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Abstract 

 

 

 
In this paper the authors are trying to understand what separates men from women 

when they save and invest their money. But also what factors that influence them in 

their decisions. To investigate how men and women actually act when investing their 

money the authors construct a survey. The authors also turn to the Swedish banks for 

information on how they think there customers are behaving. The authors find that 

men are more risk- taking than women and therefore invest more in products with 

higher risk, for example shares. The research also shows that women feel they have 

less knowledge then men when it comes to investments. It also shows that women put 

more trust in others when they are making investment choices. Specifically they are 

turning to the banks for advice on how to invest their money. Men seem to trust their 

own ability more and therefore make their own choices. The authors also show that 

men and women have different goals in their savings. Many men save their money to 

live on passive income while women tend to save in order to have a buffer for 

unexpected events. Thus, the authors find that the individual's willingness to take risk 

is a factor in how individuals invest their money. But even its own perceived 

knowledge and goals of saving. 

Furthermore, the authors show that the correlation between women choosing to invest 

in safer products with lower yields and their wealth. Because women do not take the 

same risks as men in their investments, their investments are expected to generate less 

return then men’s investments. 
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Sammanfattning 

 

 

 

I denna uppsats försöker författarna förstå vad som skiljer män och kvinnor åt när de  

väljer att spara och investera sina pengar. Men även vilka faktorer som påverkar dem i 

deras beslut. För att undersöka hur män och kvinnor faktiskt agerar ändvänder sig 

författarna av en enkätundersökning. Författarna vänder sig även till banker i Sverige 

för att få en bild över hur de ser på sina kunders investeringsbeteende. 

 Författarna finner att män är mer risktagande än kvinnor och därför investerar i 

produkter med högre risk som t.ex. aktier. Undersökningen visar även på att kvinnor 

upplever sig ha mindre kunskaper än vad män har inom investeringar. Kvinnorna 

lägger även mer tillit till andra när de ska göra sina investeringsval. De vänder sig 

oftare till banken för råd om hur de skall investera sina pengar. Författarna visar även 

på att män och kvinnor har olika mål i sitt sparande. Många män sparar sina pengar 

för att kunna leva på passiva inkomster medan kvinnor tenderar att spara för att ha en 

buffert. Således finner författarna att individens vilja att ta risk är en faktor som 

påverkar hur individen investerar sina pengar. Men även dennes egna upplevda 

kunskap samt målet med sparandet. Vidare visar författarna på att det finns en 

korrelation mellan att kvinnor väljer att investera i säkrare produkter med lägre 

avkastning och deras förmögenhet. Eftersom kvinnor inte tar samma risker som män i 

sina investeringar kan deras förmögenhet väntas bli mindre en männens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Investeringsbeteende, Riskattityd ,Könsskillnader, Kunskap & Tillit 
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Förord 

 

 
 

Vi har alltid haft ett starkt intresse för investeringar men har även varit intresserade av 

mäns och kvinnors olika ekonomiska ställning. Att det finns skillnader i mäns och 

kvinnors ekonomiska situation har vi vetat länge men det enda vi har läst om i ämnet 

är just inkomstskillnaden. Vi har upplevt debatten som enkelspårig då det endast 

diskuterats inkomst när det finns så många andra faktorer som påverkar individens 

ekonomiska ställning här i livet. Därför bestämde vi oss för att djupa våra kunskaper 

och på samma gång försöka ge en mer nyanserad bild av ämnet.  

 

Ett stort tack vill vi vända till alla som delade sina kunskaper med oss för att få 

uppsatsen gjort. Vi tackar alla respondenter som var med och deltog i 

enkätundersökning. Vi tackar särskilt vår handledare Maria Smolander som gav oss  

kommentarer och kritik för att få det bästa resultatet. Sist men inte minst tackar vi 

våra familjer och vänner som alltid stöttat oss och hjälpt oss under tiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Johan Wahlström                                                                    Waad Mardini 
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1 Inledning 

 

 

I detta kapitel introducerar författarna en kort inledning för att ge läsaren en 

överblick om vad uppsatsen handlar om. Författarna presenterar däremd en 

bakgrund, ett syfte med tre frågeställningar och diskuterar problemområdena under 

rubriken problemdiskussion. Kapitlet avslutas med att presentera en disposition för 

undersökningen. 

 

1.1 Bakgrund 

Människan lever idag i ett samhälle där ekonomin har en stor inverkan på vårt liv. 

Den senaste finanskrisen är bevis på detta. Hur ens ekonomiska ställning ser ut 

påverkar mer och mer vilket liv hon kommer att leva. Besluten som individer tar 

rörande sin privata ekonomi ger långvariga konsekvenser livet ut speciellt när dessa 

beslut handlar om hur individerna hanterar sitt sparande. Att kunna hantera sitt 

sparandekapital och sin privata ekonomi kan vara skillnaden mellan att leva ett 

osäkert eller tryggt liv i framtiden. Alla som sparar och investerar sina pengar på ett 

eller annat sett har det uppenbara målet att deras investeringar ska generera så mycket 

avkastning som möjligt. Det kan dock många gånger vara förvirrande för individen 

vilka val hon ska göra eftersom så många möjligheter existerar. Till exempel aktier, 

obligationer och fonder för att nämna några få. Alla dessa produkter genererar även 

olika avkastning över tid. Till exempel så har aktier en högre avkastning än 

obligationer över tid (Credit Suisse, 2014). Vissa produkter innehar även mer risk än 

andra, aktier kan till exempel ses som mer riskfyllda investeringar än obligationer på 

grund av att de till skillnad från obligationer inte är någon som garanterar en 

avkastning enligt (Credit Suisse, 2014). Risk är således en viktig faktor när man 

diskuterar investeringar. Individens inställning till risk kan bero på flera olika faktorer 

som till exempel kön, ålder, inkomst och utbildningsnivå (Lovric, Kaymak & Spronk, 

2008) 

Tidigare undersökningar visar på att kvinnor och män väljer att placera sina pengar 

olika och inställningen till risk tros vara en stor faktor (Granqvist och Ståhlberg, 

2002). Andra undersökningar pekar på att inkomst är en viktigare faktor då 

risktagandet individer är beredda att ta står i direkt relation till dess disponibla 
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inkomst (Coleman, 2003). När det kommer till lön så är det väl dokumenterat att 

kvinnor har en lägre lön än män. I Sverige enligt SCB är kvinnors lön i genomsnitt 18 

procent lägre än mäns löner. Lönediskriminering är olagligt i Sverige men 

förekommer ändå. Skillnader i löner mellan män och kvinnor kan också bero på 

utbildningsnivå, yrke, ålder, företagets storlek, erfarenheten i yrket eller antal år man 

har jobbat inom företaget (Statistiska Centralbyrån, 2004). Års inkomstskillnaden 

mellan könen ligger redan vid 24 års ålder vid 50 000 kronor i genomsnitt och 

fortsätter att öka till 82 000 kronor vid 30-40 års ålder. Däremot minskar skillnaderna 

mellan 40-60 års ålder för att sedan stiga på nytt vid 60 års ålder. 

Lägre inkomst leder självfallet även till en lägre förmögenhet. Om individerna har 

begränsade finansiella medel blir deras förmåga att förvalta sitt kapital även lägre 

(Bernhardtz, 2013). 

Men det är som nämnts tidigare inte endast inkomst som styr hur individen agerar när 

hon förvaltar sitt kapital då även andra faktorer är av intresse. Män och kvinnor skiljer 

sig i hur de ställer sig till olika investeringar, primärt hur de uppfattar och hanterar 

risk i sina investeringar. Trots att könsskillnader inom inkomster, utbildningar och 

förmögenheter har minskat över tiden så är kvinnors förmåga att ta åtgärder för 

långsiktig finansiell trygghet lägre än män enligt (Bernhardtz, 2013). Detta kan vara 

beroende av investerarnas olika riskattityder som är relaterade till tidigare vinster och 

förluster för individens aktieportfölj, eller på hennes sammanlagda förmögenhet. Risk 

kännetecknas som ett viktigt koncept för placeringar samt beslutsfattandet generellt. 

Personer som undviker risk är drivna av rädsla, oro och den lagrade besvikelsen av 

tidigare upplevda förluster men riskbeteende drivs istället av njutning av spelande.  

Tidigare undersökningar har även tenderat diskutera andra område som påverkar 

individens investeringsbeteende än bara könsskillnader, inkomsts skillnader och 

riskattityden vilket är tillit till banker och kunskap om investeringar. Kunskap eller 

uppfattad kunskap kan även spela en viktig roll i de val individen gör i sina 

investeringar. Många undersökningar har påvisat att kvinnor upplever sig mindre 

pålästa och självsäkra när det kommer till sina egna investeringar. Enligt 

fondbolagens förening anser 44 procent av tillfrågade kvinnor att de har tillräckliga 

kunskaper för att påverka sin privata ekonomi, siffran för män är betydligt högre då 

59 procent av män upplever att de har tillräckliga kunskaper. Att inneha större 
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kunskaper om sina investeringar resulterar i högre avkastning (Kasilingam & Jayabal, 

2008). Att män upplever sig ha bättre kunskaper resulterar även i att de är beredda att 

ta mer risker än kvinnor. Detta är generellt kopplat till högre avkastningar. Enligt 

Fondbolagens förening borde kvinnor lita mer på sig själva och försöka ta mer risker 

(Helgesson, 2014). 

