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Sammanfattning 
Detta är en studie i individers riskhantering och riskbenägenhet. Studien är baserad på teorier 
som behandlar olika tillvägagångssätt att undvika finansiella risker som individer utsätts för i 
sitt sparande. Teorierna har senare använts i en analys av hur privatpersoner hanterar de 
risker som rör deras sparande, samt hur de riskbenägna de är. Studien har utformats för att ge 
svar på frågan i vilken utsträckning individer är riskbenägna, och ifall de agerar utifrån den 
riskbenägenhet de själva anses bära. Studien har genomförts genom insamling av primärdata 
från en enkätundersökning. Enkätundersökningen resulterade i 201 respondenter i 
åldersspannet 18 till 65 år, och delades ut på sociala medier genom ett snöbollsurval. 
Frågeställningarna syftar till att besvara problemformuleringen samt forskningsfrågorna. Vi 
har genom undersökningen applicerat valda teorier på empirin. Av studiens resultat framgår 
det ett samband mellan individers bruttoinkomst och risktagande i det egna sparandet. En 
annan del av studiens resultat visar att respondenternas inte alltid agerar i enlighet med deras 
prefererade risknivå. 
 
 
Nyckelord: riskbenägenhet, risktagande, sparande, bruttoinkomst  



 
 

Abstract 
This study aims to analyze individuals and their risk preference when it comes to personal 
finance. The study is based on theories and models on how to avoid financial risks while 
trying to build up your savings.  The theories and models have also been used when 
analyzing how people manage risk and their risk preferences. Research questions such as 
“how risk averse are you, when it comes to your financial situation” and “do you act in line 
with your preferred risk level” are two underlying questions for this study. 
 
The study has been compounded by collecting primary data from a survey where 201 people 
attended between the ages of 18 to 65 years. The survey was distributed on social media 
through so-called snowball selection. The results of the study shows that there is a correlation 
between individuals’ gross income and risk aversion when it comes to their financial savings. 
Among the results, there are also signs that respondents do not always act in accordance with 
their preferred risk level.  
 
 
Keywords: risk appetite, risk-taking, savings, income 
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KAPITEL 1 

Inledning 

I detta kapitel ges en introduktion i val av ämne, och vi redogör även för de 
grundläggande tankar och funderingar som ligger bakom studien. Kapitlet redogör 
dessutom för de problemställningar som formuleras och avgränsningar som 
inledningsvis måste göras för genomförandet av studien. 

 

1.1 Privatpersoners finansiella situation  
Risk är en omständighet vilket företag och privatpersoner dagligen utsätts för oavsett vilka 
val som görs. Risk har en stor inverkan på våra liv, vare sig vi vill eller inte. Ofta är vi inte 
ens medvetna om de vardagliga risker vi utsätts för förrän en oönskad händelse faktiskt 
inträffar. Att definiera ordet risk och dess innebörd kan upplevas som problematiskt då 
begreppet kan ha en varierande betydelse beroende på situation och användare. Enligt Georg 
E Rejda och Michael McNamara kan dock risk definieras enligt följande “Risk is used in 
situations where the probabilities of possible outcomes are known”1. Denna definition kan 
ses som en grundläggande formulering av begreppet risk. Förändringar i interna och externa 
faktorer kan ha stor inverkan på den risk individer tar, och således även utsätts för, då det 
följaktligen är resultatet av ett antal medvetna val, samt yttre faktorer som de inte kan 
påverka2. 
 
I dagens samhälle finns olika skyddsnät för individer i form av ekonomiskt stöd och bidrag.  
Svenska invånare kan bland annat söka stöd för arbetslöshet, föräldraledighet och 
sjukpension för att få en dräglig vardag3. Enligt Försäkringskassans hemsida får man 64,7% 
av sin genomsnittliga inkomst i sjukersättning, vilket är en betydande minskning av sin 
månatliga inkomst4. En plötsligt minskad inkomst kan leda till att det blir svårt att klara av de 
fasta kostnader individer har, såsom hyra, bil och lån. Det kan också leda till sämre 
möjligheter att spara ihop till en kontantinsats för köp av bostad, eller exempelvis starta ett 
barnspar. Med detta som bakgrund går det att konstatera att huvudansvaret kring ens 
ekonomiska situation idag ligger på individnivå, vilket gör sparandet till en otroligt viktig del 
av ens privatekonomi. 
 
I dagsläget är reporäntan nere på 0%5, vilket bidrar till lägre inlåningsränta för folkets 
sparpengar6. Detta kan i sin tur leda till en ökning av investeringar i finansiella instrument. 
                                                
1 Rejda, G. E. & McNamara, M. Principles of Risk Management and Insurance.  
2 Ibid 
3 Socialstyrelsen. Ekonomiskt bistånd - för privatpersoner.  
4 Försäkringskassan. Sjukersättning. 
5 Riksbanken. Nollränta och utökade värdepappersköp. 
6 Visma. Reporänta - Vad är reporänta? 



2 
 

Idag finns en mängd olika typer av sparformer och finansiella instrument att investera i. När 
privatpersoner investerar i finansiella produkter beslutar investeraren hur stor riskexponering 
denne är villig att acceptera, genom att placera sig på lämplig position där risk och avkastning 
balanseras7.  
 
De resonemang som lyfts ovan visar att samhället öppnat upp för enskilda individer att själva 
fatta beslut kring den privata ekonomin. Individer har idag bättre förutsättningar att själva 
investera då tillgängligheten av internetbaserade investeringslösningar ökat, vilket även 
innebär att individer kan utsättas för en högre risk. Den högre risken kan komma att förklaras 
genom att en viss grundkunskap är nödvändig för att individen ska positioneras rätt vad gäller 
riskexponering. 
Individer matas dagligen med tips och råd av media hur vi bör agera för att förbättra vår 
ekonomiska situation, dock kan råd som sådana leda till förvirring och felbeslut då var 
persons ekonomiska situation är högst individuell. Felaktiga, förhastade beslut kan resultera i 
en försämrad ekonomisk situation, vilket förtydligar vikten av kunskap kring sparande och 
riskexponering. 

1.2 Problematisering kring privatekonomi & riskhantering 
Det finns idag en uppsjö forskning kring riskhantering och portföljteori vilket är två centrala 
delar av sparande i privatekonomin. Den redan existerande teorin framhäver flertalet olika 
infallsvinklar som finns inom risk, där riskexponeringen och riskhantering för individer 
främst betonas. Ekonomisk risk råder på alla nivåer i samhället, både individuellt och 
företagsmässigt, vilket inte minst i dessa tider har uppmärksammats i den rådande pandemin. 
Vi anser därför att en aktuell studie kring individers riskhantering och sparande kan vara 
intressant för att undersöka området. 
 
En central teori inom detta ämne är Markowitz portföljteori där både avkastning och 
risktagande tas i beaktning. Markowitz menar att investerare endast kommer att acceptera en 
investering med högre risk, om denne blir kompenserad för risken i form av högre förväntad 
avkastning8. Något vi ser en avsaknad av i den tidigare forskningen inom riskhantering är det 
potentiella sambandet kring valet av sparformer och individers riskprofil. Utbudet av aktuella 
studier där sambandet mellan risktagande och inkomst, intresse och självsäkerhet undersöks 
är litet. Det visar sig vara problematiskt att finna tidigare studier ur detta perspektiv, då nya 
produkter ständigt dyker upp och konkurrerar med redan existerande produkter, samt att lagar 
och regler kring sparprodukter kontinuerligt uppdateras och ändras. 
 
I detta arbete granskas vad som ligger till grund för de slutgiltiga val och beslut som tas vid 
privatpersoners val av sparform, och huruvida de stämmer överens med ens egna 
riskbenägenhet. Det är sedan utifrån dessa svar som denna uppsats ämnar granska om det 
finns några samband mellan personers olika utgångspunkter för sparande, och vilka 
sparformer som dessa personer slutligen väljer.  
                                                
7 Konsumenternas. Välja typ av investering. 
8 Bodie, Z. Kane, A. & Marcus, A. J. Investments. 
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Studien anser vi kunna leda till viktiga insikter kring individers risktagande som tidigare inte 
visats i Sverige i dagens läge. Allt för att undersöka ifall några onödiga risker tas i 
privatpersoners val av sparande och ekonomi. Hur grundar privatpersoner sina beslut inom 
sparandet ur ett riskperspektiv, och vilka faktorer kan komma att påverka en individs 
riskexponering?  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att belysa samt uppmärksamma de risker som privatpersoner 
utsätts för vid ekonomiska beslut, samt vikten av det enskilda sparandet. Med hjälp av en 
analys kring privatpersoners sparval, i kombination med individens egna tankar och 
uppfattning kring riskbenägenhet, hoppas vi väcka intresse och ökad kunskap inom ämnet. 
Följande forskningsfrågor har formulerats för att uppfylla syftet:  
 

● Vilka beslut tar en individ avseende sitt sparande baserat på sin riskpreferens? 
● Avspeglas individers intresse för sparande i deras risktagande? 
● Avspeglas individers självsäkerhet i sparandet ur ett riskperspektiv? 
● Finns det ett samband mellan inkomst och risktagande i individers sparande? 

1.4 Avgränsning 
Något som bör understrykas är att denna studie ej kommer analysera pandemins påverkan på 
privatpersoners sparande. Att inkludera en aspekt som sådan, skulle innebära att en ytterligare 
faktor skulle behöva tas i beaktning. Då vi ännu befinner oss i en pandemi och inte kan dra 
välgrundade slutsatser av utfallet av tillståndet vi befinner oss i, har vi valt att exkludera 
omständigheten i arbetet. Med tanke på tidsramen anses inte heller aspekten få den tid som 
krävs för att täcka området samt nå det djup som anses vara nödvändig. 
Det finns dock en förståelse i att studien antagligen hade fått ett annorlunda resultat, om 
studien hade utförts under en period där det råder mer ekonomisk stabilitet i samhället. 
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KAPITEL 2 

Teori kring risk 
För att genomföra studien krävs förståelse för en del grundläggande kunskap inom 
ämnet risk och riskhantering. De teorier och tidigare forskning vi har valt att 
redogöra för presenteras i kapitlet nedan, och är en väsentlig del i studien av den 
anledningen att de bidrar till en ökad förståelse samt tydliggör de kunskapsluckor 
denna studie förhoppningsvis kommer kunna fylla.  

 
För att ge läsare möjlighet att tolka de potentiella sambanden behöver vi också förklara vad 
risk innebär och vilka typer av risk man som individ utsätts för i sin privatekonomi. Det är 
med hjälp av nedanstående teorier som i kombination med studiens resultat kommer ligga till 
grund för vår senare analys när det gäller privatpersoners finansiella risker. Det är även dessa 
teorier som ligger till grund för de utformade risknivåerna vi senare i detta kapitel 
konstruerat. Risknivåerna har skapats för att på ett vetenskapligt sätt kunna mäta individers 
egen riskpreferens.  
 
Existerande teorier och redan insamlad data från tidigare forskning är fundamentala delar när 
det kommer till möjliggörandet av studien. Kvalitén på studien förbättras i och med detta, då 
vi drar nytta från tidigare forskning9, och tydliggör behovet av denna studie. Att genomföra 
denna studie utan att ta del av och använda redan existerande teorier skulle inte vara möjligt. 

2.1 Risk 
Begreppet risk kan ha en skiftande innebörd beroende på situation och användning. Enligt 
Mike Barewise, klassar många auktoritativa källor risk som möjliga utfall och händelser, 
medan det i själva verket är ett mått på sannolikheten av att händelsen kommer att inträffa.10 
Ur ett investerarperspektiv kan risk ha en varierande innebörd, och därför vara svår att 
fastställa. Det finns dessutom olika typer av risk, såsom marknadsrisk, likviditetsrisk, 
finansiell risk med flera. Inom finansiering används ofta begreppet i situationer där 
sannolikheten av olika utfall är angivna11. De olika typerna av risk förklaras vidare i avsnittet 
nedan. 

2.2 Grunden av riskspridningsfilosofi 
Harry M. Markowitz är en nobelprisvinnande ekonom som år 1952 utarbetade den moderna 
portföljteorin vilket benämns Modern Portfolio Theory12. Riskspridningsfilosofin och 
portföljteorin är i grunden anpassade för investerare, och är nödvändiga att inkludera i detta 
kapitel då de ligger till grund för förståelsen av det absolut basala inom risk och 
                                                
9 Bryman, A. & Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 
10 Barwise, M., What is risk?. 
11 Rejda, G. E. & McNamara, M. Principles of Risk Management and Insurance. 
12 The nobel prize, Harry M. Markowitz - Biographical. 
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riskspridning. Det är senare med hjälp av Modern Portfolio Theory samt andra teorier våra 
risknivåer kommer att konstrueras och utformas.  
 
Portföljteorin är en filosofi som har sin utgångspunkt i att investerare är negativt inställda till 
risk och risktagande13. Den är i grunden tänkt att belysa problemen med riskspridning i en 
investering av flertalet värdepapper14, vilket är anledningen till att vi valt att belysa den i 
detta arbete. Teorin bygger på tanken att en diversifierad portfölj ska ge en så stor avkastning 
som möjligt, till en så låg risk som möjligt15. Markowitz’s teori förklarar att en portfölj som 
innehåller olika tillgångsslag tillför diversifieringsfördelar för investeraren. Med 
diversifieringsfördelar menar Markowitz att en portfölj som innehåller olika sorters 
tillgångar, i form av värdepapper, minskar risken för förlust. Detta genom att risken varje 
värdepapper bär sprids över olika branscher och företag. Exempelvis är investerare nummer 
ett utsatt för en större risk ifall dennes portfölj innehåller 100% av Aktie A, än investerare 
nummer två vars portfölj innehåller 25% vardera av Aktie A, B, C, och D.16 
 
Ju fler tillslag en portfölj innehåller, desto större diversifieringsfördelar17. En portfölj 
bestående av 12 stycken olika aktier, i olika bolag och marknader, anses exempelvis ha denna 
förmån18. Det här förklaras genom att fördelningen av aktier bidrar till en minskad risk till 
förlust av kapital om en specifik bransch eller bolag plötsligt faller. Genom att inte “lägga 
alla ägg i samma korg” skapar man en portfölj vars tillgångar inte är perfekt korrelerade19.  
 
