfyllt att investera i 

värdepapper samt att 25 procent faktiskt investerar mindre idag
59

. Detta skulle med 

andra ord kunna utgöra ett hot mot individers framtida pension och kan således även 

utgöra en förklaring till varför hela 52,7 procent (aggregerat värde) känner oro inför 

pensionen.   
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Bredden inom oroligheten över den framtida pensionen, som resultatet ovan angett, kan 

tolkas som en bekräftelse på att studiens ämnesval är aktuellt, då det uppenbarligen inte 

bara är ett ämne som debatteras i media, för debatterandets skull.  

I vår enkät fanns det möjlighet att ge en kortfattad förklaring till sitt svar i fråga 28 för 

att skildra respondenternas syn på den framtida pensionen, vilket många tog till vara på, 

nedan kommer ett utdrag.  

 

 Verkar vara ett krångligt system, mycket man måste sätta sig in i och veta för att 

inte vara helt körd vid pensionsdax  

- Kvinna 36 år 

 

 Pensionen lär bli lägre ju längre tiden går. Kommer förhoppningsvis vara 

skuldfri och ha en redig slant sparad så man inte blir så ekonomiskt känslig.  

- Kvinna 37 år 

 

 Mest att jag skall behöva jobba längre än till 65. Vill hellre gå tidigare, men 

ekonomin kanske inte tillåter det. 

- Kvinna 58 år 

 

 Jag litar inte på att det kommer att räcka med de pensionssystem som ordnas av 

staten, utan tror att jag även behöver spara pengar privat inför pensionen. 

- Kvinna 37 år, Produktionschef 

 

 Hela pensionssystemet svajar. Vad kommer pengarna att räcka till? Vilken 

pensionsålder kommer att gälla? Hur kommer arbetsmarknaden (antalet 

skattebetalare) att se ut framöver? Hur kommer mitt pensionssparande att 

utvecklas? Allt står skrivet i stjärnorna och gudarna vet hur man ska satsa för 

att säkra sina pensionsdagar.  

- Kvinna 47 år, projektledare och copywriter 

 

 Går inte att räkna med någon statlig pension på hygglig nivå. Bygger på att 

man själv sparar och amorterar. 

- Kvinna 42 VD 

 

 För att jag känner mig så okunnig inom området och ej vet hur jag ska placera 

mina pengar. 

- Kvinna 25 år, flygvärdinna 

 

 Låg och svår att leva på, får leva på sambons...(läkare) 

- Man 62 år, gymnasielärare 

 

 Kan behöva jobba länge för att få en pension jag är nöjd med 

- Man 25 år, banktjänsteman 

 

 Jag är rädd att jag kommer att få en betydligt lägre inkomst än i dag. 

- Man 27 år, egenföretagare 

 

 

 



 

72 

 

 Eftersom jag kommer ta min pension om cirka 40 år och eftersom jag tror att vi 

befinner oss i ett ekonomiskt paradigmskifte så tror jag att jag kan riskera att 

komma i kläm. Jag tror även att levnadsstandarden i väst kommer vara lägre om 

40 år (när jag tar min pension) än vad den är idag. 

- Man 21 år 

 

 Det är upp till mig att ombesörja att jag får någon! 

- Man 36 år, chef 

 

 Litar inte på statens omdöme. 

- Man 38 år, egenföretagare 

 

 Tror bankerna och politiker kommer chabbla bort mina besparingar 

- Man 45 år 

 

 Färre människor ska försörja en allt äldre befolkning. 

- Man 44 chef 

 

Som framgår av utdraget och analysen finns en viss tendens till orolighet inför 

pensionen. Det hade varit mycket intressant att utforska detta ämne vidare, det har dock 

bedömts att ytterligare analyser av frågor relaterade till pensionen och pensionssystemet 

riskerar att endast resultera i spekulationer. Istället avslutas denna sektion med att 

hänvisa till Dahlberg
60

 som riktar kritik till pensionssystemet eftersom de som 

pensioneras vid 65 år riskerar att leva på en låg pension. Något som motiveras av att det 

inte är befolkningens fel utan snarare är pensionssystemet i sig. En indikation som 

således också utges av utdragen ovan. 
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6 Slutsats  
 

I detta kapitel belyses de slutsatser som har erhållits genom studiens resultat samt en 

diskussion kring dessa, utifrån studiens syfte och problemformuleringar. Sedan avslutas 

kapitlet med en redogörelse för studiens praktiska och teoretiska bidrag tillsammans 

med förslag till fortsatt forskning. 

 
 

Genom att relatera svenska individers socioekonomiska och demografiska faktorer med 

ett instrument för att mäta risktolerans, har studien ämnat att förtydliga attityden till 

finansiellt risktagande. Vidare har studien sökt samband och förklaringar mellan 

faktorer som kan påverkas av risktoleransnivåer. Detta har huvudsakligen utförts genom 

besvarande av de uppställda problemformuleringarna, nedan. Forskningsområdet 

skildras historiskt av en stor andel studier med olika metoder och angreppssätt där 

resultaten har medfört att det sedermera har betraktats som vedertaget inom senare 

forskning, genom heuristic judgements, och bland rådgivare. Mycket av den (senare) 

forskningen har huvudsakligen undersökt den amerikanska marknaden och har tagit 

riskens subjektivitet och multidimensionalitet i beaktning och har därigenom funnit 

resultat som skiljer sig från dessa tidigare studier. Vi anser därför att det är väsentligt att 

undersöka attityden till finansiell risk och att skildra om ett liknande samband går att 

identifiera på den svenska marknaden. För att detta skall vara möjligt har denna studie 

applicerat Grable och Lyttons (1999 & 2003) instrument (13-item) på svenska individer.  

 

För att undersöka huvudsyftet utgår vi från följande problemformulering: 

 

Med hänsyn till demografiska och socioekonomiska variabler, finns det samband 

mellan individers attityd till finansiellt risktagande? 