Vem individen väljer att lyssna på när det kommer till hennes investeringsbeslut kan 

vara av stor betydelse för vilka beslut som fattas. Enligt en nyligen genomförd 

undersökning av Opinion Stockholm så uppger 82 procent av kvinnorna att de hyser 

förtroende för bankens rådgivning när det kommer till bostadsfrågor medan denna 

siffra är 62 procent för män. (Opinion Stockholm, 2014) Även om detta är en 

undersökning riktad mot bostadsmarknaden ger det en fingervisning om att de två 

olika grupperna visar olika förtroende för sina banktjänstemän.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Individens ställning och möjligheter här i livet beror i stor utsträckning på hennes 

ekonomiska förutsättningar. Ett bra exempel på just detta är det pensionssystem som 

idag tillämpas i Sverige. I detta system förväntas individen ta eget ansvar över sin 

pension i form av att hon får välja var hon skall placera sina egna pengar Granqvist & 

Ståhlberg (2002). Vad som går även att se är att män tenderar ha en bättre ekonomisk 

ställning än kvinnor i detta ekonomiska system. Inte bara i form av högre lön utan 

även högre inkomst av kapital (regeringen, 2004). Med anledning av att olika 

individer presterar olika i dagens ekonomiska system har många forskare under 1900-

talet och 2000-talet intresserat sig av området investeringsbeteende. 

För det mesta kommer denna forskning från USA där en stor del av forskningen 

handlar om hur individen väljer att pensionsspara. Forskningen har primärt varit 

baserad på enkätstudier samt observationer från experimentella undersökningar enligt 

(Collard, 2009).  

 

Investeringsbeteende handlar om hur investerare bedömer, förväntar sig, analyserar 

och ser över sina procedurer för beslutsfattande om investeringar.  Men även hur 

individen samlar information, definierar och förstår den enligt (Slovic, 1972; Alfredo 

and Vicente, 2010). 

Alla investerare antas vara olika på ett eller annat sätt. Alla väljer utifrån egna 
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premisser vad de anser värt att investera sina pengar i. Det existerar en stor mängd 

olika produkter för individen att investera sina pengar i. Som aktier, obligationer, 

fonder, fastigheter och ädelmetaller för att nämna några få. En stor del av 

investeringsprocessen är det val individen gör när hon aktivt väljer att avstå från en 

del av sin disponibla inkomst eller andra ekonomiska resurser.  Detta görs i 

förhoppningen att resurserna som individen har avstått ifrån idag skall återges i 

framtiden med en vis avkastning som belöning (Goyal & Sharma, 2014, Chakraborty 

& Digal 2011). 

 

Investeraren antas vilja ta så låg risk som möjligt för att få en god avkastning under 

sitt liv. Vad som anses vara låg risk och vad som anses vara en god avkastning är 

dock högst individuellt och kan skilja markant från person till person (Chakraborty & 

Digal, 2011). När det kommer till risker så använder sig individen ofta av så kallade 

‘’mentala genvägar’’ för att bedöma risker i investeringar. Individens brist på kunskap 

inom området kan ofta påverka utvärderingen av befintliga valmöjligheter. Individen 

styrs av vad hon anser vara det potentiella värdet av framtida förluster och vinster 

snarare en det faktiska slutresultatet. Valen individen gör när det kommer till risk är 

ofta av heuristik natur, det vill säga att besluten som fattas byggs på egna 

förväntningar som har uppkommit från tidigare erfarenheter snarare än rationella 

utvärderingar av alternativen. (Kahneman & Tversky, 1979). 

 

Tidigare forskning inom investeringsbeteende har lyckats bevisa vikten av kunskap 

när det kommer till individens möjlighet att skapa en hög avkastning på sina 

investeringar. Desto högre kunskaper investeraren har inom de produkter hon väljer 

att investera i desto bättre tenderar investeringen att vara (Kasilingam & Jayabal, 

2008). 

 

Demografiska egenskaper kan även ha påverkan på individens investeringsbeteende, 

som till exempel kön, inkomstnivå och utbildningsnivå enligt (Shanmugasundaram & 

Balakrishnan, 2011). Kvinnor tenderar till exempel att vara mindre riskbenägna och 

mer konservativa när det kommer till att investera sina pengar på kapitalmarknaden. 

Anledningen till detta tros dock vara att kvinnors inkomster är lägre än männens och 

detta berövar dem möjligheten att ta risker och vara mer aktiva i sina investeringar 

(Embrey & J.Fox, 1997). 



 

 

11 
 

 

Banker har en viktig roll när det kommer till hur individen väljer att investera sina 

pengar samt hantera risker. Bankernas största uppgift är att skapa en effektiv 

uppdelning av tillgångar i samhället. Det finns ett ömsesidigt förhållande mellan 

banker, företag och enskilda individer. Den vanligaste investeringsmetoden är att 

investerare/sparare placerar sina pengar på ett konto för att ta ut dem senare med en 

ränta. Men banker tillhandahåller idag även en mängd olika produkter som i form av 

att de ofta agerar mäklare av finansiella produkter som optioner, räntepapper och 

aktier. Dessa produkter har blivit väldigt populära i Sverige de senaste åren vilket har 

resulterat i att så mycket som tre fjärdedelar av den Svenska befolkningen investerar i 

fonder eller aktier (Bankförening, 2013). 

Eftersom att banker säljer finansiella produkter som fonder till sina kunder kan det 

antas att deras försäljning är i direkt relation till vilket förtroende kunden har för 

banken och produkten. Enligt (Green, 2006) tenderar kunder att i stor grad söka sig 

till aktörer de litar på när det kommer till komplexa produkter. Denna tilltro till en 

aktör blir ett supplement för hennes egna otillräckliga kunskap och besluten fattas på 

mer emotionella grunder. Med andra ord så kan en investerare/kund med hög tilltro 

till banken överlåta beslutsfattandet till banktjänstemannen då hon litar på dennes 

omdöme. Tillitsgraden för bankens kompetens påverkar således investerarens val av 

investering.  

 

 1.2.1 problemformulering 

 

Författarna ämnar undersöka om det finns några skillnader på hur män och kvinnor i 

Sverige väljer att spara och investera sina pengar. Faktorer som tros påverka 

individens beslut är banker, demografiska egenskaper samt riskattityder hos 

investerare, därför undersöks även dessa. 

1.3 Undersökningsfrågor  

 Skiljer sig privatekonomiskt investeringsbeteende och sparande mellan män 

och kvinnor? 

 Hur kan investeringsbeteendet individen har påverka hennes ekonomi och 

pension i framtiden? 
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 Hur påverkar demografiska egenskaper och riskattityd investeringsbesluten 

hos investeraren? 

 Vilken inverkan har investerarens bank för dess investeringsbeslut?   

 1.3.1 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att utföra en deskriptiv och komparativ studie om hur män 

och kvinnor sparar och förvaltar sina pengar. Uppsatsen undersöker även vilken 

inverkan olika faktorer har för investerarens beslut. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Författarna valde att undersöka populationen män och kvinnor i Sverige. Författarna 

var medvetna om att människor inom olika åldersgrupper och med olika 

utbildningsnivå skiljer sig åt när det kommer till hur de investerar sina pengar. 

Ambitionen var att skilja dessa grupper åt genom att be respondenterna att uppge sin 

ålder och utbildningsnivå. Men på grund av att undersökningen genomfördes i för 

liten skala så valde författarna att inkludera alla åldersgrupper och utbildningsnivåer i 

den statistiska analysen. Om en uppdelning hade skett hade inga statistiska slutsatser 

kunnat göras. All data i denna uppsats ska alltså ses i ljuset av detta. Uppsatsen 

undersöker således endast skillnaden mellan mäns och kvinnors generella 

investeringsbeteende utan att ta hänsyn till påverkande demografiska faktorer. Det 

totala antalet respondenter var 228 personer 

 

       1.5 Disposition  

Kapitel 1. Inledning 

 
Kapitlet inledning innehåller både författarnas syfte med undersökningen och tidigare 

forskning inom området som ansågs vara relevanta för uppsatsen. Dessa tidigare 

forskningar valdes eftersom dessa hjälper till att skapa en bild av vad uppsatsen 

kommer att handla om och vilka ämnen som kommer att belysas under uppsatsens 

gång.  
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Kapitel 2. Metod 
 

Under metodens olika rubriker presenteras både undersöknings- och utgångsmetod 

samt ges en beskrivning av författarnas tillvägagångssätt i uppsatsen. Författarna 

introducerar vilka variabler som undersöks i uppsatsen och vilka andra som utesluts 

under operationalisering avsnittet. 

 

Kapitel 3. Teori 
 

I detta kapitel presenterar författarna teorier kring ämnet investeringsbeteende samt 

beskriver hur beslutsprocessen inom individuella investeringar går till och vilka 

faktorer som påverkar individens beslut. 

 

Kapitel 4. Empiriskt resultat 

 
I detta avsnitt beskriver författarna sitt resultat från enkätundersökningen genom en 

statistisk tolkning av respondenternas svar. Konfidensintervall metod samt ett chi två 

test används för att säkerställa resultatet. Som komplement till statistiken redovisas 

även intervjuernas svar från de banktjänstemän som författarna har tagit del av.   

 

Kapitel 5. Analys 

 
Författarna analyserar likheterna och skillnader mellan det empiriska resultatet och 

tidigare forsknings resultat samt presenterar en diskussion till de framtida 

konsekvenserna som kan förekomma i framtiden. Författarna prövar även tidigare 

utvalda hypoteser. 

 

Kapitel 6. Diskussion och slutsats 
 

I Sista kapitlet presenteras båda diskussioner och slutsatser till uppsatsen. Författarna 

besvarar även huvudsyftet samt undersöknings frågorna. Slutligen ges ett förslag på 

framtida forskningar. 
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2 Metod 

 

 

Under metodens olika rubriker presenteras både undersöknings- och utgångsmetod 

samt ges en beskrivning av författarnas tillvägagångssätt i uppsatsen. Författarna 

introducerar vilka variabler som undersöks i uppsatsen och vilka andra som utesluts 

under operationalisering avsnittet. 