Korrelation är ett välkänt begrepp inom statistik och visar sambandet mellan två variabler 
samt hur starkt sambandet är20, vilket redovisas i figuren nedan. Begreppet används också 
inom finansiering, och visar där hur olika tillgångar samvarierar i form av värdeförändring 
och kurs. Två tillgångar som är perfekt positivt korrelerade rör sig symmetriskt och 
proportionerligt med varandra i samma riktning21, vilket kan avläsas i figur 1 nedan. Två 
tillgångar som är perfekt negativt korrelerade rör sig i motsatt riktning till varandra, vilket 
kan avläsas i den högra grafen i figuren. Två tillgångar som inte klassas som korrelerade har 
alltså inget sambandsmönster i den riktning de rör sig i, utan är totalt oberoende av varandra, 
vilket kan avläsas i figur 2 i figuren nedan. 

                                                
13 Hillier, D., Ross, S., Westerfield. R., Jaffe, J. & Bradford, J. Corporate Finance. 
14 Brealey, R. A. & Myers, S. C. Principles of Corporate Finance. 
15 Bodie, Z., Kane, A. & Marcus, A. J. Investments. 
16 Ibid 
17 Avanza. Hur sprider och minskar man risken i sitt sparande?. 
18 Ibid 
19 Ibid 
20 Sharpe, N. R., De Veaux, R. D. & Velleman. P. F. Business statistics. 
21 Oxenstierna. G. Placeringsrådgivning. 



6 
 

 
Figur 1 - Korrelationsmönster 

Korrelation är ett grundläggande begrepp inom teorin om diversifiering och för oss vidare till 
“Den effektiva fronten”, där olika sammansatta portföljer och risk och avkastnings-samband 
studeras22.  
 
Avslutningsvis är risk och sparande viktiga forskningsämnen då ansvaret kring ens 
ekonomiska situation mer och mer landat på individens ansvar. Det här innebär att individer 
bör känna till grundläggande kunskap kring risk för att undvika att onödiga risker tas. Genom 
att förstå riskspridningsfilosofin samt korrelation kan man därefter skapa en portfölj med 
spridda tillgångar som är lågt korrelerade och därmed reducera sin risk.  

2.2.1 Den effektiva fronten 
Den effektiva fronten är en del av the Modern Portfolio Theory som utarbetades av Harry M. 
Markowitz, och har sin grund i portföljdiversifiering23. Teorin bygger på sambandet mellan 
den förväntade avkastningen som kan avläsas på y-axeln och risken på x-axeln hos olika 
sammansatta portföljer24. De portföljer som är allokerade på den krökta kurvan i figur 2 
nedan, anses vara de portföljer som ger bäst förväntad avkastning i förhållande till den risk 
investeringen medför. Ju fler tillgångsslag vi lägger till i portföljen, desto längre upp till 
vänster kommer den effektiva fronten att flyttas, och likaså kurvan som då blir mer krökt. De 
portföljer som inte är allokerade på den effektiva fronten anses vara en sämre investering, då 
de antingen medför en högre risk eller en lägre förväntad avkastning än resterande 
alternativ.25 
 
Att finna den optimala portföljen innebär inte att leta efter de investeringar som har högst 
förväntad avkastning eller lägsta möjliga risk, utan syftar till att balansera den förväntade 

                                                
22 Brealey, R. A. & Myers, S. C. Principles of Corporate Finance. 
23 Bodie, Z. Kane, A. Marcus, A. J. Investments.  
24 Ibid 
25 Oxenstierna, G. Placeringsrådgivning. 
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avkastningen hos investeringen med en acceptabel risknivå26. Det här innebär att den 
optimala portföljen nödvändigtvis inte är den portfölj som har lägst risknivå, men att denne 
kompenseras i form av avkastning och att förbindelsen mellan de två faktorerna hålls i 
jämvikt.27 
 
Då vår studie syftar till att öka förståelsen kring risktagande hos privatpersoner är detta en 
teori som är högst väsentlig för att kunna förstå att privatpersoners val av sparform medför 
olika risknivåer. Balanseringen mellan risktagande och avkastning är därför viktig för att 
positionen inte ska bli för riskbärande till en för låg förväntad avkastning. Återigen ligger 
huvudansvaret för ens ekonomi på individnivå då skyddsnäten som finns i Sverige inte ger ett 
hundraprocentigt skydd ifall du skulle bli sjukskriven, arbetslös med mera.  
 

 
Figur 2 – Effektiva Fronten 

2.3 Olika typer av finansiella risker 
Investerare är dagligen exponerade mot olika typer av risker. Två fundamentala 
riskkategorier är marknadsrisk och specifik risk som tillsammans bildar den totala risken28. I 
figur 3 nedan kan man på diagrammets y-axel avläsa portföljens totala risk och x-axeln antal 
aktier i portföljen. Den nedre streckade horisontella linjen beskriver den marknadsrisk som 
finns på finansmarknaden oavsett hur din sammansatta portfölj är konstruerad eller hur väl du 
skapat ett varierat innehav. Marknadsrisk är en risk som ej går att diversifiera bort utan 
kvarstår oavsett investerarens riskspridningsfilosofi29. Marknadsrisk är den risk som omfattas 
av faktorer som valutarisk, ränterisk, likviditetsrisk, operationell risk med mera. 
Marknadsrisk innefattar nämligen faktorer som ränteläge, konjunktursvängningar, valutarisk 
samt inflation och går därmed inte att diversifiera bort.30 
 

                                                
26 Oxenstierna, G. Placeringsrådgivning. 
27 Ibid  
28 Rejda, G. E. & McNamara, M. Principles of Risk Management and Insurance. 
29 Ibid 
30 Brealey, R. A. & Myers, S. C. Principles of Corporate Finance. 
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Den specifika risken en enskild aktie bär kan däremot elimineras med hjälp av diversifiering 
vilket även framgår i diagrammets övre del. Det kan röra sig om en negativ effekt som 
uppstår vid en lagstiftning/förändring hos branschspecifika företag, som exempelvis en ökad 
miljöskatt hos företag som producerar varor vilket kan komma att påverka företagets resultat 
negativt.31 
 

 
Figur 3 - Diversifiering 
Att redovisa olika typer av risk är en viktig del i detta arbete då det är viktigt att förstå att all 
risk aldrig kan elimineras fullt ut. Däremot kan man göra aktiva val för att minimera den 
specifika risken genom att använda sig av vissa strategier, såsom diversifiering. 
 
  

                                                
31 Brealey, R. A. & Myers, S. C. Principles of Corporate Finance. 
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2.4 Olika typer av finansiella produkter 
Risken för förlust varierar mellan olika finansiella instrument32. För att kunna förstå samt 
tolka den risk de olika produkterna medför, behövs en djupare förståelse för de 
tillgångsslagen vi kommer att behandla i enkäten. 

2.4.1 Aktier  
Aktier i ett aktiebolag ger ägaren rätt till en andel av bolagets aktiekapital33. I de fall där 
bolaget går med vinst lämnar bolaget vanligen utdelning på aktierna, vilket även kallas 
direktavkastning. Att inneha aktier ger rösträtt på bolagsstämman, vilket är det högsta 
beslutande organet i bolaget34. Ju fler aktier man innehar, desto större andel av kapitalet, 
utdelningen och rösterna har aktieägaren. Alla aktier har dock inte samma vikt. Enligt lag 
måste ett bolags aktier ha samma kvotvärde, men kan sedan ge olika rättigheter35. 
 
Att investera i aktier eller någon form av aktierelaterat värdepapper är nödvändigt så snart 
man söker en avkastning som överstiger den låga avkastning som räntemarknaden erbjuder36. 
Aktier i ett enskilt företag är en riskfylld placering. Det finns inga som helst garantier för att 
den som köpt aktier i ett bolag ska få tillbaka de pengar som satsats. En risk aktieägare kan 
komma att stå inför är ifall bolaget går i konkurs. När ett bolag går i konkurs försvinner 
nämligen aktiens värde, vilket gör investeringen värdelös. En annan risk aktieägare tvingas 
stå inför är företagets lönsamhet. Då företaget går med förlust, sjunker även aktiens kurs 
vilket gör investeringen mindre värd. Företaget kan även ställa in utdelningen, vilket innebär 
att ägaren inte tilldelas någon direktavkastning.37 
 
Aktieplaceringar har historiskt visat sig ge långsiktigt överlägsen avkastning jämfört med 
andra, mindre riskfyllda placeringar38. En av de enklaste metoderna för att minska risken med 
aktier är diversifiering. Istället för att äga aktier i enbart ett bolag, bygger man upp en portfölj 
med aktier i olika bolag, från olika branscher och olika länder.39 

2.4.2 Obligationer & Statsskuldväxlar 
Obligationer är ett räntebärande finansiellt instrument, och innebär en fordringsrätt på 
utgivaren av ett lån40. Som kompensation ges köparen ränta årsvis eller rabatt vid 
köptillfället. De viktigaste emittenterna av obligationer är banker, staten, bolåneinstitut, 
kommuner och stora företag41. När ett företag behöver mer kapital för att finansiera sin 
verksamhet kan de ge ut obligationer.   
                                                
32 Vator Securities, Risker avseende finansiella instrument. 
33 Oxenstierna, G., Placeringsrådgivning. 
34 Vator Securities, Risker avseende finansiella instrument. 
35 Oxenstierna, G., Placeringsrådgivning. 
36 Ibid 
37 Ibid 
38 Ibid 
39 Ibid 
40 Vator Securities, Risker avseende finansiella instrument. 
41 Oxenstierna, G., Placeringsrådgivning. 
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Till skillnad från aktien blir investeraren inte delägare i företaget vid innehav av en 
obligation. Obligationens risk klassas generellt sätt lägre än aktiers.42 Statsskuldväxlar är 
även en tryggare variant av investering inte allt för olikt obligationer43.  

2.4.3 Fonder 
Fonder kan betraktas som sammansatta portföljer av olika värdepapper, ofta bestående av 
både räntepapper och aktier44. Fonder tillhandahåller en god lösning för två stora utmaningar 
investerare ställs inför. Nämligen att kunna diversifiera portföljen, samt att få hjälp med en 
professionell förvaltning45. Fonden ägs gemensamt av alla som äger andelar i fonden, och 
förvaltas ofta av professionella fondbolag46. En fördel med att köpa fondandelar är 
spridningen av finansiella produkter, vilket gör att risken för andelsägaren minskar jämfört 
med risken för den aktieägare som placerar i endast en eller i ett fåtal aktier47. En trygghet 
med fonder är att om fondbolaget skulle gå i konkurs förlorar inte investeraren sina pengar48. 
Det finns dock fonder med högre risk, och fonder med lägre risk. En typ av fond med högre 
risk är aktiefonder. Dock innebär alla fonder en marknadsrisk, man kan alltså förlora pengar 
om de värdepapper som fonden placerat i går ner i värde.49 

2.4.4 Derivat 
När man handlar med derivata produkter som exempelvis optioner, köper man rättigheten att 
antingen köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett specifikt pris och datum. De 
mest förekommande underliggande tillgångarna är valutor, obligationer, aktier och råvaror.50 
Derivatinstrument kan utnyttjas för att minska risken i en placering genom att hedga, genom 
att justera löptiden eller den underliggande tillgångens pris. 51 Att handla med optioner eller 
terminer innebär oftast hög risk, då det är en ytterst spekulativ produkt där man kan förlora 
hela det insatta kapitalet.52 

2.4.5 Sparkonto 
Sparkonton är vanliga konton man har på banken som i dagens läge knappt har någon ränta 
alls53. Den negativa risken med att spara på sparkonton utan ränta är att pengarnas värde 
minskar i takt med inflationen. De enda sparkonton med räntor idag är så kallade 
fastränteplaceringar där man låser pengarna en viss tid för en låg, nästan obefintlig ränta som 

                                                
42 Oxenstierna, G., Placeringsrådgivning. 
43 Ibid 
44 Ibid 
45 Ibid 
46 Vator Securities, Risker avseende finansiella instrument. 
47 Ibid 
48 Oxenstierna, G., Placeringsrådgivning. 
49 Ibid 
50 Vator Securities, Risker avseende finansiella instrument. 
51 Oxenstierna, G., Placeringsrådgivning. 
52 Ibid 
53 Avanza, Sparkonto med ränta. 
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sedan beskattas med 30% enligt SKV inkomst av kapital54. Dock innebär att spara på 
sparkonto att kapitalet ej utsätts för någon risk, då det inte påverkas av svängningar på 
marknaden och är därmed den säkraste produkten.55 

2.5 Tidigare forskning 
Tidigare forskning visar att det finns sambandsmönster mellan individers risktagande och 
demografiska variabler där bland annat inkomsten påverkar risktagandet i det privata 
sparandet. I artikeln “do older investors make better investment decisions?” lyfts åldern, 
vilket är en annan demografisk variabel och analyseras i kombination med risktagandet. I 
artikeln framgår det att äldre erfarna investerare ofta agerar enligt välkända tumregler vilket 
återspeglar större kunskap kring investeringar. Dock, framgår det även att äldre investerare 
med lägre utbildning och inkomst uppvisar en sämre investeringsförmåga.56 
 
I studien “asset allocation and individual risk aversion” gjord år 1992, framgår ett 
sambandsmönster mellan amerikanska medborgares inkomst och riskpreferens. Mönstret 
visar att personer med en högre inkomst tenderar att investera mer i tillgångar som anses mer 
riskfyllda än personer som tjänar mindre. I takt med att inkomsten ökar tenderar investeringar 
i obligationer att minska, vilket räknas som mindre riskfyllda investeringar. Det verkar alltså 
finnas ett negativt samband mellan riskaversion och inkomst.57 
 
Enligt den moderna portföljteorin har vi lärt oss att anta att alla investerare agerar rationellt, 
vilket visar sig motbevisas i denna studie. Studiens resultat visar nämligen att det även finns 
en signifikant skillnad i hur investerare säger att de allokerar sina tillgångar gentemot hur de 
faktiskt allokerar dem.58 Då studien gjordes för snart 30 år sedan, samt på personer bosatta i 
USA, anses studien inte vara tillräckligt applicerbar för att kunna dra slutsatser eller se 
eventuella samband i svenska hushåll.  Med bakgrundsteori som sådan anses det finnas behov 
av en aktuell studie som undersöker fenomenet hos svenska privatpersoner.   
 