 
Tabell 28 – Översikt hypotesresultat 

Konfidensintervall 90 %  95 % 99 % 

Hypotes 1 – Kön Förkastas Förkastas Förkastas 

Hypotes 2 – Ålder Förkastas ej Förkastas ej Förkastas ej 

Hypotes 3 – Utbildningsnivå Förkastas ej Förkastas ej Förkastas ej 

Hypotes 4 – Relationsstatus Förkastas ej Förkastas ej Förkastas ej 

Hypotes 5 – Sysselsättning Förkastas ej Förkastas ej Förkastas ej 

Hypotes 6 – Inkomstnivå Förkastas Förkastas ej Förkastas ej 

 

Genom den samlade RTP-poängen respondenterna får genom att besvara enkätstudien 

har resultatet av vår hypotesprövning sammanställts i tabell 28. Från tabellen går att 

utläsa, att det starkaste samband som studien har säkerställt är kön, med en 

signifikansnivå på 99 procent. Vidare framgår att det finns en signifikant skillnad på 

risktoleransnivå beroende på inkomst, givet ett konfidensintervall på 90 procent. 
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Tabell 29 – Vedertagna ståndpunkter bland forskare och rådgivare 

  Resultat från denna studie 

Vedertaget bland forskare och 

rådgivare (heuristic judgements) 

Variabel Högre risktolerans Högre risktolerans 

Kön Man > Kvinna Män > Kvinna 

Ålder X Yngre > äldre 

Utbildning (a) > (b) < (c) Mer utbildning > mindre utbildning 

Relationsstatus (d) < (e) < (f) > (g) < (h) Singlar > gifta 

Sysselsättning X Vissa yrken har högre/lägre 

Inkomst (i) > (j) < (k) > (l) < (m) < (n) Högre inkomst > lägre inkomst 
61

 

Utbildning:  a) Gymnasium,  b) Högskola/universitet,   c) Forskarutbildning 

Relationsstatus:  d) Singel,  e) Sambo,  f) Skild,   g) Särbo, h) Gift,  

Inkomst:  i) 0-159 999 SEK, j) 160 000-319 999 SEK, k) 320 000-479 999 SEK,  

  l) 480 000-639 999 SEK, m) 640 000-799 999 SEK, n) 800 000 SEK eller mer 

 

Som framgår av tabellen 29 ovan, överensstämmer delar av resultaten med det som 

betraktas som är betraktat som vedertaget bland rådgivare och områdets forskare. Bland 

de undersökta variablerna har följande resultat konstaterats: Utbildningsnivå har inte 

utgjort ett lika tydligt samband mellan högre utbildning och ökad risktolerans eftersom 

de med gymnasialutbildning har en marginellt högre nivå av risktolerans än individer 

med högskola/universitetsutbildning. Relationsstatus skiljer sig markant från den 

vedertagna ståndpunkten eftersom att gifta har högre risktolerans än singlar. Resultatet 

anger även att singlar utgörs av den relationskategori som har näst lägst risktolerans. 

Inkomstnivåer har inte indikerat ett lika tydligt samband mellan högre inkomstnivå och 

risktolerans eftersom de med lägst inkomstnivå (0-159 999 SEK) hade tredje högsta 

nivån av risktolerans. Resultatet har således indikerat att de rådgivare som baserar sina 

investeringsplaner på dessa heuristic judgements, löper en risk av att misslyckas med att 

göra en korrekt bedömning av kundens nivå av risktolerans, vilket sedermera kan leda 

till en investeringsstrategi som inte är optimerad för kundens behov. 

 

Sammanfattningsvis innebär detta att: Ja, studiens resultat har funnit signifikanta 

samband mellan några av de testade faktorerna och risktolerans, detta har även skildrats 

genom att vissa av de prövade parametrarna har utgett indikationer som 

överensstämmer med tidigare studiers resultat. 
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 Som nämnts tidigare i sektion 1.2, har Botwinick (1984) sammanställt en lista på de variabler som har 

utgjort ett samband mellan risktolerans och som har betraktats som vedertaget, bland forskare och 

rådgivare. Dessa har sedermera tillämpats i praktiken, både av forskare genom heuristics judgements och 

av rådgivare i finansiella rekommendationer. Tabellen ovan är en sammanställning av detta förhållande 

samt skildrar hur resultatet från denna studie skiljer sig från dessa.  
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Eftersom riskbenägenhet påverkar investeringsval, har även följande frågeställning 

formulerats, som har adresserats genom en separat sektion i enkätundersökningen (del 

3): 
 

Går det att urskilja några samband eller skillnader i beteende när det kommer till 

sparande och investeringar för olika individer (med avseende på exempelvis 

risktolerans och kön)? 
 

Genom att skildra respondenternas pensionssparande och privata sparande har ett flertal 

utmärkande observationer identifierats inom undersökningsvariablernas parametrar: 
 

 Utmärkande inom pensionssparande är att drygt hälften har angett att de inte har 

ett privat pensionssparande (utöver den allmänna pensionen). En något högre 

andel männen återspeglar att de inte är helt beroende av den allmänna 

pensionen, genom att även ha ett privat pensionssparande. Pensionssparande 

splittrar sysselsättningskategorierna, där det är vanligast förekommande bland 

egenföretagare och anställda. På samma sätt skildras inkomstnivåerna där de 

med högst inkomst även har högst svarsfrekvens av pensionssparande. 

 

 Vidare skiljer sig beteendet i form av privat sparande där det har framgått att 

majoriteten av respondenterna har ett privat sparande (ej pensionssparande). 

Resultatet angav att den inkomstkategori som genererat den högsta 

svarsfrekvens bland dessa är de med högst inkomstnivå (800 000 SEK eller 

mer). Samt att det är relativt fler kvinnor än män som har ett privat sparande. 

Anställda, studenter och egenföretagare är de sysselsättningskategorier som hade 

högst angett högst svarsfrekvens om privat sparande, det går således inte att göra 

en direkt jämförelse mellan dessa. Detta innebär med andra ord att de som är 

arbetslösa har lägst andel privat sparande. 