 

2.1 Forskningsmetod  

 

Eftersom uppsatsen ämnar undersöka skillnaden i investeringsbeteenden mellan män 

och kvinnor och anledningen till dessa beteenden ansåg författarna att en primärt 

kvantitativ inriktning var nödvändigt för att uppnå bästa resultat. Arbetet fokuserar på 

att undersöka människors handlingssätt och beteende i form av en enkätstudie. Men 

två intervjuer förekommer även.  Arbetet har därför en kvantitativ prägel i sitt 

upplägg men är på grund av intervjuerna en mix av både kvantitativ och kvalitativt. I 

kvantitativ forskning använder sig forskare i stor utsträckning av siffror för att mäta 

resultatet. Insamlingen av data sker oftast anonymt och utan att forskarna möter sina 

respondenter. 

Den kvalitativa metoden kännetecknas av att författaren använder sig mest av ord när 

de introducerar sina analyser och resultat av studien. Metoden ses som ostrukturerad 

eftersom den handlar om deltagarnas uppfattning. Det vill säga vad deltagarna tycker 

är viktigt och meningsfullt att diskutera och därför tar upp. Inom kvalitativ forskning 

är det vanligt att inrikta sig på begränsade grupper, i detta fall är denna grupp 

Banktjänstemän i Sverige. 

I genomförandet av denna uppsats har författarna utgått från tidigare teorier inom 

ämnet och därefter försökt utforska området närmare, det vill säga att uppsatsens 

forskningsdesign utformas utifrån en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2005 s. 86). En 

hypotetisk deduktion är den utvalda forskningsmetoden som författarna använder till 

att tolka det empiriska resultatet. Metoden är konstruerad efter hypotesen vilket är en 

förutsättning för att uppnå ett tillförlitligt resultat.  

Efter att dessa hypoteser är testade dras en deduktiv logisk slutsats och sedan 
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undersöks om dessa förutsättningar överensstämmer med verkligheten enligt (Thurén, 

2009) .  

Författarna valde att utforma en enkät som ställde enkla men direkta frågor till 

respondenterna om deras privata investeringar och sparande.  Författarna valde att 

genomföra enkätstudien genom att använda sig av ett elektroniskt frågeformulär på 

internet. För att få fram statistiskt pålitlig information anses enkätstudier vara ett av 

de mest effektiva sätten att genomföra en undersökning på enligt (Bryman & Bell, 

2005). 

En vis form av kvalitativ forskning förekommer även i uppsatsen i form av frågor 

som ställs till svenska banker om deras syn på sina kunders sparvanor. Dessa frågor 

skickades till några av Sveriges största banker, varav författarna fick svar från två 

stycken. Detta genomfördes för att tillföra en mer nyanserad bild i ämnet och för att 

förstå bankernas roll och bankernas syn på sina kunders agerande. Resultaten från 

enkätstudien samt frågorna till bankerna används för att göra en koppling till relevant 

forskning inom ämnet ”investor behavior” 

Det som styr kvalitativ forskning enligt (Bryman & Bell 2005, s. 299) är att de 

teoretiska frågeställningar som författaren ställer upp styr själva 

problemformuleringen i uppsatsen som i sin tur styr analysen av insamlad data. Data 

som fås från den kvalitativa studien ska kopplas till lämpliga teorier. Teorier ses som 

en följd av en studie istället för att vara dess utgångsläge. Det vill säga att den 

kvalitativa forskningen kännetecknas av ett induktivt angreppssätt vilket betyder att 

teorin skapas utifrån undersökningsresultatet som författarna har uppnått i sin studie 

enligt (Bryman, 2011 s. 26)   

2.2 Enkätundersökning  

Innan enkätstudien delades ut genomfördes en pilotstudie, vilket innebär att 

enkätfrågorna testades på respondenter innan de delades ut offentligt.  En pilotstudie 

har den positiva effekten att författarna kan försäkra sig om att enkätstudien kommer 

fungera som önskat innan enkäten delas ut. Med en pilotstudie kan författarna 

diskutera och ställa öppna frågor till respondenterna om de finner att något är oklart 

eller oförståeligt med undersökningen. Genom att diskutera med respondenterna kan 

författarna tillsammans med respondenterna komma fram till vilka svarsalternativ 

som är mest lämpliga för frågorna som ställs i enkäten 
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Med en pilotstudie kan man utesluta frågor som gör att respondenterna känner sig 

förlägna och obekväma, vilket kan leda till att respondenterna tappar lusten att 

genomföra undersökningen. 

Genom en pilotstudie får författarna feedback på hur ordningsföljden till frågorna ser 

ut och om frågorna är otillräckligt beskrivna, olämplig placerade eller om de behöver 

omformuleras (Bryman & Bell, 2005 s. 191). Författarna valde att utesluta deltagarna 

som var med i pilotstudien från enkätundersökningen.     

För att undersöka om det fanns skillnader mellan mäns och kvinnors investerings- och 

sparbeteende ansågs en enkätstudie vara det effektivaste sättet att undersöka frågan. 

Enkäten bestod av 17 stycken frågor som först tog reda på demografiska egenskaper 

av respondenten som kön, ålder, inkomst osv. Sedan fick respondenten besvara frågor 

om vanor han eller hon hade när det kom till sparande och investerande av sitt eget 

kapital. 

Författarna valde att ställa just dessa frågor eftersom de upplevde att de genom dem 

kunde bilda sig en uppfattning om individens investeringsbeteende. 

Undersökningen genomfördes via surveymonkey.com vilket är en tjänst för att 

konstruera enkäter i färdiga mallar. Respondenterna svarar genom att klicka på en 

länk som skickar dem vidare till enkäten. Enkäten skickades ut av författarna på 

socialmedia tjänsten facebook men för att få en så bred spridning som möjligt 

uppmanades även vänner att länka vidare denna länk. Enkäten skickades även till 

författarnas alla mejlkontakter och vänner då även bekanta fick ett uppdrag att sprida 

länken till medarbetare på sina jobb. Länken lades även upp på olika forum på 

internet. 

2.3 Intervjuer  

Eftersom denna studie delvis ämnade undersöka bankers effekt på sparares beteende 

ansåg författarna det vara av intresse att tillfråga bankerna i Sverige om hur de ser på 

sina kunders ageranden.  Författarna bestämde sig därför att kontakta fyra av Sveriges 

största banker när det kommer till privat ekonomi Nordea, SEB, Handelsbanken och 

Avanza. 

Tyvärr fick inte författarna något svar av bankerna Nordea och Handelsbanken. Då 

båda personerna därifrån uppgav att de inte hade tid att svara på frågorna efter att 

frågorna hade skickats. Författarna ämnade genomföra semi- strukturerade intervjuer 
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med bankerna men detta alternativ uteslöts på grund av att bankerna föredrog att svara 

på förutbestämda frågor via mejl. Bankerna valde själva ut vilka personer som skulle 

svara på författarnas frågor.   

 Från Nordea: Ingela Gabrielsson- privatekonom. 

 Från SEB: Simon Nordh- privat rådgivare. 

 Från Handelsbanken: Erik Ryhed- Investment Center Sales. 

 Från Avanza: Claes Hemberg- Spar ekonom. 

Att författarna får sina svar från nyckelpersonerna via mejl har både sina fördelar och 

nackdelar. En intervju som genomförs direkt mellan respondent och forskare ger 

möjligheten att ställa påbyggnadsfrågor och genomföra en djupare analys om hur 

respondenterna svarar på frågorna. Ytterligare en nackdel är att forskaren inte kan 

hjälpa respondenten i samma utsträckning att svara på frågorna om något skulle 

missuppfattas. Dock kan detta tillvägagångssätt göra att respondenten snarare 

försöker behaga forskaren med sina svar än att faktiskt svara ärligt. Att 

respondenterna har möjlighet att svara på frågorna i lugn och ro avlastar dem från den 

psykologiska inverkan forskaren kan ha (Rosengren & Arvidsom 2002, s. 140). 

Tiden är även en faktor då mejlutskick utfört på detta sätt sparar mycket tid för både 

respondenten och forskaren. Risken för att förlora svar från respondenterna försvinner 

med denna metod eftersom anteckningsblock går att tappa men inte 

mejlkorrespondens. 

En kort pilotstudie genomfördes även för att intyga författarna om att frågorna som 

skickades ut till bankerna var lätta att förstå och att de innehöll substans. 

2.4 Operationalisering 

2.4.1 Kontrollvariabel 

Empiriskt resultat tolkas i undersökningen med hjälp av en kontrollvariabel som berör 

det demografiska området. Utifrån kontrollvariabeln kön förklaras målet med 

enkätstudie då hela undersökningens syfte går ut på att genomföra en komparativ och 

deskriptiv studie mellan män och kvinnors investeringsbeteende. Enligt Lovric, 

Kaymak & Spronk (2008) kan demografiska faktorer såsom inkomst, utbildningsnivå, 

kön och ålder påverka människors riskattityd när de fattar ett investeringsbeslut. 