Genom att knyta an till tidigare forskning samt utforma risknivåer baserat på teorin, kan 
risken klassificeras och jämföras med individens faktiska beteende. Aktuell forskning som 
således behandlar både hypotetiska och reella investeringsval har varit svårt att hitta. Genom 
att avgränsa respondentens svarsalternativ till enbart finansiella tillgångar, samt utvidga och 
inkludera flera olika typer av tillgångsslag, ges förhoppning om att urskilja samband mellan 
riskpreferens och demografiska skillnader. Studien ämnar dessutom till att undersöka olika 
riskfyllda tillgångars diversifiering. Enligt filosofin om diversifiering kan den enskilda risken 
elimineras med hjälp av denna strategi, vilket inte framgår i den tidigare studien.  
 

                                                
54 Skatteverket, Inkomst av kapital. 
55 Oxenstierna, G., Placeringsrådgivning. 
56 Korniotis, G. M. & Kumar, A., Do older investors make better investment decisions?. 
57 Riley Jr, W. B. & Chow, V. K. Asset Allocation and Individual Risk Aversion. 
58 Ibid 
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Med dessa teorier som underlag och utgångspunkt avser studien att konstruera 
egenformulerade risknivåer på individnivå, med en grundidé att diversifieringen har en 
positiv inverkan på portföljer. Analysen av riskspridningsfilosofin på individnivå kommer 
enbart att baseras på de egenformulerade risknivåerna som tas med i enkäten.  

2.6 Risknivåer 
Ett begrepp som används frekvent inom ämnet riskhantering är riskprofil. Att identifiera sin 
riskprofil innebär att man som investerare tar reda på hur stor risk man vill bära vid 
investering, och därefter bygger en portfölj anpassad efter den. Riskprofilen kan vara 
besvärlig att identifiera, då det kan vara svårt att avgöra vilken produkt som stämmer överens 
med ens riskprofil. Det är ändock en viktig del av sparandet59.  
 
Följande fyra risknivåer är inkluderade i studien: 
Nivå 1: Icke medvetet risktagande 
Nivå 2: Litet risktagande 
Nivå 3: Risktagande  
Nivå 4: Mycket risktagande 
 
En icke medvetet risktagande individ är den första risknivån. Här kategoriseras individer som 
anses sig vara omedvetna om vilka typer av finansiella risker ekonomin utsätts för. Enligt 
filosofin om riskspridning går det därmed inte att undvika varken marknadsrisk eller den 
enskilda risken då man vare sig medvetet eller omedvetet för några individuella satsningar 
som kan påverka risktagande. Nivån stämmer även överens med den så kallade “Låt gå-
principen”, som är en ekonomisk teori där individer och företag fritt får bestämma över sina 
resurser60. Denna nivå konstruerades för att samtliga respondenter ska kunna känna igen sig i 
någon av de nivåer som presenteras i enkäten, oavsett om man identifierar sig som 
lågrisktagare, högrisktagare eller omedveten kring risker. 
 
En litet risktagande individ är den andra nivån. På denna nivå befinner sig individer som kan 
sägas konstant jobbar för att undvika risker i sitt sparande och privatekonomi. Utifrån ICA 
Bankens risknivåer klassas denna nivå som låg risk, där man investerar i mestadels 
räntepapper, exempelvis statsobligationer61. Om man tittar utifrån riskspridningsfilosofin på 
denna nivå utsätts man för marknadsrisken, och samtidigt jobbar för att sprida sina tillgångar 
i största möjliga mån genom diversifiering, för att undvika den specifika risken. 
 
Den tredje nivån, risktagande, innefattar individer som jobbar för att balansera risker utifrån 
deras aktuella finansiella situation. Utifrån riskspridningsfilosofin kan man på denna nivå 
befinna sig i mellanläget mellan hög och låg specifik risk. Enligt Danske Banks sparrobot 
June klassas en medelrisktagare som en person som kan acceptera perioder med fluktuationer 

                                                
59 Aktiespararna. Fondskolan, del 1: Hitta din risknivå. 
60 Nationalencyklopedin, Laissez-Faire. 
61 ICA Banken, Så påverkas ditt sparande av risk och risknivå. 
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i sparandets värde, men vill göra en vinst som är högre än inflationen62. Individen som 
investerar i exempelvis fonder blandar här aktiefonder och räntefonder för att få ner risken 
men ändå få en del avkastning som aktiefonderna bär med sig vid en uppgång på börsen63.  
 
Den fjärde och sista nivån vi har formulerat är mycket risktagande. Individer som befinner sig 
på denna nivå kännetecknas som personer som tar stora risker i sin privatekonomi för att öka 
sina möjligheter till att tjäna kapital och ökad avkastning. Utifrån riskspridningsfilosofin 
utsätter man sig här för en hög specifik risk, men kan samtidigt tjäna på att vara mer 
risktagande. Enligt Danske Banks sparrobot June klassas en hög risktagare som en person 
som ständigt söker stor möjlighet till vinst på sitt insatta kapital, och samtidigt accepterar en 
högre risk med mer fluktuationer i värdet på sitt kapital.64  

                                                
62 June by Danske Bank, Vilken riskprofil är du? 
63 Ibid 
64 Ibid 
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2.7 Sammanfattning av teorier 
Begreppet risk kan ha varierande innebörd men kan förklaras som en indikation på 
sannolikheten av ett förväntat utfall eller situation kommer att inträffa. En grundläggande 
teori inom ämnet risk är riskspridningsfilosofin. Riskspridningsfilosofin uppmärksammar 
vikten av att sprida sina risker genom diversifiering. Diversifiering innebär att man sprider 
sitt innehav över olika branscher och företag och på så sätt eliminerar den enskilda risken. En 
annan typ av risk är den så kallade marknadsrisken. Det går inte att diversifiera bort 
marknadsrisk när man investerar då den bland annat innefattas av valutarisk, ränterisk med 
flera. Däremot finns en del verktyg och modeller för att reducera denna typ av risk.   
 
En annan betydande teori inom ämnet risk är Modern Portfolio Theory. Enligt Modern 
Portfolio Theory bör individer välja investeringar där den förväntade avkastningen väger upp 
för den risk man bär65. Det är bland annat via teorier som sådana följande risknivåer har 
konstruerats: 
 
Nivå 1: Icke medvetet risktagande 
Nivå 2: Litet risktagande 
Nivå 3: Risktagande  
Nivå 4: Mycket risktagande 
 
Det finns olika typer av investeringsprodukter att placera sitt kapital i. De olika produkterna 
bär olika risk där aktier och övriga finansiella instrument som derivat anses bära en högre 
risk. Detta medan obligationer och sparkonton anses bära lägre risk. Det är utifrån 
respondenternas självvalda risknivå i kombination med de finansiella tillgångar de erhåller 
samt sparval analysen ligger till grund för. 
 
 
 
 
 
  

                                                
65 Bodie, Z., Kane, A. & Marcus, A. J. Investments. 
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KAPITEL 3 

Metod 
I detta kapitel redogör vi för det tillvägagångssätt vi haft i utformandet av studien. 
Kapitlet ger en beskrivning av utformningen av studien och innehåller även fakta om 
enkätens konstruktion och struktur. 

 

3.1 Metodval 
Då forskningsproblemet legat till grund för metodvalet är en fallstudie av kvantitativ metod 
lämplig för vår datainsamling. Den kvantitativa inriktningen är en passande metod då studien 
syftar till att samla in en övergriplig information ur ett större stickprov, snarare än en 
djupgående undersökning ur ett avsmalnat stickprov66. Detta beslut grundar sig i att stärka 
representativiteten av studien. Studien har ett explanativt syfte och innefattar primärdata i 
form av en enkätundersökning, då studien syftar till att ge förklaringar och finna kausala 
samband mellan variabler.  

Vi har applicerat företagsekonomiska teorier på individnivå, och därefter studerat vår empiri 
genom den formulerade problemställningen. Den centrala delen i vår undersökningsprocess 
grundar sig därav i tidigare formulerade teorier och begrepp. Dessa teorier ligger därefter till 
grund för de frågeställningar vi skapat som vår undersökning bygger på, dessutom den senare 
analysen och resultatet. Studien är en tvärsnittsstudie då vi syftar till att undersöka 
förhållandet i en population vid ett visst givet tillfälle67.  

I och med förhoppningen om generaliserbarhet och undersökandet av orsakssamband mellan 
olika variabler krävdes en större undersökningspopulation, vilket därmed visat på en tydlig 
koppling till den kvantitativa undersökningsmetoden samt enkätutdelningen. Dessutom 
stärker ett större stickprov reliabiliteten i studien68. Dock bidrog tidsramen till att vi ej 
uppnådde den deltagandegrad vi hade hoppats på, vilket vi diskuterar vidare i kapitlet om 
reliabilitet och validitet.  

Utifrån problembakgrunden och problemformuleringen är den lämpligaste metoden en 
enkätundersökning. Detta då vi vill få ett så representativt resultat som möjligt, dessutom öka 
jämförbarheten, vilket en enkätutdelning kunnat bidra till. Det har även lett till att vi på ett 
tidseffektivt sätt nått ut till ett större stickprov69. Genom att ha ställt korta koncisa frågor som 
har legat till grund för analysen var förhoppningen att kunna få svar på de formulerade 
forskningsfrågorna, och på så sätt även bidra med ny kunskap. Genom att ha utfört 
undersökningen via enkät har det också varit lättare att utforma frågorna på ett sätt som ger 

                                                
66 Bryman. A. & Bell. E., Företagsekonomiska Forskningsmetoder. 
67 Ibid 
68 Ibid 
69 Ibid 
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oss svar på våra forskningsfrågor, samt att vi med enkelhet kunnat urskilja potentiella 
mönster och samband.70 

Urvalet har inkluderat män, kvinnor och icke binära. Genom att innefatta deltagare med olika 
arbetsbakgrund och utbildningsnivå kan analysen bidra till ett generaliserbart resultat inom 
risk management, vilket vi utvecklar och diskuterar vidare i avsnittet om urval. 

3.2 Urval 
Undersökningspopulationen definieras i denna studie av individer mellan 18-65 år som har 
någon form av anställning. Här innefattas vikariat, timanställningar samt 
tillsvidareanställningar, av den anledningen att samla in data från respondenter med 
någorlunda ordnad ekonomi. Vi har även inkluderat eventuella respondenter som är egen 
företagare. Åldersspannet för studien är personer mellan 18 och 65 år. Anledningen till det 
valda åldersspannet går att motiveras med att vi velat analyserat individers risktagande inom 
det enskilda sparandet, och åldersspannet innefattar en majoritet av individer som är 
arbetsverksamma, som därigenom kan ha större möjlighet till ett sparande. Nackdelen i att ha 
ett brett åldersspann i enkäten är att analysen kan bli mycket invecklad, av den anledningen 
att de olika ekonomiska förhållandena i alla åldrarna ska inkluderas och analyseras. Vi har 
velat undersöka individer i olika stadier i livet, men också individer med en relativt ordnad 
ekonomi. Därav har vi enbart inkluderat individer med någon form av anställning. Dessutom 
förenklar vi analysen genom att dela in åldersspannet i fem åldersgrupper, 18-25 år, 26-35 år, 
36-45 år, 46-55 år och 56-65år. 
 
Den urvalsmetod vi har valt att använda oss av kännetecknas som snöbollsurval71. Ett icke 
slumpmässigt urval som går ut på att personer inom urvalet i sin tur rekommenderar andra 
personer att delta i undersökningen72. Därav att metoden kallas snöbollsurval, då nya 
personer hela tiden rekommenderas in i stickprovet. Detta pågår sedan tills dess att forskarna 
beslutar att stickprovet är stort nog73. En av fördelarna med denna metod är att stickprovet 
snabbt blir större i och med att nya deltagare konstant bjuds in74. Utdelningen av vår enkät 
skedde via Facebook och i vårt stickprov deltog totalt 201 personer. Via den sociala 
plattformen Facebook nådde vi ut till personer i alla olika åldrar, bosatta på olika platser i 
världen. Av den anledningen var vi noga med att tydliggöra i följebrevet att undersökningen 
riktar sig till personer mellan 18-65 år som har någon form av anställning. Dessutom i och 
med att enkäten är formulerad på svenska gjorde det att enbart personer som kan svenska 
deltog, där vi utgår från att majoriteten är svenska medborgare. Med detta urval och målgrupp 
är således personer under 18 år och över 65 år att klassa som bortfall, samt personer som inte 
har någon form av anställning. 

                                                
70 Bryman. A. & Bell. E., Företagsekonomiska Forskningsmetoder. 
71 Ibid 
72 Ibid 
73 Ibid 
74 Ibid 
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3.3 Enkätkonstruktion 

Enkäten är den mest centrala delen av denna studie. Genom att ha samlat in primärdata via en 
enkätundersökning har vi kunnat vi strukturera upp frågeställningar, samt få en stark 
verklighetsanknytning till våra forskningsfrågor. Denna enkät har sedan delats på sociala 
medier för att nå ut till en blandad variation av åldrar och kön. På första sidan av enkäten 
framgick en presentation av författarna, syftet med arbetet och ett uttalat samtycke att forska 
och publicera kring ämnet, samt utlovad anonymitet.  