 

 Respondenternas fördelning av sparande har artat sig i form av att flest föredrar 

sparkonton samtidigt som aktier är minst populärt. I en jämförelse mellan 

inkomstkategorierna konstaterades att den lägsta inkomstnivån på 0-159 999 

SEK hade angivit att de sparar i sparkonton. Vidare framgick att den grupp av 

respondenter som angav flest svar på sparande i form av aktier, representeras av 

de med högsta inkomstnivån (800 000 SEK eller mer). Detta samband testades 

genom ett univariatanalystest, där det kunde konstateras att respondenternas 

risktoleransnivå faktiskt skildrades genom deras val av sparande. De som hade 

sparande i form av aktier var också de som hade högst risktoleransnivå och vice 

versa, detta säkerhetsställdes med en signifikansnivå på 95 procent.  

 

Vidare skildrades fördelningen av sparande genom respondenternas 

utbildningsnivåer där de med gymnasial utbildning genererade flest antal svar 

inom kategorin för sparkonto samt att de med forskarutbildning angav flest svar 

av kategorin för sparande i form av aktier Det har även framgått att relativt fler 

kvinnor har sparande i form av sparkonton, än män, och att män därmed har ett 

något större sparande i form av värdepapper.  

 

Detta innebär med andra ord att: Ja, resultatet indikerar att det går att urskilja samband 

och skillnader i beteende när det kommer till sparande och investeringar för olika 

individer på den svenska marknaden. 
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Har oroligheter på den finansiella marknaden påverkat investeringsbeteenden 

och/eller uppfattning om risken med värdepapper? 

 

Den sista problemformulering adresserades genom två frågor, den första undersökte den 

faktiska skillnaden i investeringsbeteendet och den andra skildrar hur den finansiella 

marknadens orosmoment har haft inverkan på uppfattningen av risken med värdepapper. 

Resultatet har angett att största andelen av respondenterna, inte har ändrat sitt faktiska 

investeringsbeteende, 25 procent angav att de investerar mindre, och en relativt liten 

andel angav att nyttjar detta för att investera mer. Majoriteten av dessa (6.1 procent) 

utgjordes av män.  

 

Även när uppfattningen om risken skildras, är den största svarskategorin ”nej”, 

samtidigt som hela 40,6 procent har angett att värdepapper idag upplevs som mer 

riskfyllda än tidigare. Från dessa två frågor kan följande slutsats genereras; av de 40,6 

procent som ser risken som högre, anser 25 procent att risken är så pass stor att de 

känner sig mindre bekväma att investera i värdepapper.  

 

Resultatet indikerar således att: Ja, oroligheter på den finansiella marknaden har haft en 

viss inverkan både på svenska individers investeringsbeteenden och på dennes 

uppfattning om risken med värdepapper. 

 

6.1 Studiens praktiska och teoretiska bidrag 
 

Vi har genom denna studie framgångsrikt applicerat Grable och Lyttons 13-items risk 

assessment instrument i sin helhet på den Svenska marknaden med ett sampel som även 

sträcker sig utanför akademiska respondenter. Vi har därigenom lagt en grund för vidare 

forskning inom detta område för det svenska samhället. Eftersom studien syftar till att 

bidra med ökad medvetenhet hos rådgivare, investerare och kreditgivare bör även 

kunskapen bidra till samhället som helhet, bland annat, genom att rådgivare och 

investerare har bättre förutsättningar att matcha sina investeringsplaner i förhållande till 

sina risknivåer vilket sedermera även kan tillföra information som kan bidra till ökad 

ekonomisk tillväxt i samhället.  

 

På så sätt bidrar även studien till information som är till nytta för kreditgivare vid 

bedömning av kunders förutsättningar att möta återbetalningskraven. Detta är också av 

betydelse med tanke på att resultatet från fråga 23 och 24, har angett det är fler som 

skulle vilja spara i aktier än vad de faktiskt gör, vilket kan leda till att de inte utnyttjar 

sin nivå av risktolerans till fullo. Ett steg på vägen för att få detta att hända är att 

människor blir mer medvetna om sin risktoleransnivå då det har visats genom 

exempelvis risk as experience and knowledge samt risk as level of comfort, i sektion 3.7 

– 13-item, tillsammans med teorin i sektion 3.1 – risktolerans att de aktiviteter man har 

erfarenheter och kunskaper från bör leda till att ett mer komfortabelt förhållningssätt 

skapas. Detta indikerar således även att det finns ett behov, bland Sveriges invånare, att 

investera mer i företagen.  
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Då denna studie inte fann signifikanta resultat för att kunna förkasta samtliga uppsatta 

hypoteser, relaterade till demografiska och socioekonomiska variabler, bör dock djupare 

och fler studier ägna sig åt att validera dessa variabler, eftersom delar av resultatet 

istället artar sig i form av indikationer av sambanden. Detta för att också se om 

alternativa faktorer kan vara bättre att undersöka, eller om de variabler som vi har valt 

att inkludera i denna studie kan omstruktureras och analyseras bättre/effektivare. 

Genom att låta fler och större studier undersöka den svenska marknaden är det ett steg 

på vägen för kreditgivare och rådgivare att kunna skapa automatiserade 

investeringsrådgivningstjänster baserade på akademisk fakta och inte vedertagna 

åsikter. Detta skulle exempelvis kunna arta sig genom att investerare får fylla i enkäter 

liknande den web-enkät vi har konstruerat, via kreditgivarnas/bankernas hemsidor, för 

att sedan direkt få reda på vilken nivå av risktolerans man har och vilka 

investeringsprodukter som skulle passa för denna risknivå. 

 

Riskaversiva attityder har inverkan på företagens möjligheter att generera högriskkapital 

till investeringar i riskfyllda företagsverksamheter vilket följaktligen kan ha en negativ 

inverkan på samhällets ekonomiska tillväxt. Därför bör studiens resultat även bidra med 

kunskap som genererar bättre förutsättningar att identifiera vilka demografiska och 

socioekonomiska faktorer som faktiskt är associerade med högre/lägre risktolerans och 

bidrar sedermera även med information som kan nyttjas av det svenska samhället. 

 

Som resultaten i fråga 25 och 26 visade, ser en stor andel individer att deras uppfattning 

om risken med värdepapper har ökat, vilket leder till att färre investerar i värdepapper. 