Kontrollvariabeln kön borde egentligen kopplas med alla beroende variabler såsom 
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ålder, inkomstnivå, sparande, riskattityd och alla oberoende variabler som 

utbildningsnivå och kunskaper med syftet att undersöka olikheter i svarsfrekvensen 

hos män och kvinnor. Författarna kunde inte se något statistiskt intressant resultat 

över variablerna ålder, inkomstnivå och utbildningsnivå på grund av att författarna 

hade för få respondenter i enkätundersökningen. Därför bestämde författarna att 

utesluta dessa variabler från uppsatsen. För att förklara tydligare presenterar 

författarna ett exempel som kommer utifrån ett teoretiskt antagande från en tidigare 

studie som Coleman (2003) presenterar. Coleman (2003) påstår att ” kvinnor över 40 

års ålder är mer försiktiga och undviker att satsa på riskfyllda investeringar”. Detta 

påstående ville författarna undersöka och tillämpa i enkätundersökningen men på 

grund av att enkätstudien hade för lite respondenter som var över 40 års ålder kunde 

författarna inte få en intressant data att presentera därför utesluts denna variabel. 

2.4.2 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna ses som externa variabler i undersökningen och 

huvudtanken går ut på att undersöka hur dessa oberoende variabler påverkar de 

beroende variablerna som utgör det centrala i undersökningen. Enkätfrågorna valdes 

ut efter att författarna undersökte tidigare forskningar med syfte att se hur enkätfrågor 

och forskningsfrågor ser ut. Därefter valdes variablerna som var intressanta att 

undersöka och tolka i uppsatsen. 

        2.4.2.1 Kunskaper och tillit 

Kunskaper tenderar vara en viktig faktor som kan påverka individens 

investeringsbeslut då män tenderar att spara mer i riskfyllda investeringar eftersom de 

ser sig själva ha bättre kunskaper än kvinnor enligt (Wealth Management Institute, 

2013). Av detta teoretiska antagande undersöker författarna kunskapsnivå hos både 

män och kvinnor och drar en slutsats för att koppla den senare till risk.  Med tillit 

menar författarna att individerna litar på andra aktörers kunskaper som till exempel 

banker snarare än sina egna kunskaper för att fatta ett investeringsbeslut. Detta 

minskar individens egen riskaversion till olika finansiella produkter (Green, 2006). 

Utifrån detta påstående undersöker författarna tillitsgraden hos båda könen för att 

vidare dra en slutsats som är kopplat till risken. Här undersöker författarna frågorna 

nummer 14 och 17 i enkäten. 
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2.4.3 Beroende variabler 

Beroendevariablerna är centrala i investeringsbeteendeprocessen. Författarna 

undersöker hur dessa centrala variabler påverkas av de externa oberoende variablerna. 

Som i förra avsnittet använder författarna tidigare forskningar för att få fram 

intressanta hypoteser att analysera. 

 2.4.3.1 Sparande 

Hur individen väljer att spara sina pengar är en av de viktigaste faktorerna när man 

vill undersöka individers investeringsbeteende. Individer har olika sparmetoder som 

de använder för att maximera sina kapitaltillgångar. I enkätundersökningen analyseras 

detta i förhållande till risktagande hos män och kvinnor. Olika sparformer anses mer 

eller mindre riskfyllda än andra. Genom att undersöka vilka val individerna gör i sitt 

sparande så går det att dra slutsatser om hur pass risktagande individen är. Författarna 

mäter sparandevanor och anledningar till att spara hos båda könen genom 

enkätundersökningsfrågorna 9 och 11. 

 2.4.3.2 Riskattityd 

Riskattityd är en central faktor när man undersöker investeringsbeslut eftersom 

individen är beredd att ta risker för att generera en bättre avkastning. När man mäter 

riskattityd brukar man tala om att individen antingen är risktagande eller riskaverse. 

Tidigare forskning tyder på att män är mer risktagande än kvinnor och väljer mer 

riskfyllda investeringar som till exempel aktier. För att mäta riskattityden hos båda 

könen använder sig författarna av fråga 15 och 16. 

2.5 Tester 

 2.5.1 Chi två test  

Författarna använder sig av ett chi två test som en analysmetod för att få en högre 

effektivitet i resultatet. Metoden definieras som ett icke- parametriskt test och 

används när stickprovet är litet eller när variablerna är inte normalfördelade (Körner, 

2006). Författarna förutsätter då att hela observationen istället är normalfördelad . Chi 

två test används vid kvalitativa variabler eller med andra ord för att jämföra två 

grupper som till exempel män och kvinnor och då undersöker författarna om det finns 

ett mönster i hur enkätdeltagarna har svarat. Chi två testet är en avvikande form av 

hypotesprövning och utvaldes för att bedöma om de hypotetiska resultaten kan 

bekräftas genom en undersökning. Testet har ett tumregel som inte går att avvika från 
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där 20 procent av de  förväntade värdena får vara mindre än 5  och ingen förväntad 

frekvens får vara mindre än 1. I vissa situationer blev författarna tvungna att sätta 

ihop undersökta klasserna för att dessa förutsättningar skall vara uppfyllda (Körner, 

1987) . För att genomföra chi två test Följde författarna några steg för att undersöka 

de utvalde variablerna:  

 Formulera hypoteserna  

 Räkna ut förväntade frekvenser E= radsumma *  

 Beräkna frihetsgraden (rader-1)*(kolumner-1) 

 Beräkna testvariabel summa enligt formeln  =  

 Beräkna den kritiska värden. Detta gjordes enligt (Danielsoper.com, 2014) 

  Bestämma P-värdet (signifikansnivå) om p-värdet är mindre än 5 procent då 

är resultatet statistiskt säkerställt och tvärtom. 

 Undersöka om noll hypotesen ska förkastas eller inte förkastas. Detta innebär 

att H0 förkastas om testvariabeln är större än det kritiska värdet och P-värdet 

är mindre än 5 procent och vice versa. 

 

 2.5.2 Konfidensintervall  

 
I detta arbete har författarna använt sig av en konfidensintervall för att tolka svaren 

som har getts av enkäterna. Att använda sig av en konfidensintervall innebär kortfattat 

att undersökningen inte bara ger ett medelvärde av svaren utan även ett så kallat 

konfidensvärde. Konfidensvärdet anger hur mycket medelvärdet kan tänkas variera 

om samma undersökning skulle genomföras igen. Det är helt enkelt ett mått på hur 

tillförlitlig data i arbetet är (Körner & Wahlgren, 2006). Ett exempel på detta skulle 

kunna vara att 50 procent av respondenterna svarar ja på frågan om de tycker om 

kaffe med ett konfidens intervall på 0,1. Detta innebär då att om samma undersökning 

genomförs igen så hade resultatet kunnat variera med 10 procent.   

 

Nästa gång vi frågar om personers kaffe gillande kommer vi få mellan 40-60 procent 

som svarar att de gillar kaffe. Konfidensintervall är alltså ett mått på hur mycket 

svaret kan variera om samma undersökning görs igen. Således så anges 

respondenternas max och min värde i empirin, alltså det maximala och minimala 
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värdet som skulle kunna ges om samma undersökning genomfördes igen.  

När två olika grupper undersöks, som män och kvinnor i detta fall, kan man med 

denna metod påvisa ett statistiskt sammanband om de olika gruppernas min och max 

värde på svaren inte överlappar varandra.  

 

2.6 Reliabilitet 

Enligt (Bryman & Bell, 2005 s. 94) handlar reliabiliteten om hur tillförlitlig ett 

resultat är. Två statistiska metoder används i uppsatsen, det ena är ett chi två test och 

den andra är konfidensintervall. Att författarna använder båda metoderna ökar 

reliabiliteten i enkätundersökningen. Författarna fick liknande svar i 

enkätundersökning som tidigare forskning har gett. Detta stärker reliabiliteten i 

uppsatsen. Att författarnas undersökning liknar tidigare forskning visar även på att det 

är mer troligt att det går att generalisera forskningsresultatet över en större befolkning. 

Respondenterna gavs flera svarsalternativ i enkätundersökningen, de gavs möjligheten 

att svara “annat svar” på många av frågorna. Att respondenterna fick flera 

svarsalternativ gav dem möjligheten att verkligen svara som de önskade svara. 

Respondenterna som svarade “annat svar” togs bort från statistiken på den specifika 

frågan eftersom författarna inte kunde dra några slutsatser av dessa svar. När en 

enkätundersökning genomförs på en grupp människor så är det viktigt att alla 

respondenter får exakt samma frågor. Eftersom undersökningen gjordes på en 

hemsida där det inte fanns möjlighet att ändra något efter att undersökningen satts 

igång, garanterade detta att frågorna respondenterna fick alltid var identiska.  Något 

som drabbar reliabiliteten är dock att författarna inte med säkerhet kan säga att 

respondenterna var dem de uppgav sig för att vara, det får inte heller att fastställa om 

samma respondent svarade på enkäten flera gånger. Detta är dock problem som är 

oundvikliga när undersökningar görs på internet. Reliabiliteten i uppsatsen stärks 

dock genom författarna inte satt med respondenterna när de genomförde 

undersökningen. Om de hade gjort det så skulle respondentens svar kunnat bli färgade 

av författarens närvaro. Genom att de kunnat känna sig pressade att svara på alla 

frågor. Eller så skulle de kunnat ge de svar som de upplevde att författaren ville ha.  