En av fördelarna med en kvantitativ metod såsom enkätutdelning framför intervjuer är att 
enkäter tar kortare tid att besvara än en intervju, vilket minskar uppkomsten av 
störningsmoment för respondenterna då de exempelvis kan befinna sig i en stressad 
arbetsmiljö eller dylikt75. En annan fördel med denna typ kvantitativa metod är att 
respondenten har möjligheten att betänka frågor och svarsalternativ i lugn och ro utan 
stressen av att en intervjuare väntar på svaren. Eftersom vårt frågeformulär varit 
standardiserat, det vill säga att frågor och svarsalternativ presenteras på samma sätt för alla 
respondenter76, har det bidragit till att resultatet blivit lättare att tolka än vid en intervju. Detta 
under förutsättningen att frågorna är välformulerade och saknar tvetydigheter, vilket vi har 
gjort genom att konstruera tydliga frågor med väl definierade svarsalternativ. Vid en 
enkätundersökning avlägsnar man dessutom intervjuareffekten, vilket är väl omtalat och 
innebär att respondenten vid en intervju i större eller mindre utsträckning kan påverkas av 
intervjuarens sätt att ställa frågor77. 

En nackdel med denna form av kvantitativ metod kan vara att enkätundersökningar oftast 
genererar ett större bortfall än vid en intervjuundersökning, vilket vi diskuterar vidare i 
avsnittet om bortfall. Frågeformuläret kan inte heller innehålla lika många frågor som vid en 
intervju, och det ges inte något tillfälle att ställa följdfrågor, vilka är två andra nackdelar med 
denna typ av undersökningsmetod.78 

Vi har ställt 30 standardiserade frågor med klara och tydliga definitioner, samt specifika mått 
för att säkerställa svarens tillförlitlighet. Enkäten delades ut den 4:e december och stängdes 
den 18:e december, vilket resulterade i att respondenterna hade 14 dagar på sig att svara, för 
att undvika ett stort bortfall så mycket som möjligt. När respondenterna besvarat enkäten har 
insamling av data påbörjats.  

Enkäten inleddes med ett antal frågor om respondentens kön, ålder, högsta avklarade 
utbildning, nuvarande arbetssituation, inkomst samt boendesituation. Detta för att ha 
möjligheten att dela upp respondenterna i olika undergrupper för den senare analysen. Efter 
de inledande frågorna följde de undersökningsfrågor som är kopplade till de olika teorierna vi 
redogjort för ovan. De teorier vi fokuserat på i enkäten är riskspridningsfilosofin och 
riskfilosofi. För att få med så omfattande information om respondentens privatekonomi och 
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sparande kopplat till teorierna blev frågorna många till antalet, vilket vi vet kan ge påföljder 
såsom bortfall79. Därav har vi lagt mycket energi på att konstruera frågorna på ett så 
lättförståeligt och tydligt sätt som möjligt för att minska antalet bortfall och öka antalet 
respondenter. Majoriteten av enkätens frågor har bestått av slutna frågor med fasta 
svarsalternativ. Detta för att förenkla för respondenterna att snabbt hitta ett svar som passar in 
på dem samt möjliggöra en mätning av svaren. En nackdel med frågor med fasta 
svarsalternativ kan dock vara att respondenten inte anser sig hitta ett svar som passar in på 
denne, vi har därför på vissa av frågorna lagt till ett alternativ kallat “Annat…” där 
respondenterna själva fått formulera sitt svar. Enkäten finns bifogad under Bilagor i slutet av 
uppsatsen.  

För att undersöka respondenternas riskspridning har vi bland annat ställt frågeställningar om 
vilka typer av tillgångar respondenterna har, exempelvis om det har de har sparkonto, fonder, 
obligationer, aktier eller övriga finansiella instrument. Anledningen till att vi tillade 
alternativet “övriga finansiella tillgångar” var för att vi inte kunde gå in djupare på exakt 
vilken typ tillgång individerna har. Detta då det skulle innebära en alltför invecklad studie, 
vilket den begränsade tidsramen inte skulle tillåta. Frågorna är dock formulerade på ett sätt 
att vi fortfarande kan dra slutsatser, analysera och hitta samband till teorier rörande risker och 
riskhantering.  

Vi har i vissa frågor använt oss av diktoma variabler, till exempel i fråga om eftergymnasial 
utbildning, och diskreta variabler vid indelning av risknivåerna. För att öka reliabiliteten i 
studien har vi utformat specifika svarsalternativ för att underlätta för respondenten att välja 
vilket som passar bäst in på denne. 

En viktig del i enkäten har varit att respondenternas svar ej har gått att spåra tillbaka till dem, 
vilket vi har tydliggjort för respondenterna genom utlovad anonymitet. Detta tror vi har varit 
av stor vikt för respondenterna då frågorna i enkäten varit riktade mot individernas 
privatekonomi, vilket kan vara ett känsligt ämne att uttala sig om och exponera sig med. Ett 
exempel på detta kan vara frågorna om inkomst och månadssparande, vilka innefattar privat 
information som man kanske ej vill dela med sig av offentligt. 

En annan viktig del med enkätundersökningen är att resultatet skall överensstämma med 
verkligheten. Detta i och med att vi syftar till att studien ska ha en hög representativitet. Vid 
en enkätundersökning kan lätt frågan om det erhållna resultatet är korrekt uppstå, det vill säga 
om det med tillräcklig säkerhet mäter någon viss variabel. När det kommer till validiteten i 
vår studie är egenskaperna som enkäten bygger på direkt förankrade i de teorier vi valt att 
jämföra med individens föreställningar om sitt eget risktagande. Validiteten bör därmed 
resultera i relativt hög. 
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3.3.1 Operationalisering 

En del frågor har vi operationaliserat, det vill säga kodat om från något teoretiskt och abstrakt 
till något kvantitativt och mätbart80. Detta för att kunna uppnå någon typ av mätskala och 
jämföra datan. Ett exempel på något vi behövde koda om är hur respondenterna klassar sin 
riskbenägenhet. I enkäten har respondenterna fått besvara i vilket fall de har en hög 
igenkänningsfaktor. För att på ett etablerat sätt mäta individers risktagande inom sparandet 
har vi formulerat fyra risknivåer. De egenformulerade risknivåerna är skapade för att få 
information från respondenterna hur de uppfattar och förhåller sig till risk och sitt eget 
risktagande. Som vi tidigare nämnt är dessa risknivåer baserade på riskspridningsfilosofin 
och de ytterligare teorier vi har presenterat i ovan kapitel. Dessutom har vi använt oss av 
Danske Bank June och ICA Bankens formulerade risknivåer vid sammansättningen. Tanken 
har varit att respondenterna själva fått fylla i vilken av de fyra nivåerna de anser stämmer bäst 
in på deras finansiella agerande. Nivåerna baserar på huruvida respondenten anser sig ta mer 
eller mindre risk i sitt sparande. Följande fyra risknivåer är inkluderade i studien: 
 
Nivå 1: Icke medvetet risktagande 
Nivå 2: Litet risktagande 
Nivå 3: Risktagande  
Nivå 4: Mycket risktagande 
 
Syftet med dessa risknivåer har varit att vi vill ha möjligheten att studera hur individer tänker 
kring riskspridning, till vilken grad individer är villiga att ta risk, samt om de är medvetna om 
vilka risker de faktiskt utsätts för. I denna studie om risk och risktagande på individnivå är 
det enligt vår mening viktigt samt intressant att ta reda på hur mycket risk en individ är villig 
att utsätta sig för, för en ökad avkastning på insatt kapital. 

3.4 Bortfall & Hantering 
 
För att kunna få så hög tillit till vårt resultat som möjligt har vi försökt förebygga bortfall 
med några simpla metoder. Bortfall är vanligt förekommande vid enkätundersökningar och 
innebär att vissa respondenter ej besvarar hela eller delar av enkäten. En av följderna av 
bortfall kan vara skevhet i resultatet, om det ej går att bestrida att bortfallet inte skiljer sig 
från de andra respondenter som valt att svara. För att få så hög svarsfrekvens på enkäten som 
möjligt har vi använt oss av följande metoder. 
 
Den första åtgärden består av att konstruera ett bra introduktionsbrev. Här är det viktigt att 
man förklarar syftet med undersökningen samt att svaren behandlas konfidentiellt81. I vårt 
introduktionsbrev var vi noga med att uppmuntra respondenterna till att besvara enkäten 
genom att tydliggöra att deras svar kommer vara ett betydande bidrag till vår studie. 
Dessutom redogjorde vi för varför detta ämne är viktigt och aktuellt, för att väcka intresset 
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hos respondenterna och få dem att känna en nyfikenhet och vilja i att öka sin förståelse kring 
ämnet kanske. Vi tydliggjorde även vårt syfte med undersökningen samt utlovade anonymitet 
för att klargöra för respondenterna att enkäten enbart kommer att behandlas i denna 
undersökning, och att enstaka svar ej kommer kunna urskiljas.  
 
Den andra åtgärden vi genomförde var att se till att enkäten inte var för stor och omfattande, 
samt att det inte skulle ta så lång tid att besvara den82. Detta har vi gjort genom att konstruera 
svarsalternativ som respondenten snabbt ska kunna hitta, och välja ut det som stämmer bäst 
in på denne. Dessutom valde vi att exkludera ett antal frågor vi hade formulerat för att 
säkerställa att enkäten inte blir att för lång och omfattande för respondenten att besvara.  
 
Den tredje och sista åtgärden bestod av att ha tydliga instruktioner och en attraktiv layout83. 
Vi var noga med att frågorna ej skulle vara för invecklade och tidskrävande att förstå, då det 
lätt kan leda till att respondenten ger upp och ej genomför hela enkäten. Dessutom lade vi tid 
och energi på att se till att enkäten i sig skulle ha en inbjudande layout genom att inkludera 
färg i enkäten, och se till att den ej skulle uppfattas som uttråkande. 
 
I samband med enkätundersökningen har, som tidigare nämnts, förhoppningen varit att kunna 
uttala sig om hela populationen och dra generaliserade slutsatser. Dock resulterade 
enkätutdelningen i ett lägre deltagande än förväntat, vilket ledde till att vi valde att inkludera 
de sex respondenter som ej ingick i urvalet. Av dessa sex respondenter var det två personer 
som översteg åldersspannet i urvalet, medan de resterande fyra personerna innefattade 
respondenter som fyllt i att de är pensionärer samt studenter som arbetar extra under 
somrarna. Anledningen till att vi inkluderade dessa respondenter är dessutom att vi när vi 
studerade datan såg att dessa sex respondenter har en stabil inkomst, och därmed klassade 
dessa som individer med någorlunda ordnad ekonomi. 
 
Då studien är ämnad att generellt undersöka individers hantering av risker och ekonomiska 
beslut har vi förståelse för att en studie som enbart är gjord på individer som under 
datainsamlingen varit tillgängliga på Facebook inte är applicerbar på befolkningen i åldrarna 
18-65 med någon form av anställning. Exempelvis kan man resonera kring det faktum att 
majoriteten som är aktiva på sociala medier ej består av individer i äldre åldrar. Genom denna 
form av enkätutdelning uppstår därmed ett större bortfall i form av individer som ej är aktiva 
på sociala medier. 

3.5 Datahantering 
Datan som insamlats från enkäten matades först in i Excel. I Excel kodades svaren om till 
numeriska värden för att därefter kunna matas in i statistikprogrammet SPSS. När väl datan 
matats in i SPSS kodade vi variablerna och tilldelade vardera variabel dess mätskala. Vi 
kodade exempelvis om variabeln födelseår till ålder för att därefter kunna kategorisera dem 
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och tydliggöra. Vi kodade dessutom om några variabler till dummyvariabler, för att sedan 
kunna använda dem i korrelationsanalyser. 
 
Efter att ha matat in datan och kodat den rensade vi bort de respondenter som inte passade in i 
vår urvalsram, bortfallen, exempelvis de personer som ej är mellan 18 och 65 år. När detta 
var gjort kunde vi påbörja analysen och urskiljningen av de variabler som är av störst 
betydelse för studien och de forskningsfrågor studien ämnar till att besvara.  
 
För att utläsa signifikans och samband bland de undersökta variablerna har vi använt oss av 
korstabeller. Detta då det är av stor vikt att hitta orsaksvariabeln och verkansvariabeln. 
Orsaksvariabeln bestämmer antalet rader i tabellen, och verkansvariabeln bestämmer antalet 
kolumner i tabellen. Korstabellerna har gett oss möjlighet att konstruera diagram för att på ett 
lättare och tydligare sätt se respondenternas svar, samt grunden till dem. En viktig del är att 
framställa grafiska sammanställningar, samt tabeller för att förstå, underlätta och förbättra 
våra resultat84. Grafiska framställningar och tabeller ligger till grund för resultat och analys vi 
senare utför. Av den anledningen har vi valt att ta fram både diagram och tabeller för att 
enklare kunna utläsa olika intressanta samband och resultat som sedan syftar till att besvara 
våra forskningsfrågor. Samtliga diagram och tabeller vi framställt har vi gjort med hjälp av 
SPSS. Vi har gjort både stapeldiagram och cirkeldiagram för att göra de empiriska resultaten 
mer lättförståeliga och visuella. 