Det visar att uppfattad risk är något som är väldigt viktigt vid finansiella 

investeringsbeslut, vilket stämmer väl om man hänvisar till Weber och Hsees (1998) 

studie. Där såg man att befolkningen i Kina, som inte har utsatts för samma finansiella 

volatilitet, som västvärlden, de senaste åren och därigenom inte är vana vid stora 

marknadsförluster, ses dessa investeringar som betydligt lägre än andra länders 

befolkning. Då studiens resultat har bidragit till att bekräfta den negativa 

aktiesparartrend hos Svenska individer, bör det leda till att fokus riktas mot hur denna 

trend kan vändas. Detta är också högst väsentligt med tanke på att resultatet från 28 har 

angett att hela 52,7 procent har angett att de känner oro inför den framtida pensionen
62

. 

Detta anger således även att det ligger i Sveriges intresse att få människor att 

spara/investera mer vilket sedermera även innebär att samhället har nytta av information 

vid planering inför framtiden. Oron inför den framtida pensionen har även skildrats av 

inkluderade artiklar. 
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 Se analysen ovan, under resultatet till fråga 28 (tabell 27). 
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 

Eftersom finansiella placeringar och relaterade risker styrs av en marknad med 

investerare som i praktiken inte är så rationella, som många ekonomiska teorier 

förutsätter, gör att det alltid är aktuellt att forska mer inom detta område. Vi har nedan 

bifogat ett antal punkter, baserade på studiens resultat, som vi anser behöver forskas 

vidare på och analyseras djupare. 

 

 Med tanke på det som skildrats i föregående sektion, har denna studie bidragit 

med information som är till samhällets framtida planering. Det skulle således 

även vara till fördel för det svenska samhället att få information kring varför inte 

fler svenska individer sparar i form av investeringar (aktier) och hur de bör agera 

föra att få fler att investera mer.  

 

Ytterligare investeringar skulle bidra till bättre förutsättningar för företag att 

etablera sig både på den svenska marknaden och globalt vilket sedermera bidrar 

till en ekonomisk tillväxt, och framfart, för det svenska samhället. Detta skulle 

exempelvis kunna arta sig genom ytterligare frågor där respondenterna har 

möjlighet att ange bakomliggande orsak till varför de inte investerar samt genom 

frågor relaterade till hur de anser att samhället bör agera.  

 

 Det kan med fördel genomföras en studie som analyserar Grable och Lyttons 13-

item djupare för att finna om det behöver modifieras för att bättre passa den 

svenska marknaden då vi erhöll kommentarer från respondenter att vissa frågor 

var svåra att tolka, och en i fråga sättning man kan göra är hur många 

privatpersoner i Sverige som investerar i statsobligationer istället för reguljära 

sparkonton hos någon av bankerna. En annan aspekt som kan vara mer aktuell i 

Sverige än i USA är att se till andra synvinklar än endast de ekonomiska. 

Instrumentets sista fråga handlar om att exploatera en guldgruva och vi fick en 

kommentar från en uppmärksam respondent att ”investera i en gruva skulle 

aldrig falla mig in av etiska och miljömässiga skäl, oavsett vinstmöjligheter.”  

 

 Nästa förslag är därför att den studie vi har genomfört även kan undersökas 

djupare både från ett etiskt- och ett samhällsperspektiv. Går det exempelvis att 

utskilja några skillnader i risktolerans bland de individer som i större 

utsträckning väljer etiska investeringsalternativ (många fondbolag väljer att ha 

en eller flera etiska fonder i sitt utbud)? Hur högt värderas etik när det kommer 

till val av investeringar? Om man jämför med andra variabler som avkastning 

med mera. Om man väljer att göra en internationell studie, föredras etiska 

investeringar olika mycket i olika länder? De länder med hög andel etiska 

investeringar är de i större utsträckning mer miljömedvetna? Kan det på något 

sätt gagna hela samhället om flera individer väljer att investera etiskt? Vilka 

etiska aspekter föredrar investerare högst vid val av investeringar? Exempelvis 

jämställdhet, tar avstånd från barnarbete och dåliga arbetsförhållanden, 

miljömässiga aspekter, arbetar för upprätthållning av de mänskliga rättigheterna 

och mot korruption. Detta ligger i tiden sedan det har framkommit flera 

tvivelaktigheter hos flera stora företag med stark anknytning till Sverige. 

Exempelvis Telia Soneras verksamhet i Uzbekistan, H&Ms tillverkning i 

Bangladesh samt Lundin Petroleums verksamhet i Afrika. 
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 Det skulle även behöva genomföras en liknande studie med hjälp av 13-item 

instrumentet på svenska individer men med ett mycket större sampel, vilket 

hjälper att validera både instrumentet och denna studies resultat.   

 

 Det är alltid svårt att fråga efter subjektiva beteendeförändringar, först efter att 

de har inträffat, vilket vi blev tvungna att göra i fråga 25 och 26 om de senaste 

årens finansiella oro. För att bättre mäta denna beteendeförändring bör en 

longitudinell studie genomföras som ett komplement. 

 

 I fallet om stockholmsbörsens framtid, fråga 27, skulle det vara bra att 

undersöka varför kvinnor är mer pessimistiska än män och varför så stor andel 

kvinnor valde att inte besvara frågan, då det var signifikanta 

risktoleransskillnader mellan de olika svarsalternativen. 

 

 Studiens resultat från fråga 28 visar att över hälften av våra respondenter är lite 

eller mycket oroliga över sin framtida pension. Med sådana otroligt höga 

orolighetsnivåer ser vi som både en god bekräftelse på att av studiens ämnesval 

är aktuell samt en stark anledning till fortsatt forskning. 