2.7 Validitet 

Validitet är ett mått som påvisar om författarna verkligen mäter det som förväntas 

mäta i uppsatsen (Bryman & Bell, 2005 s.95) . Författarnas primära mål var att 
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undersöka skillnader i hur män och kvinnor valde att spara/investera sina pengar och 

detta genomförs i form av en enkätundersökning som delas ut. Utifrån enkäten 

skapade författarna variabler som hjälper att undersöka syftet där var och en av dessa 

variabler innehåller en hypotes som formulerades av författarna och som hjälper till 

att tolka resultatet. Hypoteserna formulerades efter att författarna hade studerat 

tidigare forsknings resultat. Dessa hypoteser lyckades att bevisa en rad teser 

författarna hade om mäns och kvinnors investeringsvanor vilket ökar validiteten i 

uppsatsen. Författarna var intresserade av att undersöka all faktorer som kunde 

påverka individens investeringsbeslut. Men på grund av en allt för låg population 

kunde inte författarna kontrollera alla variabler eller faktorer som fanns med i 

enkätstudien. Till exempel variabel utbildningsnivå finns med i enkätstudie där tanken 

med denna variabel var att dra en slutsats om att högre utbildade individer tenderar att 

föredra mer riskfyllda investeringar enligt (Engström och Westerberg, 2001). Men på 

grund av en allt för låg population, där majoriteten av respondenterna var 

högutbildade kunde inte författarna få alls en intressant data.  Författarna fick samma 

problem med variablerna civilstånd, inkomst, sysselsättning och ålder. Därför 

justerades syftet till variabler som gav författarna ett tillförlitligt resultat vilket var 

sparandevanor, riskattityd, tillit och kunskap. På detta sätt ökar validiteten då 

författarna skyddar röda tråden vilket gör att uppsatsens resultat svarar eller mäter 

uppsatsens syfte 

2.8 Metodkritik 

Det finns en del kritik som går att rikta mot denna uppsats när det kommer till hur 

metoden utfördes. Till att börja med hur enkätundersökningen förbereddes och hur 

den genomfördes. Ett stort problem genomgående i uppsatsen är att författarna från 

början ville undersöka flera demografiska faktorer som troddes påverka individens 

investeringsbeteende. Det fanns starkt stöd i teorin där till exempel Coleman (2003) 

tyder på att lön hade en inverkan på hur individer valde att investera sina pengar. Lön 

eller inkomstvariabel borde ha använts i uppsatsen dock visade det sig efter 

enkätundersökningens genomförande att antalet respondenter var alldeles för lågt för 

att det skulle gå att kontrollera för denna variabel. Samma problem uppstod med 

variablerna utbildning och ålder. Undersökningen bord ha genomförts på en mycket 

större population. Ytterligare problem med enkäten var att författarna hade bara en 

enda fråga att kontrollera respondenternas kunskap inom investering då författarna 



 

 

23 
 

hade en annan fråga om utbildning. Denna variabel kan inte beaktas som 

ersättningsvariabel till kunskap eftersom författarna är medvetna om att kunskap och 

utbildning har olika betydelse. Författarna hade stöd för att individer med hög 

kunskap inom investeringar presterade bättre (Wealth Management Institute, 2013) 

dock är det troligt att även om denna fråga hade existerat så hade antalet respondenter 

varit för få för att det skulle gå att dra en slutsats. När det kommer till intervjuerna går 

det att rikta kritik mot att författarna inte lyckades få svar från alla banker. Författarna 

tillfrågade fyra stycken banker i Sverige men fick endast svar från två. Bankerna som 

valde att svara ville inte heller ge svar på alla frågor som ställdes. Om författarna hade 

lyckats få fler svar från fler banker så hade en mer nyanserad bild av bankernas 

inställning kunnat ges. 
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3 Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel presenterar författarna teorier kring ämnet investeringsbeteende samt 

beskriver hur beslutsprocessen inom individuella investeringar går till och vilka 

faktorer som påverkar individens beslut. 

 

 

3.1 investeringsbeteende teori 

 

Investeringsbeteende är en teori som diskuterades mycket i finansierings området och 

som baseras på psykologiska teorier och beteendevariabler. Teorin utvecklades av 

forskare som var inriktade på psykologi och ekonomi och tog fart i slutet av 1970 och 

i början av 1980- talet med syfte att förklara ekonomiska marknaders konsekvenser 

utifrån psykologisk beslutsprocesser (DeBondt, 2010). Teorin om 

investeringsbeteende bygger på antagandet att investerarna agerar rationellt, utreder 

och analyserar befintliga informationer i beslutprocessen och förutsätter därmed att 

investeringsmarknaden reagerar effektivt. Forskare också kom fram till att 

investerarna kan i vissa situationer göra fel bedömningar och vara irrationella och 

detta väckte intresset hos forskarna att utveckla och göra fler undersökningar med 

syftet att förstå eller beskriva hur känslor samt kognitiva fel kan ha en effekt på 

investerarnas reaktion eller på individens beslutsprocess (Kishore, 2004). 

 

3.2 Riskaversion mellan män och kvinnor  

För att sammanfatta begreppet risk averse så skulle man kunna beskriva det som att 

en individ som är risk averse normalt hellre väljer att lägga sina pengar på ett 

bankkonto med en låg ränta men med en garanterad avkastning istället för att 

investera pengarna på en aktie med en potentiellt högre avkastning där det finns en 

risk för nedgång av innehavet. Forskningen visar på att de flesta av oss är risk averse 

när det kommer till investeringar men vissa grupper tenderar dock att vara mer risk 

averse än andra enligt (Kahneman & Tversky, 1979). Hur män och kvinnor uppfattar 

sitt risktagande skiljer sig markant, en rad undersökningar har genomförts där båda 

grupper tillfrågas hur dom själva ställer sig till risk. Jianakoplos och Bernasek (1996) 

genomförde en studie där de tillfrågade fick svara själva på hur de ställde sig till risk.  

Resultaten visade att 63 procent ensamstående kvinnor och 57 procent av gifta 
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kvinnor inte var beredda att ta någon som helst risk i sitt sparande. För de tillfrågade 

männen var siffrorna mycket lägre. 43 procent av de ensamstående och 41 procent av 

de gifta männen svarade att de inte var beredda att ta någon som helst risk i sitt 

sparande enligt (Bajtelsmti & Bernase, 1996) 

Andra undersökningar har visat liknande resultat. Survey of consumer Finnance (SCF 

89) var en undersökning som sponsrades av federal Reserve i U. S. A där de 

undersökte skillnaden i investeringsbeteende. Till 3143 respondenter ställdes frågan 

om hur mycket risk de var beredda att ta med fyra olika svarsalternativ.  1. Jag är 

beredd att ta en betydande risk för att uppnå en betydande avkastning. 2. Jag är beredd 

att ta över genomsnittlig risk för att förvänta mig en risk över genomsnittet. 3. Jag är 

beredd att ta en genomsnittlig risk för att förvänta mig en genomsnittlig avkastning. 4. 

Jag är inte beredd att ta någon risk överhuvud taget. På denna fråga kryssade 60 

procent av de kvinnliga respondenterna i svar 4, alltså att de inte var beredda att ta 

någon som helst risk i sitt sparande. På samma fråga kryssade betydligt färre av 

männen i svar 4, endast 40 procent uppgav att dom inte var beredda att ta någon som 

helst risk i sitt sparande enligt (Jianakoplos & Bernasek, 2007).  

Vad dessa undersökningar visar är att kvinnor upplever sig vara mindre benägna att ta 

risk än män. Även om en person anser sig vara mindre riskbenägen än någon annan 

behöver det dock inte innebära att de faktiskt är det.  

Det går dock att se att tesen om riskaverse har en viss sanningsenlighet när forskning 

inom området undersöks. De olika riskbedömningar som upplevs hos de olika könen 

 verkar resultera i att män och kvinnor väljer att investera sina pengar olika. Som  

Granqvist och Ståhlberg (2002) undersökning visar så väljer kvinnor och män ofta att 

investera sitt kapital olika. Undersökningen Survey of consumer Finance (SCF 89) 

som har nämnts tidigare undersökte även vad kvinnor och män investerade sina 

pengar i. Statistiken visade att kvinnor generellt höll 50 procent av sitt investerade 

kapital i aktier och 50 procent av det investerade kapitalet i fonder. Till skillnad mot 

män som generellt placerade dubbelt så mycket av sitt investerade kapital i aktier som 

de gjorde i fonder.   

Turner (2001) undersökte vart Amerikanska medborgare väljer att placera sin 

premiepension. Studien fann att 45 procent av män valde att spara sina pensioners 

pengar i aktier medan denna siffra endast var 25 procent för kvinnorna. 11 procent av 

männen valde att investera alla sina premiepensionspengar i aktier, för kvinnorna var 

denna siffra 5 procent. Så vad forskningen visar är att kvinnor i allt större utsträckning 



 

 

26 
 

väljer säkrare alternativ än aktier som anses riskfyllda i sina investeringar och 

pensionssparande. Vad detta beror på finns det olika uppfattningar om som vi 

kommer gå igenom här nedan (Granqvist & Ståhlberg, 2002). 

 

Investment banken Merill Lynch genomförde nyligen en undersökning om skillnaden 

mellan mäns och kvinnors investeringsvanor. Mellan december 2012 och juni 2013 

genomförde banken en undersökning med 11,500 deltagare varav 5000 var kvinnor. 

Respondenterna fick 27 stycken frågor om hur de tänkte och såg på investeringar.  

En av frågorna som ställdes var vad respondenten ansåg sig ha för kunskaper inom 

investeringar. 28 procent svarade att dom hade goda kunskaper, 40 procent att de hade 

genomsnittliga kunskaper och 32 procent svarade att dom hade lägre kunskaper än 

genomsnittet. Vad testet visade var dock att kvinnor mycket oftare svarade att dom 

hade lägre kunskap en genomsnittet. Mer än hälften av alla kvinnor ansåg sig ligga 

under den genomsnittliga kunskapsnivån om investeringar.  