3.5.1 Artikelsök 
Den litterära data som har insamlats består av vetenskapliga artiklar och tidigare forskning 
kring ämnet, samt litteratur från flertalet tidigare kurser vi läst på programmet och böcker vi 
lånat från bibliotek. De vetenskapliga artiklar vi har inhämtat information från har vi främst 
hittat via Mittuniversitetets databaser Primo och DiVa. De sökord som har använts är 
följande: 
Risktagande 
Riskhantering 
Risk management 
Risk aversion 
Asset Allocation 
Investment decisions 
Risk attitude 
Portfolio allocation 
 

3.6 Analysmetod 
För bearbetningen av primärdatan vi insamlade via enkäten använde vi oss av SPSS, ett 
statistiskt analysprogram. Varför vi använt oss av SPSS är för att inte hantera några manuella 
beräkningar, och därigenom minska risken för felberäkningar. Dessutom har det bidragit till 
en ökad effektivitet då svaren från enkäten har redovisats i Excel, vilket SPSS är kompatibelt 
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med, och därmed förenklade det inmatningen. I SPSS har vi därefter genomfört samtliga 
analyser vi redovisar i denna studie. De två typerna av analyser som gjorts är univariat analys 
och bivariat analys, för att kunna presentera och tolka vår data. En univariat analys innebär en 
analys av endast en variabel, medan en bivariat analys innebär en analys av två variabler85.  
 
Vi genomförde korrelationsanalyser för att utläsa samband och signifikans. Signifikans är av 
stor vikt då det anger ifall ett observerat värde avviker från ett hypotetiskt värde eller annat 
jämförelsevärde så pass mycket att det mest troligt inte beror på slumpen86. Vi använde oss 
av både Pearson och Spearman i dessa analyser då vi hade olika mätskalor. Dessutom bidrog 
det till en intressant synvinkel i analysen, då det öppnade upp för jämförelse. Spearman’s 
rangkorrelation är ett mått för sambandet mellan två variabler i form av en monoton funktion, 
och används för variabler i ordinalskala87. Pearsons korrelationskoefficient beräknas genom 
kovariansen mellan de två variablerna, dividerat med variablernas standardavvikelse88.  

3.7 Reliabilitet & Validitet 

Reliabilitet mäter tillförlitligheten i en studie, och handlar om huruvida man mäter något på 
korrekt sätt89. Dessutom innebär att en studie är reliabel också att resultatet i studien inte 
omfattande förändras över tid, samt att enkäten innefattar svarsalternativ som alla 
respondenter kan passa in på. Reliabiliteten påverkas därigenom av frågornas konstruktion 
och hur de ställs. Det är därav viktigt att mätningarna och informationen behandlas noggrant 
för att få en hög reliabilitet90. För att stärka reliabiliteten i vår studie har vi konstruerat 
frågorna i enkäten på ett så lättförståeligt sätt som möjligt utifrån ämnet, och tagit i beaktning 
att vissa av respondenterna möjligen inte är så insatta i ämnet. Svarsalternativen i enkäten har 
formulerats på så sätt att samtliga respondenter har kunnat välja ett alternativ som de känner 
passade bäst in på dem. Dessutom har vi försökt ställa samma frågor på olika sätt för att höja 
reliabiliteten. Detta genom att exempelvis ställa frågan “Känner du dig självsäker när du 
investerar?” och “Du har kommit över en stor summa pengar som du tänker investera, hur 
går du tillväga?”.  

En annan åtgärd vi gjorde för att höja reliabiliteten, och för att kontrollera pålitligheten i 
svaren, var att i enkäten ställa en fråga som ställde krav på respondenten att fördela sitt 
regelbundna sparande efter sina placeringar. I majoriteten av fallen stämde beloppen de 
sparar överens med totalsumman av de olika placeringarna, vilket tyder på att svaren i största 
mån är pålitliga. 

Validiteten i en studie handlar om resultatens giltighet, huruvida man mäter det man avser att 
mäta91. Det finns olika typer av validitet, begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet 
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och ekologisk validitet. Begreppsvaliditeten handlar om hur väl man kan definiera, 
operationalisera och mäta oberoende och beroende variabler. Den interna validiteten handlar 
om hur säkra författarna kan vara på att det råder ett kausalt samband, medan den externa 
validiteten handlar om hur väl man kan generalisera resultatet till populationen i helhet. Till 
sist handlar ekologisk validitet om huruvida humanvetenskapliga resultat verkligen är 
tillämpliga i människors vardag och sociala miljö.92 

Vi vidtog några åtgärder för att stärka validiteten i studien, varav den första var att ta stöd av 
vår handledare genom att låta honom granska enkäten innan den delades ut till stickprovet. 
Detta medförde ett antal omformuleringar, som resulterade i en enkät med god koppling till 
vårt syfte samt en hög relevans. Innan enkäten publicerades genomförde vi en mindre 
pilotstudie där vi lät några personer genomföra enkäten och komma med synpunkter och 
reflektioner för att se till att minska felformuleringar och dylikt till största möjliga grad. Detta 
bidrog även till att vi fick synpunkter från personer som kanske inte är så insatta i ämnet, som 
vi sedan tog med oss innan vi publicerade enkäten.  

En sak som haft stor påverkan på studiens validitet är urvalsmetoden. Snöbollsurvalet var för 
oss den bäst lämpade metoden med tanke på tidsramen och tillgänglighet. Dock fick vi endast 
201 svar under den tid vi hade enkäten publicerad, och hade helst sett att vi fick fler 
respondenter. Det lilla stickprov vi samlat in data från påverkar generaliserbarheten negativt, 
och leder till att vi därmed inte kommer kunna dra generaliserade slutsatser från vår studie. 
Stickprovet i sig anser vi är representativt för populationen, men det låga antalet respondenter 
försvårar de generaliserade slutsatser vi hoppades på att kunna dra, vilket därmed påverkar 
den externa validiteten negativt.  

Den ekologiska validiteten kan både har blivit positivt och negativt påverkad av 
snöbollsurvalet. För respondenterna att kunna besvara enkäten i en lugn miljö för att kunna 
ge genomtänkta svar är av stor vikt. I och med publiceringen av enkäten på Facebook är vår 
förhoppning att respondenterna har besvarat enkäten när det är lämpligt för dem och i en 
naturlig miljö. En del som kan ha påverkat den ekologiska validiteten negativt är de frågor vi 
ställt hypotetiskt. Vi har därför försökt konstruerat de hypotetiska frågorna på ett 
verklighetsbaserat sätt som möjligt, så att respondenterna kan tänka sig in i den situationen. 
 
Efter att ha genomfört dessa förebyggande åtgärder innan enkäten delades ut anser vi att 
studien har en hög validitet. Vi vill också poängtera att vissa frågor i enkäten inte kan komma 
till användning eller att de inte fått det utrymme i uppsatsen som vi tidigare trott då det är en 
process att skriva denna typ av uppsats. 
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3.8 Etik 
Etik inom forskning handlar om allmänna handlingsregler forskare bör utgå ifrån för att 
skydda respondenterna och få ett trovärdigt resultat93. Därav är det av stor vikt att författarna 
tar till vissa åtgärder såsom att uttala samtycke, vidta diskretion samt skydda integriteten. Det 
finns fyra huvudområden när det kommer till etik inom forskning, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och informationskravet. Dessutom ska man som 
forskare och författare informera sina respondenter och andra undersökningsdeltagare om det 
studien syftar till att undersöka.94 
 
När vi delade ut vår enkät på Facebook var vi noga med att informera vardera respondents 
medverkande är frivilligt, och att de svar vi får in enbart kommer att användas i 
forskningssyfte. Här innefattas även samtyckeskravet, respondenterna/deltagarna gav sitt 
samtycke i och med deras medverkan, detta genom att enkäten är fullständigt frivillig att 
besvara. I vårt följebrev redogjorde vi för syftet med studien, samt uppgav våra 
kontaktuppgifter i de fall deltagarna hade några funderingar.  
 
Innan publicerandet av enkäten utvärderade vi den för att kontrollera så att det ej skulle 
finnas någon risk för skada för deltagarna/respondenterna i och med deras medverkan. Detta i 
och med att medverkandet är helt valfritt och deltagarna när som helst kan välja att avbryta 
och ej fullfölja hela enkäten. Enkäten konstruerades som tidigare nämnt genom Google 
Formulär vilket bidrog till att inga av svaren eller uppgifterna från enkäten sparades om 
respondenten valde att ej fullfölja hela. 
 
Konfidentialitetskravet handlar om att man som forskare skyddar respondenternas integritet 
samt att alla personuppgifter förvaras säkert så att ingen obehörig har tillträde till 
informationen95. Vi tydliggjorde därav i följebrevet att alla svar behandlas konfidentiellt och 
att de kommer presenteras på gruppnivå så att inte enstaka svar kommer kunna urskiljas. Det 
är enbart vi forskare som haft tillgång till den data vi insamlat. Nyttjandekravet innebär att all 
insamlad data enbart får tillämpas för forskningsändamål96. Efter att arbetet har blivit godkänt 
kommer all data raderas.  

  

                                                
93 Bryman. A. & Bell. E., Företagsekonomiska Forskningsmetoder. 
94 Ibid 
95 Ibid 
96 Ibid 



25 
 

KAPITEL 4 

Resultat & Analys - Deskriptiv statistik 
I detta kapitel redovisas deskriptiv statistik som insamlats genom 
enkätundersökningen. Datan presenteras med syftet att ge en övergripande bild över 
respondenterna och dess demografiska variabler.  

 

4.1 Demografiska faktorer 
I avsnittet redovisas deskriptiv statistik kring olika demografiska faktorer som insamlats från 
enkätundersökningen. De faktorer som behandlas nedan är respondenternas ålder, 
arbetssituation, kön samt högsta avklarad utbildning.  

4.1.1 Ålder 
Figur 4 presenteras de 201st respondenternas ålder med ett åldersspann på 18-78 år, vilket 
resulterade i en medelålder på 34,71 år. Då resultatet presenteras i kategoriserade 
åldersspann, går det att avläsa den relativt goda spridningen mellan respondenternas åldrar. 
Majoriteten av respondenterna var mellan 26-35 år, med procenten 31,84% av samtliga 
respondenter. Den näst största åldersgruppen är respondenter mellan 18-25 år, vilket i procent 
resulterade i 26,87%. Därefter följt av 36-45 år på 19,90%, 46-55 år på 16,42% och slutligen 
56-65 år vilket motsvarade 4,98%. Fördelningen som sådan kan ligga till grund för hur 
enkäten delades i sociala medier, där det eventuellt kan bottna sig i att personer i de övre 
åldersspannen inte är lika aktiva gentemot de yngre åldersspannen.  
 

 
Figur 4 - Ålder 
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4.1.2 Nuvarande arbetssituation 
I figur 5 presenteras fördelningen av respondenternas arbetssituation, med en majoritet av 
heltidsanställda (72,64%). Andelen respondenter som identifierade sig som “annat” 
motsvarande den nästa största andelen (12,44%). Då respondenterna hade möjlighet att 
specificera sin arbetssituation, framgick det att majoriteten i denna kategori var 
förtidspensionärer, studenter, samt egenföretagare. Den tredje största kategorin bestod av 
deltidsanställda (10,45%), följt av timvikarier (1%) samt arbetssökande (<1%). Då resultatet 
visar att majoriteten respondenterna är heltidsanställda, uppfyller det vår tidigare förhoppning 
om att stickprovet har en regelbunden inkomst.  
  

 
Figur 5 – Nuvarande arbetssituation 

4.1.3 Kön 
I figur 6 presenteras den demografiska fördelningen mellan respondenternas kön med en 
fördelning på 68,66% kvinnor och 31,34% män. Av 201 respondenter består med andra ord 
den övervägande delen av kvinnor, där ingen av de deltagande identifierade sig som icke 
binär. Vår förhoppning var en jämnare spridning mellan könen för en god generaliserbarhet. 
 

 
Figur 6 - Kön 
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4.1.4 Högsta avklarad utbildning 
I figur 7 kan man se att en övervägande andel av respondenterna har genomfört en högskole- 
eller universitetsutbildning (58,71%). Därefter presenteras gruppen som genomfört sin 
gymnasieutbildning (38,31%), samt grundskola folkskola (2,99%). 
 

 
Figur 7 – Högsta avklarad utbildning 
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4.2 Ekonomisk situation 

I detta avsnitt redogörs för respondenternas ekonomiska situation, där faktorer såsom 
månadsspar, största finansiella tillgångar, bruttoinkomst samt risktagande presenteras och 
behandlas. 

4.2.1 Månadsspar 
I tabell 1 går det att utläsa att majoriteten av respondenterna månadssparar varje månad 
(83,6%). Enbart 7 personer (3,5%), svarade att de inte månadssparar, och 26 personer 
(12,9%), svarade att det månadssparar de månader de kan. Fördelningen kan förklaras av 
resultatet från respondenternas arbetssituation, där 72,64% av deltagarna är heltidsanställda 
och har därmed bättre förutsättningar att spara.  
 
Tabell 1 - Månadsspar 

 
 

4.2.2 Största finansiella tillgångar 
Ur enkätfrågan “På vilka poster har du dina största finansiella tillgångar” går det att utläsa 
att majoriteten av respondenterna (104 personer) svarade att deras största finansiella 
tillgångar är placerade i fonder, se figur 8. Resultatet visar därmed att majoriteten av 
respondenterna väljer att placera sina tillgångar i en relativt riskbalanserad finansiellt 
instrument då fonder har diversifieringsfördelar som eliminerar den specifika risken.    
Den näst vanligaste posten från respondenternas största finansiella tillgångar var sparande på 
sparkonto (65 personer). En stor andel av respondenterna är med andra ord ovilliga att utsätta 
sitt sparkapital för någon typ av risk, vilket också innebär att respondenterna går miste om 
avkastning med tanke på dagens pressade ränteläge. Antalet personer som svarade “aktier” 
var 26 st, en någorlunda liten andel, vilket tyder på att färre respondenter är villig att 
acceptera den risk som aktier medför. Enbart 6 personer svarade “övriga finansiella 
tillgångar”, och ingen av respondenterna svarade “obligationer / statsskuldväxlar”. Då vi ej 
bad respondenterna tydliggöra vilka övriga finansiella instrument de innehar, kan vi ej göra 
bedömningen huruvida de är mer riskfyllda eller trygga placeringar. 
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Figur 8 - Största finansiella tillgångar 

4.2.3 Bruttoinkomst 
Majoriteten (34,33%), av respondenternas bruttoinkomst låg mellan spannet 30 000-39 
999kr, se i figur 9. Den näst vanligaste bruttoinkomsten låg mellan 20 000-29 999kr 
(17,41%). Det var därefter en relativt jämn spridning mellan de övriga intervallen, 14,43% av 
respondenterna har en inkomst mellan 0-14 999kr. En något mindre andel, 13,43% har en 
bruttoinkomst mellan 40 000-49 999kr, och 8,46% tjänar 60 000 och uppåt. De två minsta 
grupperna bestod av bruttoinkomster mellan 50 000-59 000kr (6,47%) och 15 000-19 999kr 
(5,47%).  
 