 

 Som framgått av sektion 1.5 har undersökningsvariabeln förmögenhet 

exkluderats från denna studie. Det finns tidigare studier som har angett att de 

funnit samband mellan förmögenhet och risktolerans och det skulle således vara 

intressant att skildra detta även på den svenska marknaden. Vi anser därför att 

denna undersökningsvariabel är något som skulle kunna studeras i framtida 

forskning.  
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Appendix 1 - Resultattabeller 
 

Tabell 30 - Korstabell, Kön och Relationsstatus  

 Relationsstatus Total 

Singel Sambo Skild Särbo Gift 

Kön 
Man 36,4% 29,0% 0,9% 5,6% 28,0% 100,0% 

Kvinna 23,2% 27,3% 0,0% 8,1% 41,4% 100,0% 

Total 30,1% 28,2% 0,5% 6,8% 34,5% 100,0% 

 

Tabell 31 - Korstabell, Sysselsättning och Fråga 21 

 Fråga 21 Total 

Inget svar Ja Nej 

Sysselsättning 

Anställd 0,9% 59,8% 39,3% 100,0% 

Egenföretagare 0,0% 76,9% 23,1% 100,0% 

Student 0,0% 15,9% 84,1% 100,0% 

Arbetslös 0,0% 12,5% 87,5% 100,0% 

Total 0,6% 48,0% 51,4% 100,0% 

 

 Tabell 32 - Korstabell, Inkomst och Fråga 21 

 Fråga 21 Total 

Inget Svar Ja Nej 

Inkomst 

0-159 999 SEK 0,0% 9,7% 90,3% 100,0% 

160 000-319 999 SEK 0,0% 16,0% 84,0% 100,0% 

320 000-479 999 SEK 3,7% 59,3% 37,0% 100,0% 

480 000-639 999 SEK 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

640 000-799 999 SEK 0,0% 60,0% 40,0% 100,0% 

800 000 SEK eller mer 0,0% 79,5% 20,5% 100,0% 

Total 0,6% 48,0% 51,4% 100,0% 

 
Tabell 33 - Korstabell, Inkomst och Fråga 22 

 Har du ett privat sparande? (ej 

pensionssparande) 

Total 

Ja Nej 

Inkomst 

0-159 999 SEK 81,8% 18,2% 100,0% 

160 000-319 999 SEK 74,2% 25,8% 100,0% 

320 000-479 999 SEK 90,3% 9,7% 100,0% 

480 000-639 999 SEK 80,0% 20,0% 100,0% 

640 000-799 999 SEK 95,2% 4,8% 100,0% 

800 000 SEK eller mer 95,7% 4,3% 100,0% 

Total 86,5% 13,5% 100,0% 
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Tabell 34 - Korstabell, Sysselsättning och Fråga 22 

 Har du ett privat sparande? (ej 

pensionssparande) 

Total 

Ja Nej 

Sysselsättning 

Anställd 89,6% 10,4% 100,0% 

Egenföretagare 84,6% 15,4% 100,0% 

Student 87,0% 13,0% 100,0% 

Arbetslös 37,5% 62,5% 100,0% 

Total 86,5% 13,5% 100,0% 

 

Tabell 35 - Test för effekter mellan olika svarsalternativ, Univariat Analys, RTP och Fråga 23 

Dependent Variable: RTP 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 562,575
a
 2 281,288 14,401 ,000 ,172 

Intercept 52937,559 1 52937,559 2710,245 ,000 ,951 

Fråga 23 562,575 2 281,288 14,401 ,000 ,172 

Error 2715,002 139 19,532    

Total 101466,000 142     

Corrected Total 3277,577 141     

a. R Squared = ,172 (Adjusted R Squared = ,160) 

 

Tabell 36 - Parameterestimat, Univariat Analys, RTP och Fråga 23 

Dependent Variable: RTP 

Parameter B Std. Error t Sig. Partial Eta Squared 

Intercept 31,400 1,398 22,467 ,000 ,784 

Sparkonton -6,525 1,475 -4,424 ,000 ,123 

Fonder -3,423 1,548 -2,211 ,029 ,034 

Aktier 0
a
 . . . . 

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 
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Tabell 37 – Korstabell, Fråga 23 och Kön 

Kön Tjugotre Total 

Sparkonton Fonder Aktier 

Relationsstatus 

Singel 
Kvinna 93,3% 6,7% 0,0% 100,0% 

Man 68,0% 20,0% 12,0% 100,0% 

Sambo 
Kvinna 77,3% 18,2% 4,5% 100,0% 

Man 45,0% 50,0% 5,0% 100,0% 

Särbo 
Kvinna 60,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

Man 33,3% 50,0% 16,7% 100,0% 

Gift 
Kvinna 48,3% 44,8% 6,9% 100,0% 

Man 60,0% 30,0% 10,0% 100,0% 

 
Tabell 38 - Test för effekter mellan olika svarsalternativ, Univariat Analys, RTP och Inkomst 

Dependent Variable: RTP 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 238,127
a
 4 59,532 2,735 ,030 ,058 

Intercept 122233,818 1 122233,818 5615,981 ,000 ,969 

Inkomst 238,127 4 59,532 2,735 ,030 ,058 

Error 3874,233 178 21,765    

Total 130014,000 183     

Corrected Total 4112,361 182     

a. R Squared = ,058 (Adjusted R Squared = ,037) 

Tabell 39 – Korstabell, Fråga 23 och Inkomst  

 Tjugotre Total 

Sparkonton Fonder Aktier 

Inkomst 

 a) 0-159 999 SEK 81,8% 18,2% 0,0% 100,0% 

 b) 160 000-319 999 SEK 63,6% 31,8% 4,5% 100,0% 

 c) 320 000-479 999 SEK 72,0% 20,0% 8,0% 100,0% 

 d) 480 000-639 999 SEK 52,6% 36,8% 10,5% 100,0% 

 e) 640 000-799 999 SEK 52,9% 41,2% 5,9% 100,0% 

 f) 800 000 SEK eller mer 51,4% 37,8% 10,8% 100,0% 

Total 62,0% 31,0% 7,0% 100,0% 
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Tabell 40 – Korstabell, Fråga 23 och Utbildningsnivå 

 Tjugotre Total 

Sparkonton Fonder Aktier 

Utbildningsnivå 

Grundskola 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Gymnasium 80,0% 16,0% 4,0% 100,0% 

Högskola/Universitet 60,9% 34,8% 4,3% 100,0% 

Forskarutbildning 43,5% 34,8% 21,7% 100,0% 

Total 62,0% 31,0% 7,0% 100,0% 

 
Tabell 41 - Test för effekter mellan olika svarsalternativ, Univariat Analys, RTP och Fråga 24 