 

Merill Lynch forsätter i sin rapport med att referera till Dwyer, Gilkeson och John A. 

som undersökte “Gender Differences in Revealed Risk Taking: Evidence From 

Mutual Fund Investors,”i år (2002) Som i sin forskning undersökte risktagande 

mellan 2000 investerare. Undersökningen visade på att kvinnor var mindre benägna 

att ta risk men när forskarna justerade risktagandet till kunskap inom investeringar så 

hamnade kvinnor väldigt nära männen i sitt risktagande. Författarna av Merill Lynchs 

rapport drar två slutsatser av detta. Antagligen vet kvinnor mindre om investeringar 

än män eller så tror de sig veta mindre men kan i själva verket lika mycket. En 

anledning till att män i allt större utsträckning väljer att investera sina pengar i mer 

riskfyllda investeringar kan alltså vara att män ser sig själva som mer kunniga inom 

investeringar än vad kvinnor gör enligt (Wealth Management Institute, 2013)  

 

3.3 Det Svenska pensions system och kopplingen till individens egna 

investeringsbeslut 

 

Granqvist & Ståhlberg (2002) genomförde en analys om det nya Svenska 

pensionssystemet och effekten det skulle kunna tänkas ha på pensionen för män och 

kvinnor. Författarna beskriver ett system där det allt mer är upp till individen att 
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förvalta sin pension till skillnad mot innan när staten förvaltade alla pengar.  Med det 

gamla så kallade ATP systemet fick svenskar ut en pension som byggde på snittet av 

de 15 år som man haft högst inkomst. Det nuvarande systemet bygger kortfattat på att 

man under hela sitt yrkesverksamma liv betalar en del av sin lön till pensionssystemet 

som man får ta del av när det blir läge att själv gå i pension.  

Författarna noterar även att tjänstepension och avtalspension är en allt större del av 

den totala pensionen för svenskar. Avtal rörande tjänstepension är även i allt större 

utsträckning individuellt förhandlade mellan lönetagare och arbetsgivare. Denna 

avtalspension förvaltas i fonder som lönetagaren själv väljer. De finner att 

jämlikheten har ökat mellan könen när det kommer till inkomst av pension, men att 

vissa problem kvarstår. De pekar främst på löneskillnad, utbildning och att kvinnor 

agerar mer försiktigt i sina investeringar än män. Vikten av placeringsvalet tas upp i 

rapporten. När det kommer till den offentliga pensionen alltså den som offentligt 

anställda tar del av ska 2,5 procent av inkomsten sparas i fonder som individen har 

möjlighet att välja själv. Författarna pekar på att detta under ett 40 år långt arbetsliv 

blir en stor summa pengar vid pension. Ett hypotetiskt exempel målas upp där en 

person som är född 1975 och förväntas jobba till 65, säg att denna person börjar sin 

karriär 1998 och tjänar då 17000 kronor i månaden med en löneökning på 2 procent 

per år.  

Om avkastningen tänks vara 6 procent per år på dennes premiepension så kommer 

premiedelen att vara en tredjedel av den totala offentliga pensionen (inkomstpension 

+ premiepension). Om avkastningen är 2 procent kommer andelen vara 16 procent 

och slutligen om den är 8 procent kommer premiedelen vara häften av den totala 

offentliga pensionen. När det kommer till privatanställda arbetare så ska 3,5 procent 

av lönen placeras i fonder (Granqvist & Ståhlberg, 2002). 

 

Författarna hänvisar även till Engström och Westerberg (2001) som utförde en 

kartläggning på hur PPM valen för kommunala tjänstepensionsval år 2000, såg ut 

utifrån  kön, inkomst ålder och familj. Vad de såg var att högutbildade valde mer 

riskfyllda investeringar och att kvinnor faktiskt valde mer aktivt än män, författarna 

poängterar dock att mycket annan forskning visar motsatsen. Vad som också framgick 

var att även kvinnor gjorde aktivare val än män så var valen som gjordes av kvinnorna 

mer försiktiga.  

Kvinnor valde i större utsträckning en traditionell försäkring istället för fonder. Vilket 
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innebär att den anställda får ett garanterat pensionsunderlag med minimal risk. Det 

visade sig även att ju mer högre utbildad och högre lön personerna hade desto bättre 

var man på riskspridning. Det visade sig alltså även i denna undersökning att kvinnor 

tenderar att vara mindre riskbenägna än män i sina investeringar. Detta i kombination 

med att staten förväntar sig att individen ska förvalta en allt större del av sina 

pensionspengar själv kan få effekten att kvinnors pension blir lidande i Sverige. 

I avsnittet ‘’Hur investerar män till skillnad mot kvinnor’’ tog vi upp Turners som 

hade undersökt vart män och kvinnor investerar sina pengar. Han kom som sagt fram 

till att män tenderade att investera i mer riskfyllda produkter. Han drog även 

slutsatsen utifrån de siffror han fick fram att mäns pension skulle vara 16 procent 

högre en kvinnors sett till en 35 års period. Eftersom mer riskfyllda investeringar som 

aktier har en historiskt högre avkastning.  

 

3.4 Tillit hos investeraren för banken.  

Eftersom banker idag har en så betydande roll i det finansiella systemet då de oftast 

agerar som mellanhand i många finansiella investeringar. Så har de en betydande roll 

i vilka investeringar som dess kunder väljer att göra. Tre fjärdedelar av Sveriges 

befolkning äger idag antingen aktier eller fonder där merparten är köpt genom just en 

bank (Bankföreningen, 2013). Banker sysslar med försäljning av finansiella 

produkter. Dessa produkter kan anses som komplexa och svåra att förstå för den 

enskilda individen. Enligt (Green, 2006) så väljer kunder på marknader där produkten 

anses komplex att lägga stor tillit på andra aktörer som te.x banken i val av produkt. 

Denna tillit till andra aktörer minskar individens egen riskaversion till olika produkter 

och hela ansvaret läggs istället hos den aktör individen anser sig lita på. Besluten som 

fattas har en mer emotionell karaktär än en logisk (Green, 2006).  

Genom denna interaktion med banken kan alltså risken som individen känner inför ett 

investeringsbeslut minska på grund av den tillit kunden känner för banken Uslaner 

(2010). 

 

3.5 Kritik av könsskillnader i investeringsbeteende 

Tidigare forskning har visat på att det finns en klar skillnad i hur män och kvinnor 

väljer att investera sitt kapital. Mycket forskning utgår t.ex. från att kvinnor är mindre 

riskbenägna än män. Viss kritik har dock riktats mot detta som Coleman (2003) då 
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hon genomförde en studie för att se närmare på skillnaderna i mäns och kvinnors 

investeringsbeslut. Hon använde sig av undersökningsdata som samlades från Survey 

of Consumer Finances (SCF) (1998) om de Amerikanska hushållens investerings 

vanor. Hon menar på att även om kvinnor uppger sig för att vara mindre riskbenägna 

än män måste man kolla på hur båda könen faktiskt agerar i verkligheten.  

Vad hon gjorde i sin undersökning var även att justera svaren för inkomst och 

utbildningsnivå hos respondenter.  Hon visar på i sin undersökning att kvinnor 

visserligen tenderar att inte köpa aktier och fonder i samma utsträckning som män. 

Men om man justerar för inkomsten och utbildning för individerna finns det näst intill 

ingen skillnad.  

Hennes slutsats blir delvis att inkomst och utbildning är av en större faktor än kön när 

det kommer till individers vilja att utsätta sig för risk. Åtminstone när det kommer till 

kvinnor under 40 års ålder. Kvinnor över 40 års ålder tenderar att i större omfattning 

undvika riskfyllda investeringar så som aktier. Som orsak till skillnaden i agerande 

sätt till ålder spekulerar hon i att det skulle kunna bero på att kvinnor desto äldre dom 

blir börjar tänka allt mer på pension än män. Eftersom kvinnor lever längre än män är 

det av större vikt för dem att behålla de pengar dom har när dom går i pension. Där av 

skulle viljan att ta risk minska i takt med att de blir äldre.  En generationsskillnad 

skulle även kunna vara orsaken, det ville säga att den yngre generationen har mer 

tillgång till finansiell information än den äldre har antyder (Coleman, 2003). 
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4 Empirisk resultat 

 

I detta avsnitt beskriver författarna sitt resultat från enkätundersökningen genom en 

statistisk tolkning av respondenternas svar. Konfidensintervall metod samt ett chi två 

test används för att säkerställa resultatet. Som komplement till statistiken redovisas 

även de intervjuernas svar från de banktjänstemän som författarna har tagit del av.    

 

 

4.1 Chi två test resultat  

4.1.1 Sparande  

Sparandevanor är en av det beroende variabler som undersöks. Författarna studerar 

könsskillnader med frågan 11 ” hur väljer du att spara/ investera? Med syfte att se hur 

respondenterna väljer att spara/investera sina pengar. Av de olika svarsalternativ som 

fanns tillgängliga (se bilaga 1) valde författarna de mest intressanta att undersöka 

vilka var sparkontot och aktiekontot. Hypoteserna som formulerades var  

 H0: det finns ingen skillnad mellan kön i hur de väljer att spara 

 H1: det finns en skillnad mellan kön i hur de väljer att spara.  

Enligt statistiken andelen män som valde att spara i aktiekontot var 50,9 procent 

medan samma siffra för kvinnor var 20,43 procent och andelen av män som valde att 

spara i sparkontot var 52,68 procent medan samma siffra för kvinnor var 82,8 procent 

detta ger oss ett resultat att det finns en skillnad i hur män och kvinnor väljer att 

spara/investera sina pengar då föredrar män att spara mer i aktiekontot medan kvinnor 

föredrar sparkontot istället. Chi två test valdes för att se om detta resultat är 

signifikant eller statistiskt säkerställt. Författarna fick detta resultat som visas i 

tabellen 4.1.1.1  

 

Tabell 4.1.1.1 Chi två test resultat ”Sparande 1”  

Frihetsgrad Testvariabel Kritisk värde P-värdet Signifikansnivå 

1 15,3919868 3,84145882 0,000087358 0,05 
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Tabellen ovan förstärker procentuella siffror eftersom för 1 frihetsgrad är testvariabel 

summa 15,3919 > 3,8414 som är kritiska värdet och även p- värdet 0,000087 < 0,05 

signifikansnivån vilket betyder att resultatet är signifikant/ statistiskt säkerställt H0 

förkastas. 