 
Figur 9 - Bruttoinkomst 
 

4.2.4 Risknivå 

I figur 10 redovisas fördelningen mellan de olika risknivåerna. Majoriteten av respondenterna 
identifierar sig med nivå 3 (55,72%), vilket är den nivå där individen är medveten om de 
finansiella risker hen utsätts för och försöker balansera risk och avkastning. Den näst största 
andelen bestod av respondenter som identifierar sig med nivå 2 (27,86%), där individen är 
medveten om de finansiella risker hen utsätts för och försöker undvika dem. De två minsta 
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grupperna bestod av nivå 4 (7,46%) och nivå 1 (8,96%). De som identifierar sig med nivå 4 
är medvetna om de finansiella risker man utsätts för och är beredd att ta stora risker för att få 
så stor avkastning som möjligt, och de som identifierar sig med nivå 1 är omedveten om de 
finansiella risker man utsätts för och har ingen upparbetad strategi för hantering av risk. 

 
Figur 10 - Risknivåer 
 

4.2.5 Aktier i olika branscher 
I figur 11 framgår fördelningen kring ägande av aktier, samt ifall de som äger aktier har en 
spridning över olika branscher enligt teorin om diversifiering. Majoriteten (48,76%), av 
respondenterna äger aktier samt har en spridning över olika branscher. Resultatet visar att 
respondenterna som innehar aktier har en god diversifiering i sin portfölj och sprider sina 
risker bättre än individer som enbart har aktier i en och samma bransch, vilket i studien 
motsvarade 12,94%. 38,31% av respondenterna äger inga aktier.  
 

 
Figur 11 – Aktier i olika branscher 
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KAPITEL 5 

Resultat & Analys - Bivariat analys 
I detta kapitel redogör vi för de bivariata analyserna vi genomfört utifrån 
primärdatan vi insamlat genom enkätundersökningen. Det är följande analyser som 
sedan ämnar till att besvara de forskningsfrågor studien syftar till. 

 

5.1 Risknivåer 
I detta avsnitt behandlas samt redovisas respondenternas uppfattade risknivå i relation till 
faktorer såsom intresse, största finansiella tillgångar, bruttoinkomst och aktienedgång. Här 
benämner vi enkätfrågan om respondenternas agerande vid en aktie som går ner i värde som 
“aktienedgång”.  

5.1.1 Risknivå & Intresse 
I figur 12 uppvisas graden av intresse för sparande i kombination med de konstruerade 
risknivåerna. Huvudparten av respondenterna som identifierar sig med risknivå 1, omedveten 
kring de finansiella risker de utsätter sig för, anser sig vara ganska intresserad av sparande. 
Detta är ett ganska väntat resultat i och med att individer som inte är intresserade eller insatta 
i sparande därmed kan ha en ovisshet om de risker sparandet utsätts för. Ingen av 
respondenterna i denna risknivå anser sig vara mycket intresserad av sparande. 
 
Den övervägande delen av respondenterna som identifierar sig med risknivå 2, är medvetna 
om finansiella risker med strategin att undvika dessa, anser sig ha ett litet intresse när det 
kommer till sparande. Resultatet visar även att en stor andel (7,46%) ansåg sig vara totalt 
ointresserade av sparande, och en näst intill jämnstor andel (6,97%) ansåg sig vara ganska 
intresserade av sparande.  
 
Individer som identifierar sig med risknivå 3, medvetna kring finansiella risker och försöker 
balansera risken med avkastning, visar sig mestadels ha ett litet intresse kring sparande, 
alternativt totalt ointresserade. Att en så pass hög andel (23,38%), anser sig vara totalt 
ointresserade av sparande på denna risknivå är ett oväntat resultat. Individer som är medveten 
om de finansiella risker de utsätts för och har en strategi att balansera dessa bör antydningsvis 
ha ett större intresse för sparande. 
 
Slutligen visar resultatet av studien att respondenter som identifierar sig med risknivå 4, med 
strategin stora risker för en så hög avkastning som möjligt, har ett icke befintligt intresse för 
sparande. Utfallet av analysen visar att en högre medvetenhet kring risk och riskhantering, 
betyder nödvändigtvis inte att respondenterna har ett större intresse för sparande. Samtliga 
risknivåer visar ett lågt antal respondenter som anser sig själva vara mycket intresserad av 
sparande, vilket inte var väntat. Genom korrelationsanalys Spearman’s rho har detta samband 
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visat på en korrelation på 0,257, vilket innebär ett svagt positivt samband. Signifikansnivån 
visade 0,00 utifrån ett förvalt konfidensintervall på 99%. 

 
Figur 12 – Risknivå & Intresse av sparande 

 

5.1.2 Risknivå & Största finansiella tillgångar 
I figur 13 redogörs för vilken typ av samband respondenternas tillgångar har med 
respondentens medvetenhet om det egna risktagandet och strategi. Här ser vi kombinationen 
mellan risknivåerna och respondenternas största finansiella tillgångar. Respondenter som 
identifierar sig med risknivå 1 verkar ha sina största finansiella tillgångar placerade på ett 
sparkonto, vilket är ett aningen väntat resultat då individer som ej är medvetna om de 
finansiella risker de utsätts för, och ej har någon strategi för detta, rimligen bör välja en trygg 
placering för sina tillgångar utan risk.  
 
Majoriteten av respondenter som identifierar sig med risknivå 2 placerar till största del sina 
finansiella tillgångar i fonder. Det näst vanligaste produkten från risknivå 2 är sparkonto. 
Resultatet tyder på att individer som är medvetna om de finansiella risker de utsätts för och 
har som strategi att undvika dem faktiskt agerar i enlighet med deras egenvalda risknivå.  
Svaret kan tolkas som sådant då fonder ger en god diversifiering, samt att sparkonton inte 
innebär någon riskexponering och därmed matchar beteende och egenuppfattade risknivå.  
 
Svaren som går att utläsas från risknivå 3 visar att respondenterna till största del placerar sina 
tillgångar i fonder. Då risknivå 3 kännetecknas av investerare som har strategin att balansera 
risk och avkastning, går resultatet hand i hand med investerarnas egenuppfattade risknivå och 
var något förväntat. Här ser vi dock även respondenter som väljer att placera sina största 
tillgångar på sparkonto samt aktier. 
 
På risknivå 4 ser majoriteten av respondenterna ut att placerar sina tillgångar i aktier, vilket 
enligt teorin klassas som ett tillgångsslag som generellt sett bär högre risk. Då strategin ur 
risknivå 4 innefattar individer som är villig att bära en högre risk för att maximera sin 
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avkastning finns en naturlig koppling mellan beteendet och den egenuppfattade risknivån. Ett 
mindre antal svarar att de placerat huvudparten av deras tillgångar i fonder där goda 
möjligheter för avkastning finns, beroende på fondens egenskaper. 

 
Figur 13 – Risknivå & Största finansiella tillgångar 
 
I tabell 2 nedan har vi genomfört en korrelationsanalys genom Pearsons 
korrelationskoefficient mellan de egenformulerade risknivåerna och största finansiella 
tillgångar. Denna speglar därmed figur 13. I denna tabell visas att korrelationen variablerna 
emellan ligger på 0,289 vilket innebär ett svagt positivt samband. Signifikansnivån var här 
0,00 utifrån ett förvalt konfidensintervall på 99%. 
 

Tabell 2 – Spearman: Risknivå & Största finansiella tillgångar 

 
 

5.1.3 Risknivå & Bruttoinkomst 
I figur 14 visas en kombination av respondenternas bruttoinkomst och egenvalda risknivå. 
Risknivå 1 har till största andel respondenter med en bruttoinkomst mellan 0-14 999kr. 
Risknivå 2 visar den största gruppen av respondenter har en bruttoinkomst mellan 30 000-39 
999kr, dock är inkomstintervallet ej markant framträdande då personer med en bruttoinkomst 
mellan 20 000-29 999kr samt 0-14 999kr tätt efter. Av de som identifierade sig med risknivå 
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3 bestod majoriteten av inkomsttagare mellan 30 000-39 999kr, följt av en större andel som 
tjänar 40 000-49 999kr. När man tittar på risknivå 4 ser man en ganska jämn spridning av 
bruttoinkomster. En mindre majoritet tjänar 30 000-39 999kr och därefter 60 000-uppåt. Via 
analysen Spearman’s rho kan vi konstatera att det finns ett samband med en korrelation på 
0,295 vid en signifikansnivå 0,00. 

 
Figur 14 – Bruttoinkomst & Risknivå 

5.1.4 Risknivå & Aktienedgång  
Figur 15 visa kombinationen mellan risknivåerna och frågan “en aktie du köpt börjar plötsligt 
gå ned under priset du köpte den för, hur agerar du?”. Deltagarna i studien fick här tre 
scenarios att välja mellan, där det första alternativet löd “säljer av aktien så att jag inte 
förlorar mer pengar”. Här går att avläsa en jämn spridning mellan risknivå 1,2 samt 3. Ingen 
av respondenterna som identifierar sig med risknivå 4 har valt det här alternativet. Av det 
totala antalet på nio personer som angett följande svarsalternativ är två personer identifierade 
som risknivå 2, tre personer har angett risknivå 1 och fyra personer har identifierat sig med 
risknivå 3. En sådan jämn fördelning säger inte så mycket, och är svår att dra slutsatser från 
då det endast var 9 av 201 personer som valde alternativet.   
 
Det andra svarsalternativet, “behåller aktien och avvaktar, den kan gå upp igen”, var det 
svarsalternativ som hade flest svar. Här identifierade sig 79 respondenter med risknivå 3 och 
48 personer med risknivå 2. Risknivå 3, vilket var den största gruppen som valde 
svarsalternativ två, innebär att investerarna anser sig vara medveten om de finansiella risker 
de utsätts för och försöker balansera risk och avkastning. Respondenternas egenuppfattade 
risknivå och beteende har därmed en rimlig koppling då de är beredda att ta en risk genom en 
ytterligare nedgång och förlust, i förhoppning om att bli kompenserad för detta i form av 
avkastning.  
 
Det tredje svarsalternativet, “köper mer av aktien då den är billigare nu”, hade mestadels 
svar från personer som identifierar sig med risknivå 3 (29 personer). Resultat var aningen 
oväntat då förväntansbilden var en naturlig koppling till risknivå 4, vilket kan förklaras 
genom strategin fokus avkastning och större risktagande. I praktiken skulle det innebära en 
ökad risk genom att satsa mer kapital på aktien med förhoppning om en högre avkastning. 
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Genom korrelationsanalys Spearman’s rho har detta samband visat på en korrelation på 
0,338, vilket innebär ett svagt positivt samband. Signifikansnivån visade 0,00 utifrån ett 
förvalt konfidensintervall på 99%.

 
Figur 15 – Risknivå & Aktienedgång 
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5.2 Övriga sambandsanalyser 
I detta avsnitt behandlas samt redovisas bivariata analyser rörande respondenternas 
bruttoinkomst i relation till faktorer såsom största finansiella tillgångar samt månadsspar. I 
avsnittet inkluderas även faktorer såsom självsäkerhet vid investering, riskbenägenhet och 
aktienedgång. Här benämns enkätfrågan om respondenternas egenuppfattade riskbenägenhet 
inom sparandet som “riskbenägenhet”, samt frågan gällande en aktie som går ner i värde som 
“aktienedgång” för enkelhetens skull. 

5.2.1 Bruttoinkomst & Största finansiella tillgångar 
I figur 16 visas respondenternas bruttoinkomst i kombination med den produkt de placerat 
övervägande delen av sitt sparande i. Aktieposten var mest populär för respondenter med en 
bruttoinkomst mellan 40 000-49 000kr, och därefter 30 000-39 999kr. Foder visade sig vara 
det tillgångsslag flest respondenter valde, och valdes av cirka hälften av alla deltagande i 
studien. Den övervägande gruppen består här av respondenter som tjänar mellan 30 000-39 
000kr, men var även populär för inkomstspannet 20 000-29 000kr. Vad gäller sparkonto, var 
produkten mest populär för personer med ett inkomstspann mellan 30 000-39 990kr samt 0-
14 999kr. Inga respondenter svarade att deras största finansiella tillgångar var placerade i 
obligationer eller statsskuldväxlar. Produkter som klassas som övriga finansiella tillgångar, 
visade sig vara mest populär för personer som tjänar 60 000kr och uppåt.  
 
Resultatet tyder på att personer som tjänar 40 000kr och uppåt, visar sig dominera de 
tillgångsslag som anses bära högre risk, vilket avspeglas i övriga finansiella tillgångar, aktier 
samt fonder. Enligt figur 4.6 i kapitel 4 redovisas fördelningen av bruttoinkomsten, där 
resultatet visar att personer med en bruttoinkomst mellan 30 000-39 000kr är 
överrepresenterade och motsvarar strax över en tredjedel av den totala resultatet. Då den 
övervägande delen tillhör ovan nämnda gruppen, kan det komma att innebära en viss skevhet 
i resultatet. 
 