Dependent Variable: RTP 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 631,455
a
 2 315,727 17,096 ,000 ,174 

Intercept 112954,226 1 112954,226 6116,259 ,000 ,974 

Fråga 24 631,455 2 315,727 17,096 ,000 ,174 

Error 2991,794 162 18,468    

Total 116049,000 165     

Corrected Total 3623,248 164     

a. R Squared = ,174 (Adjusted R Squared = ,164) 

Tabell 42 - Parameterestimat, Univariat Analys, RTP och Fråga 24 

Dependent Variable: RTP 

Parameter B Std. Error t Sig. Partial Eta Squared 

Intercept 28,306 ,614 46,107 ,000 ,929 

Sparkonton -4,592 ,819 -5,610 ,000 ,163 

Fonder -1,400 ,852 -1,644 ,102 ,016 

Aktier 0
a
 . . . . 

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 

 

Tabell 43 - Test för effekter mellan olika svarsalternativ, Univariat Analys, RTP och Fråga 27 

Dependent Variable: RTP 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 284,274
a
 5 56,855 2,581 ,028 ,071 

Intercept 44732,188 1 44732,188 2030,728 ,000 ,923 

Fråga 27 284,274 5 56,855 2,581 ,028 ,071 

Error 3722,675 169 22,028    

Total 125079,000 175     

Corrected Total 4006,949 174     

a. R Squared = ,071 (Adjusted R Squared = ,043) 
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Tabell 44 - Parameterestimat, Univariat Analys, RTP och Fråga 27 

Dependent Variable: RTP 

Parameter B Std. Error t Sig. Partial Eta Squared 

Intercept 29,000 1,659 17,477 ,000 ,644 

Inget Svar -4,452 1,811 -2,459 ,015 ,035 

Nedgång >10% -3,000 3,177 -,944 ,346 ,005 

Nedgång ned till 10% -3,125 1,916 -1,631 ,105 ,015 

Samma nivå som nu -2,902 1,814 -1,600 ,111 ,015 

Ökning upp till 10% -1,439 1,772 -,812 ,418 ,004 

Ökning >10% 0
a
 . . . . 

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 

 
Tabell 45 – Korstabell, Utbildningsnivå och Inkomst 

 Inkomst Total 

0 - 159 

999 SEK 

160 000 - 

319 999 

SEK 

320 000 - 

479 999 

SEK 

480 000 - 

639 999 

SEK 

640 000 - 

799 999 

SEK 

800 000 

SEK eller 

mer 

 

Grundskola 
Count 0 2 1 0 0 0 3 

%  0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

Gymnasium 
Count 12 6 11 9 2 2 42 

%  28,6% 14,3% 26,2% 21,4% 4,8% 4,8% 100% 

Högskola/U

ni. 

Count 26 24 19 18 16 30 133 

%  19,5% 18,0% 14,3% 13,5% 12,0% 22,6% 100% 

Forskarutb. 
Count 0 1 4 4 5 14 28 

%  0,0% 3,6% 14,3% 14,3% 17,9% 50,0% 100% 

Total 
Count 38 33 35 31 23 46 206 

%  18,4% 16,0% 17,0% 15,0% 11,2% 22,3% 100% 

 

Tabell 46 - Test för effekter mellan olika svarsalternativ, Univariat Analys, RTP och Utbildning, utan 

grundskola 

Dependent Variable: RTP 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 76,648
a
 2 38,324 1,635 ,198 ,016 

Intercept 95644,199 1 95644,199 4080,477 ,000 ,953 

Utbildningsnivå 76,648 2 38,324 1,635 ,198 ,016 

Error 4687,893 200 23,439    

Total 145446,000 203     

Corrected Total 4764,542 202     

a. R Squared = ,016 (Adjusted R Squared = ,006) 
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Appendix 2 – 13-Item Risk Assessment Instrument 
 

 

1. In general, how would your best friend describe you as a risk taker? 
a. A real gambler 
b. Willing to take risks after completing adequate research 
c. Cautious 
d. A real risk avoider 

 

2. You are on a TV game show and can choose one of the following. 
Which would you take? 

a. $1,000 in cash 
b. A 50% chance at winning $5,000 
c. A 25% chance at winning $10,000 
d. A 5% chance at winning $100,000 

 

3. .      You have just finished saving for a "once-in-a-lifetime" vacation. 
  Three weeks before you plan to leave, you lose your job. You would: 

a. Cancel the vacation 
b. Take a much more modest vacation 
c. Go as scheduled, reasoning that you need the time to prepare for a 

job search 
d. Extend your vacation, because this might be your last chance to go 

first-class 
 

4. If you unexpectedly received $20,000 to invest, what would you do? 
a. Deposit it in a bank account, money market account, or an insured 

CD 
b. Invest it in safe high quality bonds or bond mutual funds 
c. Invest it in stocks or stock mutual funds 

 

5. In terms of experience, how comfortable are you investing in stocks or stock 

mutual funds?    
a. Not at all comfortable 
b. Somewhat comfortable 
c. Very comfortable 

 

6. When you think of the word "risk" which of the following words comes to mind 

first? 
a. Loss 
b. Uncertainty 
c. Opportunity 
d. Thrill 
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7. Some experts are predicting prices of assets such as gold, jewels, collectibles, 

and real estate (hard assets) to increase in value; bond prices may fall, however, 

experts tend to agree that government bonds are relatively safe. Most of your 

investment assets are now in high interest government bonds. What would you 

do? 
a. Hold the bonds 
b. Sell the bonds, put half the proceeds into money market accounts, 

and the other half into hard assets 
c. Sell the bonds and put the total proceeds into hard assets 
d. Sell the bonds, put all the money into hard assets, and borrow 

additional money to buy more 
 

8. Given the best and worst case returns of the four investment choices below, 

which would you prefer? 
a. $200 gain best case; $0 gain/loss worst case 
b. $800 gain best case; $200 loss worst case 
c. $2,600 gain best case; $800 loss worst case 
d. $4,800 gain best case; $2,400 loss worst case 