 

Författarna undersöker vidare olika spar anledningar hos olika kön, med andra ord till 

vilket syfte sparar kvinnor och till vilket syfte sparar män. Frågan 9 i enkätstudie är 

framställt på det sättet” om du sparar/investerar dina pengar vad anledningen är? 

Författarna hade sex svarsalternativ (se bilaga 1) men valde att kolla bara på de svar 

som gav en intressant data vilket var : 

A)  för att ha en buffert att falla tillbaka på för oförväntade kostnader eller 

arbetslöshet  

E)  jag investerar/sparar för att i framtiden kunna leva på passiva inkomster.  

 

Andelen kvinnor som valde alternativet A var 77,08 procent medan männen låg på 

55,45 procent. Andelen kvinnor som valde E alternativet som en anledning för sitt 

sparande var 9,28 procent medan andelen män var 36,94  procent. Av dessa data kom 

författarna till följande hypoteser:  

 H0: Det finns ingen skillnad i spar anledningar mellan män och kvinnor.  

 H1: det finns en skillnad i spar anledningar mellan män och kvinnor.  

För att säkerställa det statistiska resultatet genomför författarna ett chi två test som 

gav oss följande resultat:  

 

Tabell 4.1.1.2 Chi två test resultat ”Sparande 2”  

Frihetsgrad Testvariabel Kritisk värde P-värdet Signifikansnivå 

1 19,61242967 

 

3,84145882 

 

0,00000948501 0,05 

 

Resultatet ger oss att H0 förkastas eftersom för 1 frihetsgrad är test variabel summa 

19,61242967 > 3,84145882 kritiska värdet och även p- värdet 0,00000948501 < 0,05 

signifikansnivån. Det procentuella resultatet och chi två test resultat är överens över 

att det finns en skillnad i spar anledningar mellan män och kvinnor då kvinnor sparar 



 

 

32 
 

till anledning att ha en buffert att falla tillbaka på för oförväntade kostnader eller 

arbetslöshet medan män sparar till anledning att i framtiden kunna leva på passiva 

inkomster. 

 

4.1.2 Riskattityd  

Riskattityd är den andra beroende variabeln som undersöks och denna mäts genom att 

studera könsskillnader i de frågorna i enkätstudien 15 och 16 (se bilaga 1). I Fråga 15 

”är du beredd att ta någon risk i ditt sparande?” undersöker författarna alla 

svarsalternativ ja, ja till viss mån och nej. Hypoteser som författarna kom fram till 

var: 

 H0: det finns ingen skillnad i hur män och kvinnor bedömer risker. 

 H1: det finns en skillnad i hur män och kvinnor bedömer risker. 

I tabellen 4.1.2.1  ser författarna skillnaden i statistik siffrorna då är det 36,07 procent 

av män som valde ja alternativet medan bara 8,08 procent av kvinnor som gjorde 

samma val. 45,90 procent av män uppgav sig vilja att ta risk till viss mån medan 58,59 

procent av kvinnor svarade likadant och 18,03 procent av män som valdes att inte ta 

risk alls medan kvinnor hade högre siffra som låg på 33,33 procent. Båda i ja och nej, 

inte alls alternativ kom författarna till påståendet att män är mer villiga att ta risker än 

kvinnor  

 

 

Tabell 4.1.2.1 procentuellt resultat ”riskattityd 1” 

Kön Ja Ja till viss mån Nej, inte alls Total 

Man 

Procent  

 

Kvinna  

Procent  

44 

36,07 

 

8 

8,08 

56 

45,90 

 

58 

58,59 

22 

18,03 

 

33 

33,33 

122 

100,00 

 

99 

100,00 

 

För att se om detta påstående ovan är statistisk säkerställt/signifikant genomfördes en 

chi två test. Tabellen 4.1.2.2 visar resultatet  
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Tabell 4.1.2.2 Chi två test resultat ”riskattityd 1”  

Frihetsgrad Testvariabel Kritisk värde P-värdet Signifikansnivå 

2 25,03566235 

 

5,99146455 

 

0,00000366079 

 

0,05 

 

Resultatet är signifikant eller statistiskt säkerställt det ville säga H0 förkastas eftersom 

till 2 frihetsgrad är test variabel summa 25,0356 > 5,9914 som är det kritiska värdet 

och även p- värdet 0,00000366 < 0,05 signifikansnivån. Sammanfattningsvis såg 

författarna en skillnad i hur män och kvinnor bedömer risker då män är mer 

risktagande än kvinnor.  

 

Författarna undersöker vidare frågan nummer 16 ” En aktie som du har köpt börjar 

plötslig att gå ner under priset du köpte den för, hur agerar du?” författarna valde att 

undersöka alla svarsalternativ som 

A) säljer av aktien så att jag inte förlorar mer pengar.  

B) behåller aktien och avvaktar, det kan gå upp igen.  

C) köper mer av aktien då den är mycket billigare nu.  

 

Samma hypoteser används även för denna fråga eftersom samma variabel undersöks 

fortfarande: 

 H0: det finns ingen skillnad i hur män och kvinnor bedömer risker. 

 H1: det finns en skillnad i hur män och kvinnor bedömer risker. 

Tabell 4.1.2.3 procentuellt resultat ”riskattityd 2”  

Kön Säljer av 

aktien  

Behåller aktien och 

avvaktar, den kan gå 

upp igen 

Köper mer av 

aktien då den är 

så mycket 

billigare nu  

Total 

Man 

Procent  

 

Kvinna  

Procent  

16 

14,55 

 

20 

24,69 

55 

50,00 

 

53 

65,43 

39 

35,45 

 

8 

9.88 

110 

100,00 

 

81 

100,00 
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Enligt statistik tabellen 4.1.2.3 är det 14,55 procent av män som väljer att sälja av 

aktien medan kvinnor hade en högre siffra som låg på 24,69 procent. 50,00 procent av 

män valde det andra alternativet att behålla aktien och avvakta medan för kvinnor låg 

siffran på 65,43 procent. det sista alternativet som gav författarna mest intressant data 

var att 35,45 procent av män valde att köpa mer av aktien medan för kvinnor låg 

siffran på 9,88 procent. Av det sista resultat i svarsalternativ kom författarna fram till 

påståendet att män är mer villiga/ modiga att ta risker när de handlar eller köper aktier 

och för att se om detta påstående och alla dessa resultat är signifikanta/statistisk 

säkerställa genomfördes ett chi två test som gav oss resultatet som presenteras i 

tabellen 4.1.2.4  

 

Tabell 4.1.2.4 Chi två test resultat ”riskattityd 2”  

Frihetsgrad Testvariabel Kritisk värde P-värdet Signifikansnivå 

2 16,91509392 5,99146455 0,000212292 0,05 

 

H0 förkastas, och det finns en skillnad i hur män och kvinnor bedömer risker då män 

är mer villiga att ta risker när de handlar aktier eftersom för 2 frihetsgrad är test 

variabel summa 16,9150 > 5,9914 kritiska värdet och p-värdet 0,000212 < 0,05 

signifikans nivå vilket stödjer resonemanget ovan.  

4.1.3 Kunskaper  

Kunskaper är en av de oberoende variabler som författarna bestämde att undersöka i 

frågan nummer 14 ” om du investerar dina pengar i aktier/ obligationer eller liknande 

vart fick du kunskap om detta från början?”. författarna hade 5 svarsalternativ (se 

bilaga 1) men för att kunna genomföra en chi två test valde författarna att summera 

ihop tre första svarsalternativ och utesluta sista alternativet som inte gav oss en 

intressant data. Resultatet presenteras i tabellen 4.1.3.1 
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Tabell 4.1.3.1 procentuellt resultat ”kunskaper 1” 

 

Kön föräldrar/vänner & 

banktjänsteman 

 Började på 

eget 

initiativ 

   Total 

Man 

Procent  

 

Kvinna  

Procent  

31 

37,35 

 

43 

76,78 

 38 

 45,78 

 

 7 

 12,50 

   

  

 

  

  

  69 

 100,00 

 

  50 

100,00 

 

Författarna kunde se av resultatet ovan att kvinnor tenderar att ha lägre kunskaper än 

män eftersom det är upp till 76,78 procent av kvinnor som valde att fråga 

banktjänsteman, vänner och föräldrar för att investera sina pengar i aktier/obligationer 

eller liknande medan andelen män som valde samma alternativ låg på 37,35 procent. 

Män tenderar ha bättre kunskaper än kvinnor eftersom andelen män som valde att 

börja på sitt eget initiativ låg på 45,78 procent medan andelen kvinnor var 12,50 

procent. Författarna formulerade följande hypoteser: 

 H0: män tenderar inte ha bättre finansiella kunskaper än kvinnor.  

 H1: män tenderar ha bättre finansiella kunskaper än kvinnor. 

Ett chi två test är genomfört för att säkerställa de statistiska data vilket gav oss 

följande resultat:  

Tabell 4.1.3.2 chi två test resultat ”kunskaper 1” 

Frihetsgrad Testvariabel Kritisk värde P-värdet Signifikansnivå 

1 20,79808426 

 

3,84145882 0,0000051034 0,05 

 

För 1 frihetsgrad är test variabel summa 20,79808426 > 3,84145882 kritiska värdet 

och även p-värdet 0,000005 < 0,05 procent vilket ger oss en slutsats att H0 förkastas. 