 
Figur 16 – Bruttoinkomst & Största finansiella tillgångar 
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5.2.2 Bruttoinkomst & Månadsspar 
I tabell 3 går det att avläsa sambandet mellan bruttoinkomst och månadsspar styrka avläsas. 
Analysen tyder på ett positivt samband med en korrelation på 0,426. Ett positivt samband 
innebär att då bruttoinkomsten ökar, ökar också månadssparandet. I praktiken innebär det att 
en hög bruttoinkomst innebär höga värden på månadsspar, men även lägre bruttoinkomster 
med lägre månadssparande. Även om analys inte direkt besvarar någon av forskningsfrågorna 
studien ämnar till, är det en viktig bakgrundsfaktor som möjliggör grunden till analysen kring 
respondenternas produktval samt risktagande. Signifikansnivån för denna analys är 0,00 vid 
ett förvalt konfidensintervall på 99%. 
 
Tabell 3 – Spearman: Bruttoinkomst & Månadsspar 

   
 

5.2.3 Självsäkerhet & Aktienedgång 
I figur 17 redogörs kombinationen av variablerna självsäkerhet vid investeringar och 
aktienedgång. De respondenter som valt svarsalternativ ett, “säljer av aktien så att jag inte 
förlorar mer pengar” känner sig “fullt självsäkra” (3 personer), “självsäker i viss mån” (3 
personer) samt “relativt osäker” (3 personer). Alternativ ett var det alternativ som var minst 
populär av alla svarsalternativ, och ingen respondent som angett “nej, inte alls” valde att sälja 
av.  
 
Svarsalternativ två, “behåller aktien och avvaktar, den kan gå upp igen”, har en betydligt 
större svarsfrekvens. Majoriteten som valt svarsalternativ två känner sig “relativt osäker” (66 
personer), samt “självsäker i viss mån” (39 personer). 27 personer känner sig “fullt 
självsäkra” när de investerar.  
 
Svarsalternativ tre “köper mer av aktien då den är billigare nu” är det näst vanligaste 
svarsalternativet. Här består majoriteten av respondenter som känner sig “relativt osäkra” (28 
personer) samt “inte alls” självsäkra när de investerar. Överlag visar studien att nästan hälften 
av alla deltagare känner sig relativt osäkra när de investerar. 
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Figur 17 – Självsäkerhet & Aktienedgång 
 
Ur en sambandsanalys Spearman’s rho på scenariot ovan, går det att utläsa ett positivt 
samband mellan variablerna självsäkerhet vid investeringar samt aktienedgång, med en 
korrelation på 0,343. I tabell 4 nedan ser vi denna korrelationsanalys. Signifikansnivån på 
denna analys är 0,00, vid ett konfidensintervall på 99%. 
Tabell 4 – Spearman: Aktienedgång & Självsäkerhet 

 
 

5.2.4 Riskbenägenhet & Aktienedgång 

I figur 18 går att avläsa sambandet mellan riskbenägenhet och aktienedgång. Resultatet tyder 
på att en övervägande del av respondenterna som valt alternativet “behåller aktien och 
avvaktar” menar på att de undviker risk (42,79%). Därefter är det vanligt att respondenterna 
är beredd att ta risk i viss mån (15,92%). Resultat har en naturlig koppling mellan den 
egenuppfattade riskbenägenheten samt agerandet, då man väljer att avvakta i hopp om en 
värdeökning. De respondenter som valt alternativet “köper mer av aktien” består till största 
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del av respondenter som antingen undviker risker, eller tar inga risker vilket är ett tämligen 
oväntat och motsägelsefullt resultat. Resultaten kan tolkas som sådant, då en individ som 
väljer att gå in med ytterligare kapital i en riskfyllt tillgång, anses utsätta sig för mer risk. 
Ytterst få individer valde alternativet “sälja av” i kombination med riskbenägenhet.

 
Figur 18 – Riskbenägenhet & Aktienedgång 
I tabell 5 ser vi en korrelationsanalys genom Spearman’s rangkorrelation av variablerna 
riskbenägenhet och aktienedgång. Här ligger korrelationskoefficienten på 0,366 vilket tyder 
på ett positivt samband som inte är avsevärt starkt. Samma analys presenteras även visuellt i 
ett stapeldiagram nedan. Signifikansnivån i denna analys ligger på 0,00. 
 
Tabell 5 – Spearman: Aktienedgång & Riskbenägenhet 
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5.2.5 Riskbenägenhet & Självsäkerhet 
I figur 19 går att utläsa sambandet mellan riskbenägenhet och självsäkerhet. Figuren visar att 
de respondenter som anser sig vara “fullt självsäkra” vid investering, var även till största del 
beredd att ta risk i viss mån (5,97%). Gällande övriga riskbenägenheter var svarsfrekvensen 
någorlunda jämnt fördelat. 4,98% angav att de alltid brukar ta risker när de investerar, och 
3,98% svarade att de försöker undvika risker.  
 
De respondenter som anser sig vara “självsäkra i viss mån” vid investering, bestod till största 
del även av personer som försöker undvika risk (14,43%) vilket kan anses ha en rimlig 
koppling variablerna emellan.  
 
Svaren från respondenterna som anser sig vara “relativt osäkra” vid investering, försöker 
även att undvika risk (34,33%) eller inte ta några risker alls (9,95%). De respondenter som 
“inte alls känner sig självsäkra” vid investering, försöker till största del att inte ta några 
risker (7,46%), samt undvika risk (4,98%). Genom korrelationsanalys Spearman’s rho har 
detta samband visat på en korrelation på 0,541, vilket innebär ett positivt samband starkare än 
de tidigare nämnda. Signifikansnivån visade 0,00 utifrån ett förvalt konfidensintervall på 
99%. 

 
Figur 19 – Riskbenägenhet & Självsäkerhet 

 
Sammanfattningsvis visar resultatet att majoriteten av respondenterna månadssparar, och det 
går vid en närmare analys att ana en viss skiljaktighet mellan olika finansiella produkter 
bland deltagarna. Det går även att utläsa en viss differens mellan den självvalda risknivån 
kopplat till olika demografiska skillnader som exempelvis bruttoinkomst, men även andra 
faktorer som självsäkerhet och riskbenägenhet vid investering. Kommentarer om vad som 
kan ligga till grund för dessa skiljaktigheter diskuteras i kapitel 6 nedan. 
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KAPITEL 6 

Avslut & Slutdiskussion 
I det tidigare kapitlet redovisades empirin, skillnader som går att utläsa ur 
datainsamlingen, samt analys och hur man kan koppla de olika risknivåerna till 
empirin. I följande kapitel drar vi slutsatser av analysen i syfte att försöka beskriva 
vad vi slutligen landat i. Detta för att återigen koppla studien till 
problemformuleringen vi skapade i början av arbetet, samt se om våra 
forskningsfrågor kan appliceras på empirin. 

 

6.1 Vilka beslut tar en individ avseende sitt sparande baserat på sin 
riskpreferens? 
För att besvara den första forskningsfrågan har bivariata resultat och risknivåer studerats och 
analyserats. I den första sambandsanalysen, som redovisar respondenternas risknivå och 
största finansiella tillgångar, figur 13, påvisar att individer som identifierar sig med risknivå 1 
placerar majoriteten av sina finansiella tillgångar på ett sparkonto. Resultatet bekräftar 
därmed att individer som ej är medvetna om de finansiella risker de utsätts för och ej har 
någon strategi för att hantera dem, tämligen föredrar en trygg riskfri placering för sina 
tillgångar. Majoriteten av individerna som identifierade sig med risknivå 2 visade till största 
del placera sina tillgångar i fonder, följt av en något mindre grupp som placerar sina 
tillgångar på ett sparkonto. Slutsatsen från resultatet implicerar därmed att individer som är 
medvetna om de finansiella risker man utsätts och undviker dem, faktiskt agerar därefter i 
praktiken. En konklusion som sådan kan dras då fonder anses vara en produkt som ger god 
diversifiering, samt att sparkonton idag inte innebär någon direkt risk.  
 
Resultatet som kan utläsas av de respondenter som identifierade sig med risknivå 3 visar sig 
bestå av en övervägande andel individer som placerade sina största tillgångar i fonder. 
Resultatet påvisar således en tydlig koppling mellan respondenternas riskpreferens och 
faktiska agerande i praktiken, då fonder anses vara en produkt med god diversifiering samt 
ger god möjlighet till avkastning. Kopplingen kan vidare förklaras genom att risknivå 3’s 
strategi innebär investeringar som balanserar risk och avkastning, vilket fonder gör.  
 
Gällande risknivå 4 placerade majoriteten av respondenterna sina tillgångar i aktier, och 
bekräftar därmed även denna nivås koppling mellan respondenternas faktiska agerande med 
deras egenuppfattade risknivå.  Slutsatsen baseras på det faktum att investering i aktier enligt 
teorin bär högre risk, och därmed även god möjlighet till avkastning, vilket summerar 
definitionen av risknivå 4 väl. Respondenterna tar nämligen i denna risknivå stora risker för 
att få en så hög avkastning som möjligt.  
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Analysen av risknivåerna och respondenternas största finansiella tillgångar tyder således på 
att individer i praktiken agerar och tar beslut som stämmer överens med deras egenuppfattade 
risknivå i sitt sparande, vilket vi på förhand var osäkra på att resultatet skulle visa.  
 
För att kunna dra vidare slutsatser, samt besvara forskningsfrågan, granskade vi analysen av 
risknivå och aktienedgång, figur 15. Resultatet av analysen påvisar att individer som agerar 
försiktig och mindre riskbenäget, väljer i större utsträckning att sälja av aktien för att inte 
förlora mer pengar. Denna del av analysen hade en ganska jämna spridning över risknivåerna. 
Ingen av respondenterna som hade agerat enligt detta svarsalternativ identifierade sig dock 
med risknivå 4. Det kan därmed upplevas svårtolkat att göra en bedömning med resterande 
risknivåer, då svarsfrekvensen är så pass jämn. Analysen visar däremot att majoriteten av de 
individer som anser sig själva vara mer riskbenägna, och istället väljer att köpa mer aktier vid 
en prisnedgång, identifierar sig med risknivå 3 samt 4, vilka är de risknivåer där individen 
antingen försöker balansera risk och avkastning eller är beredda att ta större risker för att få 
högre avkastning. 
 
En av analyserna vi genomförde visar sig vara motsägelsefullt gentemot de två ovan nämnda 
analyserna. Analysen mellan aktienedgång och riskbenägenhet, figur 18, visar att personers 
självvalda riskpreferens inte alltid går hand i hand med det faktiska beteendet. I denna analys 
visade det sig att individer som upplever sig undvika risk i sparandet istället väljer att köpa 
ytterligare aktier och inte avyttra investeringen. Enligt teorin om aktier samt diversifiering 
innebär ytterligare investeringar i en sådan situation en ökad finansiella risk. Utöver det 
anmärkningsvärda, hade dessutom individer med samma riskbenägenhet valt att behålla 
aktien i förhoppningen om att den ska gå upp igen. Att behålla aktien i en sådan situation 
innebär en fortsatt risk då aktiens pris kan sjunka ytterligare, vilket kan leda till en ännu 
större förlust. Det faktiska utfallet av denna resultatdel är ej kompatibelt med det förväntade 
utfallet vi hade vid studiens början. Dock bekräftar denna analys teorin kring att investerare 
inte alltid agerar rationellt, och därmed motsäger den moderna portföljteorin. 

6.2 Avspeglas individers intresse för sparande i deras risktagande? 
För att besvara den andra forskningsfrågan analyserades sambandet mellan risknivåerna och 
intresset för sparande, figur 12. Något anmärkningsvärt i analysen som är värt att lyfta fram 
är att individer som identifierar sig med risknivå 4 anser sig vara totalt ointresserad av 
sparande, alternativt har ett litet intresse. Detta resultat motsäger den hypotes vi författare 
hade i studiens början, vilket var att individer med ett större intresse för sparande rimligen 
bör vara mer insatta i ämnet, och därigenom ha djupare kunskap om risk och riskhantering, 
samt en strategi för att hantera dem. Ett ökat intresse bör rimligen bära med sig medvetenhet 
och kunskap kring området, vilket även bör kunna appliceras åt motsatt håll. Samma resultat 
visade sig när vi analyserade de respondenter som identifierade sig med risknivå 3. När vi 
studerade resultatet av de individer som identifierar sig med risknivå 1 hade majoriteten 
antingen ett litet intresse, är ganska intresserade eller totalt ointresserad av sparande. 
Resultatet var aningen väntat då risknivå 1 innefattar individer som är omedvetna om de 
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finansiella risker de utsätts för, och ej har någon strategi för att hantera dem, vilket var den 
risknivå där vi förväntade oss att majoriteten skulle vara totalt ointresserad.  
 
Slutsatsen utifrån denna sambandsanalys är att individer som besitter ett större intresse för 
sparande inte nödvändigtvis tar större risker inom sparandet. Ett intresse för sparande kan 
leda till ett större engagemang och ökad kunskap om uppbyggnad av sparande samt risker 
inom placeringar, men kan även avspegla sig i ett mer försiktigt agerande på marknaden och 
inom placeringar. En annan grundläggande slutsats som dras utifrån denna analys är att 
individer generellt sett har ett litet intresse för sitt sparande. 