 

9. In addition to whatever you own, you have been given $1,000. You are now 

asked to choose between: 
a. A sure gain of $500 
b. A 50% chance to gain $1,000 and a 50% chance to gain nothing 

 

10. In addition to whatever you own, you have been given $2,000. You are now 

asked to choose between: 
a. A sure loss of $500 
b. A 50% chance to lose $1,000 and a 50% chance to lose nothing 

 

11. Suppose a relative left you an inheritance of $100,000, stipulating in the will 

that you invest ALL the money in ONE of the following choices. Which one 

would you select? 
a. A savings account or money market mutual fund 
b. A mutual fund that owns stocks and bonds 
c. A portfolio of 15 common stocks 
d. Commodities like gold, silver, and oil 

 

12. If you had to invest $20,000, which of the following investment choices would 

you find most appealing? 
a. 60% in low-risk investments 30% in medium-risk investments 10% 

in high-risk investments 
b. 30% in low-risk investments 40% in medium-risk investments 30% 

in high-risk investments 
c. 10% in low-risk investments 40% in medium-risk investments 50% 

in high-risk investments 
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13. Your trusted friend and neighbor, an experienced geologist, is putting together a 

group of investors to fund an exploratory gold mining venture. The venture 

could pay back 50 to 100 times the investment if successful. If the mine is a 

bust, the entire investment is worthless. Your friend estimates the chance of 

success is only 20%. If you had the money, how much would you invest? 
a. Nothing 
b. One month's salary 
c. Three month's salary 
d.  Six month's salary 

 

 

Källa: Grable & Lytton, (2003, appendix, s. 271-272) 

.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

Appendix 3 - Enkätundersökning 

 

 

 

Enkätundersökning – Attityder och finansiellt risktagande 
 

 

 
Vi är två Civilekonomstudenter vid Umeå Universitet som skriver ett 
examensarbete med fokus på individers attityd till finansiell risk.  Målet med 
denna enkätundersökning är att samla in material gällande demografiska, 
socio-ekonomiska och attitydrelaterade faktorer på den svenska marknaden. 
 

Materialet kommer att sammanställas och analyseras för att sedan redogöra 
för om det finns ett signifikant samband mellan dessa faktorer och en individs 
risktolerans. Studiens resultat medför möjligheten att se hur en individ 
förhåller sig till finansiell risk och avsikten är att bidra med ökad 
medvetenhet, för både kreditgivare och investerare. 
 

Enkätundersökningen består av tre delar (28 frågor) och beräknas ta strax 
över fem minuter att besvara: 

Del 1 utgörs av 7 frågor relaterade till demografiska och socio-ekonomiska 
faktorer. 

Del 2 består av 13 frågor som mäter respondentens risktoleransnivå och 
attityder till risk. 

Del 3 består av 8 frågor som relaterar till marknadsklimat och sparande.   
 

 

 

 

 

 

Tack på förhand! 

Kent Törell – email: keta0005@student.umu.se 

Emil Axelsson – email: emax0003@student.umu.se 

 

 

 
Det insamlade materialet kommer att analyseras helt anonymt och vi kommer 
inte att ha möjligheten att se vem som har svarat vad.  Endast de färdiga 
resultaten kommer att användas i vår slutgiltiga rapport där enskilda svar inte 
kan identifieras av tredje part. 
 

mailto:keta0005@student.umu.se
mailto:emax0003@student.umu.se
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Enkät angående attityder och finansiellt risktagande 
 

Del 1 – Demografiska & Socioekonomiska faktorer, kryssa eller fyll i det svar som stämmer in på 

dig 

1. Kön   Man     Kvinna 

 

2. Ålder _____________ År 

 

3. Högsta utbildningsnivå  

 Grundskola    Gymnasium  

 Högskola/Universitet  Forskarutbildning 

 

4. Relationsstatus 

 Singel    Särbo 

 Sambo    Gift 

 Skild    Änka/Änkling 

 

5. Sysselsättning _______________________________   

    Anställd   Egen företagare  

 Student   Pensionär  Arbetslös 

 

6. Hushållets ungefärliga bruttoinkomst per år, före skatt (inklusive lån genom 

CSN och diverse bidrag)  

 0-159 999 SEK                160 000-319 999SEK     320 000-479 999 

SEK       

 480 000-639 999 SEK         640 000-799 999SEK     800 000 SEK eller 

mer 

 Inget svar 

 

7. Vem ansvarar för hushållets finansiella investeringar?  

 Jag   Gemensamt med partner/närstående   

 Partner/närstående  Litar på råd från professionell (mäklare, 

finansiell rådgivare, eller annan konsult) 

 
Del 2 – Bedömning av risktolerans, kryssa i det alternativ som bäst stämmer in på dig 

 

8. Allmänt, hur skulle din närmaste vän beskriva dig som risktagare? 

a.  En riktig ”Gambler”  

b.  Villig att ta risk efter tillräcklig efterforskning 

c.  Försiktig 

d.  Undviker all risk 

 

9. Du medverkar i ett TV-program där du får välja bland följande. 

Vilket alternativ skulle du välja? 

e.  10 000 SEK i kontanter 

f.  50% chans att vinna 50 000 SEK 

g.  25% chans att vinna 100 000 SEK 

h.  5% chans att vinna 1 000 000 SEK 
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10.  Du har precis sparat ihop till en ”once-in-a-lifetime” semester. 