6.3 Avspeglas individers självsäkerhet i sparandet ur ett riskperspektiv? 
Vid analysen om huruvida individers självsäkerhet inom sparande speglas i deras 
riskbenägenhet fick vi intressanta resultat. Den första analysen som genomfördes i syfte att 
besvara denna forskningsfråga var att undersöka sambandet mellan självsäkerhet och 
aktienedgång, figur 17. Resultaten ur analysen påvisade att individer som valt att behålla 
aktien vid nedgång, upplever till stor del en relativ osäkerhet när de investerar, men även en 
viss säkerhet. En något mindre grupp som angett samma svarsalternativ anser sig vara fullt 
självsäkra. Resultatet har därmed en tydlig koppling vilket kan förklaras genom att individ 
som anser sig vara hyfsat självsäker i sina investeringar, därmed bör vara någorlunda säker i 
sitt beslut att behålla aktien, i förhoppning om att den ska gå upp igen. Det krävdes ytterligare 
fördjupning i analysen för att kunna bekräfta ett tydligt samband mellan de övriga faktorerna. 
Vi upptäckte nämligen motsatt resultat när vi studerade de individer som angett att de skulle 
ha köpt mer av aktien, vilket innebär större risk. Denna andel ansåg sig vara relativt osäkra 
när de investerar, samt inte alls självsäkra, vilket inte överensstämde med det resultat vi 
förutspådde då resonemanget lydde att en individ som anser sig vara självsäker i sitt sparande 
därmed bör vara insatt i ämnet, och ta större risker i risker på den finansiella marknaden. 
 
Då resultaten från den första analysen ej var av tillräcklig omfattande samt bekräftande för att 
ge svar på forskningsfrågan, genomfördes ytterligare en analys där vi kombinerade 
variablerna självsäkerhet och riskbenägenhet, figur 19. Analysen visar att individer som anser 
sig vara mer självsäkra när de investerar, även anser sig vara mer riskbenägna. Dock visar 
analysen enbart individens egen uppfattning om dess riskbenägenhet, och inte hur de faktiskt 
agerar, vilket den första analysen inkluderar. Slutsatsen som dras utifrån dessa två analyser är 
därmed att individer som anser sig vara självsäkra när de investerar upplever att de tar större 
risker inom det enskilda sparandet, men att det ej avspeglas i deras agerande. Individers 
självsäkerhet inte speglas i deras faktiska risktagande, och innebär ej ett högre risktagande. 
Återigen visar studien att investerare ej agerar rationellt, och att individers självsäkerhet inte 
återspeglas i de beslut de tar vid investering. 
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6.4 Finns det ett samband mellan inkomst och risktagande i individers 
sparande? 
För att besvara den slutliga forskningsfrågan har vi genomfört samt studerat tre bivariata 
analyser, varav den första består av en analys mellan risknivåer och bruttoinkomst, figur 14. 
Denna analys visade på att individer som identifierar sig med risknivå 1, och är omedvetna 
om finansiella risker de utsätts för, generellt sett har en lägre bruttoinkomst. Vid en närmare 
analys av respondenter som identifierar sig med risknivå 3 visade det sig att de har en högre 
bruttoinkomst. Samma resultat kunde utläsas för individer som identifierar sig med risknivå 
4, där respondenterna är medvetna om risker och är beredda att ta större risk för en så hög 
avkastning som möjligt. Utifrån denna analys kunde vi därmed dra slutsatsen att individer 
som har en högre bruttoinkomst anser sig ta större risker inom det enskilda sparandet. Dock 
önskar vi ytterligare underlag för att kunna säkerställa denna slutsats. 
 
I analysen mellan största finansiella tillgångar och bruttoinkomst, figur 16, visade det sig att 
individer med en högre bruttoinkomst placerar sina största finansiella tillgångar i produkter 
som generellt sett bär hög risk. Vi analyserade även sambandet mellan bruttoinkomst och 
månadsspar, tabell 3, vilket visade att individer med en högre bruttoinkomst har ett högre 
månadsspar. Analysen tyder på att det finns ett positivt samband mellan variablerna. Höga 
värden på månadsspar kan kopplas till höga värden på bruttoinkomst, och detsamma 
motsvarande låga värden på månadsspar som kan kopplas till låga värden på bruttoinkomst. 
Det verkar alltså även i denna studie finnas ett positivt samband mellan risktagande och 
inkomst likt artikeln “Asset allocation and individual riskaversion”.  
 
Sammanfattningsvis visar studiens resultat att det finns ett samband mellan inkomst och 
risktagande hos individer och deras privatekonomi. Analyserna visar att privatpersoner med 
en högre inkomst i stor utsträckning sparar i produkter som generellt sett bär en högre risk, 
samt att majoriteten av personer som innehar sina största finansiella tillgångar i mer 
komplexa högriskprodukter, såsom aktier eller övriga finansiella instrument, har en högre 
inkomst. Anledningen till detta kan rimligen vara att individer med en högre inkomst ej blir 
lika hårt utsatta av en förlust som en individ med en lägre inkomst. Det går utifrån ovan 
nämnda analyser att konstatera att en välgrundad slutsats kan dras när det kommer till 
sambandet mellan dessa variabler och signifikansen. 

6.5 Avslutande diskussion 
Studien syftade till att undersöka privatpersoners sparande och risktagande genom att studera 
riskbeteendet, samt laborera med olika variabler. De konklusioner vi slutligen landat i har i 
huvudsak framkommit genom korrelationsanalyser mellan två variabler samt genom att 
presentera studiens resultat figurvist. Studien har bidragit till ny kunskap och intressanta 
resultat som motsagt våra tidigare förväntningar. Då stickprovet vi samlat in data från ej 
uppnådde det antal respondenter vi hade förhoppning om, påverkas generaliserbarheten 
negativt och leder till att vi därmed inte kunnat dra generaliserade slutsatser om den totala 
populationen från vår studie. Stickprovet i sig anser vi har varit representativt för 
populationen, men det låga antalet respondenter försvårar de generaliserade slutsatser vi 
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hoppades på att kunna dra, vilket vi vill påpeka inför framtida studier då varierade resultat 
kan komma att upptäckas. Något annat vi vill framföra inför framtida studier är att man med 
fördel kan gå djupare in på varje specifik risk, och granska mer exakt hur de påverkar 
privatpersoners ekonomi. Men genom en relativt snäv tidsram har det för denna studie ej varit 
möjligt. Att skriva denna typ av uppsats har inneburit en process, och under arbetets gång har 
upplägget varierat, vilket förklarar att vissa data från enkätundersökningen inte har 
inkluderats i studien. Vår förhoppning har varit att ta fram relevanta data för att möjliggöra 
intressanta analyser och samband, vilket vi anser oss ha gjort. 
  
Avslutningsvis har studien ämnat till att bidra till en ökad förståelse kring sparande och 
risktagande hos privatpersoner inom ämnet riskhantering. Vår förhoppning har varit att denna 
studie ska väcka intresse och medvetenhet kring sparande, samt det ansvar som individer 
numera bär på. Med ett urval där både män och kvinnor med olika arbetsbakgrund, 
åldersspann samt inkomstnivåer har inkluderats har det medfört ett brett resultat, med flertalet 
intressanta slutsatser. Vår förhoppning med vår studie är att den bidragit till diskussioner 
kring sparande, sparformer och risktagande. Vår önskan är att diskussioner i ämnet kan leda 
till en ökad medvetenhet kring huruvida den enskilde individen har den kunskap och det stöd 
som behövs för att lyckas med sitt sparande, och inte utsätta sig och sitt sparande för onödiga 
risker. Vi har med uppsatsen visat att privatpersoner exponeras för finansiella risker, samt att 
skyddsåtgärder finns att vidta. 
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Bilagor 

Enkät 
Privatpersoners sparande ur ett riskperspektiv 
Hej,  
Vi är två studenter på Mittuniversitet som just nu skriver kandidatuppsats inom ämnet 
företagsekonomi. Vi vänder oss till dig mellan 18-65 år som har någon form av anställning, 
och skulle uppskatta ifall ni tog er tid att besvara vår enkät om privatpersoners sparande och 
risktagande, vilket vi i dessa tider anser vara ett viktigt ämne. Enkäten är kort och tar endast 3 
minuter att besvara. Svaren från enkäten kommer att användas till en undersökning och ditt 
deltagande kommer vara ett betydande bidrag till vår studie. Syftet är att förstå hur individer 
kommer fram till sina ekonomiska beslut rörande det privata sparandet och risktagandet. 
Enkäten är helt anonym och svaren behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer att 
presenteras på gruppnivå så att enstaka svar inte kan urskiljas. Svara helst genast, men senast 
den 18:e december.  
Vid frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta oss via mail.   
Emilia Fröberg: emfr1802@student.miun.se  
Evelina Lantz: evla1800@student.miun.se 
Vi vill tacka dig i förväg för din tid! 
Mvh Evelina Lantz och Emilia Fröberg 
 
Välj det alternativ som passar in bäst på dig och besvara frågorna  
1. Födelseår………………………… 
2. Kön: Man, Kvinna, Ickebinär 
3. Högsta avklarad utbildning: Grundskola/folkskola, Gymnasium, Högskola/universitet  
4. Nuvarande arbetssituation: Heltid, Deltid, Timvikarie, Arbetssökande, Annat… 
5. Bruttoinkomst per månad: 0-14999, 15000-19999, 20000-29999, 30000-39999, 40000-
49000, 50000-59000, 60000+ 
6. Hur ser din boendesituation ut? Särbo/Singel, Sambo 
7. Antal barn i hushållet:............ 
8. Är du intresserad av privatekonomi? Mycket intresserad, Ganska intresserad, Lite 
intresserad, Totalt ointresserad 
9. Är du intresserad av sparande? Mycket intresserad, Ganska intresserad, Lite intresserad, 
Totalt ointresserad  
10. Månadssparar du? Ja, varje månad, Ja, de månader jag kan, Nej 
Om ja… ca hur mkt?  
Om nej… varför? 
11. Ungefär hur mycket av det totala månadssparandet placerar du i: 
Aktier:_______________ 
Fonder:_______________ 
Sparkonto:_______________ 
Obligation/stadsskuldväxel:_______________ 
Övriga finansiella instrument:__________________ 

mailto:emfr1802@student.miun.se
mailto:evla1800@student.miun.se
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12. Äger du aktier? Ja, Nej  
13. Ifall du har aktier, har du aktier i olika branscher? Ja, Nej, Jag äger inga aktier  
14. Har du fonder? Ja, Nej  
15. Har du fler än en fond? Ja, Nej, Jag äger inga fonder 
Om ja på föregående fråga, hur många?  
16. Har du ett sparkonto? Ja, Nej  
17. Investerar du i obligationer/stadsskuldväxlar? Ja, Nej  
18. Handlar du med optioner eller andra derivata produkter? Ja, Nej  
19. Har du några övriga finansiella instrument? Ja, Nej  
Om ja på föregående fråga, vilka….  
20. På vilken av dessa poster har du dina största finansiella tillgångar? Aktier, Fonder, 
Sparkonto, Obligationer / Statsskuldväxlar, Övriga finansiella tillgångar  
21. Om du investerar dina pengar i värdepapper, vad är det främsta syftet?  
Jag investerar inte i värdepapper 
För att ha en buffert att falla tillbaka på efter arbetslöshet eller oväntade utgifter 
För att köpa bostad 
Jag investerar i hopp om att mitt sparande ska öka i värde 
Jag investerar för att ha möjlighet att konsumera mer i framtiden 
Jag investerar för att öka min pension 
Annan anledning…. 
22. Om du sparar dina pengar på ett sparkonto, vad är det främsta syftet? 
Jag sparar inte på sparkonto  
För att ha en buffert att falla tillbaka på efter arbetslöshet eller oväntade utgifter 
För att köpa bostad 
Jag investerar i hopp om att mitt sparande ska öka i värde 
Jag investerar för att ha möjlighet att konsumera mer i framtiden 
Jag investerar för att öka min pension 
Annan anledning…. 
23. Är du beredd att ta risker när du investerar? Ja, brukar alltid ta risker, Ja, till en viss 
mån, Nej jag undviker risker, Nej, jag tar inga risker  
24. Känner du dig självsäker när du investerar? Ja, fullt självsäker, Ja, till viss mån, 
Relativt osäker, Nej inte alls 
25. När planerar du att använda ditt sparkapital? Inom 1 år, 2 - 4 år, 5 - 9 år, 10+ år 
26. Anser du att din inkomst påverkar ditt risktagande?  
Ja, min inkomst har en stor påverkan på mitt risktagande i mitt sparande  
Ja, min inkomst påverkar i viss mån mitt risktagande i mitt sparande  
Nej, min inkomst påverkar knappt mitt risktagande i mitt sparande  
Nej, min inkomst påverkar inte alls mitt risktagande i mitt sparande 
27. Anser du att ditt risktagande förändras med din ålder?  
Ja, det ökar mycket.  
Ja, det ökar något. 
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Nej, det förblir oförändrat. 

Ja, det minskar något.  

Ja, det minskar mycket 

28. Du har kommit över en större summa pengar som du tänker investera, hur går du 
tillväga? Jag frågar vänner eller familj vad jag bör investera i. 

Jag vänder mig till min banktjänsteman och frågar vad hen tänker.  

Jag läser själv på och väljer en investering. 

Annat... 

29. En aktie du köpt börjar plötsligt gå ned under priset du köpte den för, hur agerar 
du? 
Säljer av aktien så jag inte förlorar mer pengar 
Behåller aktien och avvaktar, den kan gå upp igen 
Köper mer av aktien då den är billigare nu 
 
30. Ange vilken av nedanstående fyra riskhanteringsnivåer som bäst passar in på dig:  

Nivå 1: Jag är omedveten om de finansiella risker jag utsätts för och har ingen upparbetad 
strategi för hantering av risker när det gäller min privatekonomi. 
Nivå 2: Jag är medveten om de finansiella risker jag utsätts för och min strategi är att 
undvika risker när det kommer till min privatekonomi. 
Nivå 3: Jag är medveten om de finansiella risker jag utsätts för och min strategi är att 
balansera risk och avkastning när det kommer till min privatekonomi. 
Nivå 4: Jag är medveten om de finansiella risker jag utsätts för och min strategi innebär att 
ta stora risker för att få så stor avkastning som möjligt i min privatekonomi. 
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