Tre veckor innan planerad avfärd, blir du av med jobbet. Skulle du: 

a.  Avboka semestern 

b.  Ta en mycket enklare/kortare semester 

c.  Åka som planerat, med resonemanget att du behöver tiden för att 

förbereda dig för att söka jobb 

d.  Förlänga semestern, eftersom detta kan bli din sista chans att åka 

första klass 

 

11. Om du oväntat skulle få 200 000 SEK att investera finansiellt, vad skulle du 

göra? 

a.     Sätta in pengarna på ett bankkonto, eller motsvarande  

b.     Investera dem i säkra obligationer eller obligationsfonder 

c.     Investera i aktier eller aktiefonder 

 

12. Erfarenhetsmässigt, hur bekväm är du med att investera i aktier eller 

aktiefonder? 

d.   Inte alls bekväm 

e.   Någorlunda bekväm 

f.   Väldigt bekväm 

 

13. När du tänker på ordet risk, vilket av följande ord kommer du att tänka på först? 

e.  Förlust 

f.  Osäkerhet 

g.  Möjlighet 

h.  Spänning 

 

14.  Några experter förutspår att priserna på "hard assets" som guld, ädelstenar, 

samlarobjekt, och fastigheter kommer att öka i värde; obligationer kan 

däremot falla i värde, dock tenderar experter att hålla med om att 

statsobligationer är relativt säkra. Majoriteten av dina 

investeringstillgångar är nu i statsobligationer med hög ränta. Vad skulle 

du göra? 

e.  Behålla statsobligationerna 

f.  Sälja statsobligationerna, investera hälften av pengarna i ränte-

sparkonton och resterande hälft i ”hard assets” 

g.  Sälja statsobligationerna, investera allting i ”hard assets” 

h.  Sälja statsobligationerna, investera allting i ”hard assets”, och låna 

extra pengar för att investera mera  

 

15. Med bästa och värsta scenariot givet för de fyra investeringsmöjligheterna nedan, 

vilket skulle du föredra? 

e.  2000 SEK vinst i bästa fall; 0 vinst/förlust i värsta fall 

f.  8000 SEK vinst i bästa fall; 2000 SEK förlust i värsta fall 

g.  26 000 SEK vinst i bästa fall; 8000 SEK förlust i värsta fall 

h.  48 000 SEK vinst i bästa fall; 24 000 SEK förlust i värsta fall 
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16. Utöver vad du äger idag, har du fått 10 000 SEK. Du blir nu ombedd att välja 

mellan: 

c.  En säker vinst på 5000 SEK 

d.  50% chans att vinna 10 000 SEK och 50% chans att inte vinna 

någonting 

 

17. Utöver vad du äger idag, har du fått 20 000 SEK. Du blir nu ombedd att välja 

mellan: 

c.  En säker förlust på 5000 SEK 

d.  50% risk att förlora 10 000 SEK och 50% chans att inte förlora 

någonting 

 

18. Anta att du fick ärva 1 000 000 SEK av en släkting, föreskrivet att du investerar 

ALLA pengar i ett av följande alternativ. Vilket skulle du välja? 

e.  Ett ränte-sparkonto eller liknande 

f.  En fond som äger aktier och obligationer 

g.  En portfolio med 15 aktier 

h.  Råvaror som guld, silver och olja 

 

19. Om du var tvungen att investera 200 000 SEK, vilket av följande 

investeringsalternativ finner du mest tilltalande? 

d.  60% i låg-risk investeringar, 30% i medium-risk investeringar, 10% i 

hög-risk investeringar 

e.  30% i låg-risk investeringar, 40% i medium-risk investeringar, 30% i 

hög-risk investeringar 

f. 10% i låg-risk investeringar, 40% i medium-risk investeringar, 50% i 

hög-risk investeringar 

 

20. Din betrodda vän och granne, en erfaren geolog, sätter samman en grupp 

investerare för att finansiera en satsning för att exploatera en guldgruva. 

Satsningen kan återbetala 50 till 100 gånger investeringen om den lyckas. Om 

det misslyckas, är hela investeringen värdelös. Din vän uppskattar chansen att 

lyckas endast till 20%. Om du hade pengarna, hur mycket skulle du investera? 

e.  Ingenting 

f.  En månadslön 

g.  Tre månadslöner 

h.  Sex månadslöner 

 
Del 3 – Privat sparande och förändringar i riskuppfattning  
 

21. Har du ett privat pensionssparande? (utöver den allmänna pensionen och 

tjänstepensionen) 

a.   Nej 

b.  Ja 

c.  Inget svar 

 

22. Har du ett privat sparande? (ej pensionssparande) 

d.  Nej 

e.  Ja 

f.  Inget svar 
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23. När du sparar, hur sparar du? (Du kan kryssa flera, rangordna sedan) 

                                                                                                                  

Rangordna (1 främst) 

f.  Aktier                                                   ___ 

g.  Fonder       ___ 

h.  Sparkonton       ___ 

i.  Jag har inget sparande     ___ 

j.  Övrigt ___________________________________________ 

 

24. Hur skulle du vilja spara (Du kan kryssa flera, rangordna sedan) 

                                                                                                                  

Rangordna (1 främst) 

a.  Aktier                                                   ___ 

b.  Fonder       ___ 

c.  Sparkonton       ___ 

d.  Övrigt ___________________________________________ 

 

25. Anser du att de senaste årens finansiella oro på marknaden (t.ex. Eurokrisen) har 

påverkat ditt investeringsbeteende?  

f.  Investerar inte i värdepapper, varken då eller nu 

g.  Nej, har inte ändrat mitt investeringsbeteende 

h.  Ja, investerar mindre 

i.  Ja, investerar mer 

j.  Inget svar 

 

26. Har de senaste årens finansiella oro på marknaden (t.ex. Eurokrisen) påverkat 

din uppfattning om risken med värdepapper? 

e.  Nej 

f.  Ja, det är mindre riskfyllt 

g.  Ja, det är mer riskfyllt 

h.  Inget svar 

 

27. Hur tror du kursen på Stockholmsbörsen (OMXS30) kommer att ha utvecklats 

om ett år, från idag? 

g.  Nedgång med mer än 10% 

h.  Nedgång ned till 10% 

i.  Samma nivå som nu 

j.  Ökning upp till 10% 

k.  Ökning med mer än 10%  

l.  Inget svar 
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28. Är du orolig över din framtida pension? 

e.  Nej 

f.  Ja, lite 

g.  Ja, mycket 

h.  Inget svar 

 

(Frivilligt: Om du svarar ja på denna fråga, vänligen förklara kortfattat 

varför i fältet nedan) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 Övriga kommentarer angående enkätfrågorna och din personliga 

risktolerans 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

Kent Törell 

Emil Axelsson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