 

Författarna analyserar vidare frågan nummer 17 ” du har kommit över en större 

summa pengar som du har tänkt investera hur går du till väga?” där alla svars 

alternativ beaktas och undersöks men författarn valde att presentera de alternativ som 
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gav en intressant data. De tre alternativ var:  

A) Du frågar vänner och familj om råd i vad du bör investera i 

B) Du vänder dig till din banktjänsteman och frågar vad han eller hon tänker 

C) Du läser på och själv väljer en investering du tycker är lämplig.  

Tabell 4.1.3.3 procentuellt resultat ”Kunskap 2” 

 

Tabellen ovan visar att 34,34 procent av kvinnor väljer att fråga vänner och familj om 

råd för att fatta ett investeringsbeslut medan för män låg siffran på 19,01 procent. 

Statistiken visar att kvinnor litar mer på att fråga banktjänsteman än män då andelen 

kvinnor som valde andra alternativet var 29,29 procent medan andelen var mycket 

lägre och låg på 9,92 procent. Män tenderar att lita mer på sig själv och sina 

kunskaper än kvinnor då andelen män som valde att välja själv en lämplig investering 

var 62,81 procent medan andelen kvinnor låg på 31,31 procent. Hypoteserna som 

formulerades till denna fråga var:  

 H0: män tenderar inte att lita mer på sig själva än kvinnor för att uppfatta ett 

investeringsbeslut.    

 H1: män tenderar att lita mer på sig själva än kvinnor för att uppfatta ett 

investeringsbeslut.  

För att säkerställa statistiska resultatet utförde författarna ett chi två test som gav oss 

resultatet som visas nedan enligt tabellen 4.1.3.4 

 

 

 

Kön Vänner/ 

familj  

Banktjänsteman  väljer själv 

en lämplig-

investering  

 Vänner/familj 

och Bank 

Man 

Procent  

 

Kvinna  

Procent  

23 

19,01 

 

34 

34,34 

12 

9,92 

 

29 

29,29 

76 

62,81 

 

31 

31.31 

35 

28,93 

 

63 

63,64 
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Tabell 4.1.3.4  Chi två test resultat ” Kunskap 2” 

 

Frihetsgrad Testvariabel Kritisk värde P-värdet Signifikansnivå 

1 25,6921589 

 

3,84145882  

 

0,000000400451 0,05 

 

Denna tabell tyder på att H0 förkastas vilket betyder att män tenderar att lita mer på 

sig själva än kvinnor för att uppfatta ett eftersom för 1 frihetsgrad är test variabel 

summa 25,6921589 > 3,84145882 kritiska värdet och även p- värdet 0,0000004 < 

0,05 procent signifikansnivå. 

 

4.2 Konfidens intervall resultat  

        4.2.1 Sparande  

Beroedne variabeln sparande har följande hypoteser :  

 

 H0: det finns ingen skillnad mellan kön i hur de väljer att spara 

 H1: det finns en skillnad mellan kön i hur de väljer att spara.  

 

Som i förra avsnittet används samma fråga med samma svarsalternativ vilket är fråga 

11 ” hur väljer du att spara/ investera?. Svaren där skillnaden var stor var just om man 

valde att investera pengarna på aktiekontot eller på sparkontot. Ett konfidensintervall 

test är utfört och gav oss resultatet som visas i tabellen 4.2.1.1  

 

Tabell 4.2.1.1 Konfidensintervall ”sparande 1” 

 Minimum 

värde 

män 

Minimum 

värde 

kvinnor 

Medelvärde, 

män 

Medelvärde, 

kvinnor 

Maximum 

värde, 

män 

Maximum 

värde, 

kvinnor 

Aktiekonto 41,5% 12,08% 50,9% 20,43% 60,3% 28,78% 

Sparkonto 43,28% 74,98% 52,68% 82,8% 62,02% 90,62% 

 

Andelen som valde att spara i ett aktiekonto av män var 50,9 procent medan samma 

siffra för kvinnorna var 20,43 procent. Innebörden av detta tyder om samma 
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undersökning skulle genomföras igen så kommer värdena fortfarande skiljas åt på ett 

liknande sätt. Eftersom en ny undersökning maximalt skulle ge värde för kvinnor på 

28,78 procent och ett minimalt värde på 41,5 procent för män så skulle man se 

fortfarande samma trend vilket visar att män tenderar investera sina pengar på ett 

aktiekonto i större utsträckning än kvinnor. Samma förklaring visas också för 

undersökning på ett sparkonto där andelen som valde att spara i ett sparkonto av män 

var 52,68 procent medan samma siffra för kvinnor var 82,8 procent och eftersom 

kvinnornas minimum värde var 74,98 procent och överstiger mäns maximum värde 

62,02 procent kan detta ge oss ett statistiskt resultat som är trovärdig. Författarna 

räknar ut med en konfidensintervall på 95 procent för att säkerställa sig om att 

undersökningen var statistik signifikant och då utifrån resultatet kan författarna se att 

män tenderar vara mer risktagande än kvinnor vilket gör till att dem väljer att spara 

mer i aktiekontot. Detta leder oss till att säga med 95 procent konfidensintervall H0 

förkastas. Författarna tog även hänsyn till bortfall på denna fråga och tog bort 

respondenterna som inte svarade från statistiken. 

 

Författarna ställde även frågan nummer 9 : Om du sparar/investerar dina pengar vad 

är anledningen? Författarna väljer inte att undersöka alla svarsalternativ då är det bara 

A och E alternativet som gav författarna en intressant data  

A) för att ha en buffert att falla tillbaka på för oförväntade kostnader eller 

arbetslöshet.  

B) jag investerar/sparar för att i framtiden kunna leva på passiva inkomster.  

Resultatet ev en konfidensinterall visas i tabellen 4.2.1.2och Författarna formulerar 

följande hypoteser: 

 

 H0: Det finns ingen skillnad i spar anledningar mellan män och kvinnor.  

 H1: det finns en skillnad i spar anledningar mellan män och kvinnor.  
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Tabell 4.2.1.2 Konfidensintervall”sparande 2” 

 Minimum 

män 

Minimum 

kvinnor 

Medelvärde, 

män 

Medelvärde, 

kvinnor 

Maximum 

män 

Maximum 

kvinnor 

Passiva 

inkomster 

27,82% 3,4% 36,94% 9,28% 46,06% 15,16% 

Buffert 46,01% 68,52% 55,45% 77,08% 64,89% 85,64% 

 

Tabellen visar att undersökningen visade skillnader mellan män och kvinnor på de två 

anledningar. Det var 36,94 procent av männen som uppgav att de sparade för att 

kunna leva på passiva inkomster i framtiden, men siffran för kvinnor var mycket lägre 

och låg 9,28 procent. eftersom kvinnors maximum värde på 15,16 procent inte 

överstiger männens minimum värde på 27,82 procent då är det statistiskt säkerställt. 

En stor del av kvinnorna uppgav att de sparade för att ha en buffert, 77,08 procent 

medan män låg på 55,45 procent. tabellen visar att Männens maximum värde på 64,89 

procent överstiger inte kvinnors minimum värde på 68,52 procent därför fungerar 

denna statistik och H0 förkastas.  

 

 

4.2.2 Riskattityd  

Riskattityd är den andra beroende variabeln som undersöks och analyseras. 

Författarna nämnde tidigare på metod avsnittet att riskattityden studeras hos både kön 

med 15 och 16 i enkätundersökning ( se bilaga 1). I fråga 15 ” är du beredd att ta 

någon risk i ditt sparande” där all data från all svars alternativ beaktas kom författarna 

till följande hypoteser och fick fram resultatet som visas i tabellen 4.2.2.1 : 

 

 H0: det finns ingen skillnad i hur män och kvinnor bedömer risker. 

 H1: det finns en skillnad i hur män och kvinnor bedömer risker. 
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Tabell 4.2.2.1 Konfidensintervall ”riskattityd 1” 

 Min 

värde, 

män 

Min värde, 

Kvinnor  

Medelvärde, 

Män 

Medelvärde, 

kvinnor 

Max 

värde, 

Män  

Max värde, 

kvinnor 

Ja 27,43% 2,62% 36,07% 8,08% 44,71% 13,54% 

Till 

viss 

mån 

36,93% 48,72% 45,9% 58,59% 54,87% 68,46% 

Nej, 

inte 

alls 

11,11% 23,88% 18,03% 33,33% 24,95% 42,78% 

 

Med 95 procent konfidensintervall metod fann författarna inga klara skillnader i män 

och kvinnor som valde både alternativen  ja, till viss mån  och nej inte alls och detta 

på grund av att maximum och minimum värden överlappade varandra. Medan med 

första alternativet ja lyckades författarna hitta ett positiv resultat som tyder på att män 

är mer risktagande än kvinnor eftersom minimum värdet för män 27,43 procent 

överstiger maximum värdet för kvinnor 13,54 procent. Detta leder till att säga med 95 

procent konfidensintervall H0 förkastas. 

 

Den andra följande fråga som är nummer 16: ” En aktie som du har köpt börjar 

plötslig att gå ner under priset du köpte den för, hur agerar du?” unedrsöker 

författarna den sista alternativet som gav författarna i chi två test en intressant data 

vilket var  

C) köper mer av aktien då den är mycket så billigare nu.  

Hypoteserna som formulerades var :  

 H0: det finns ingen skillnad i hur män och kvinnor bedömer risker. 

 H1: det finns en skillnad i hur män och kvinnor bedömer risker. 

Denna alternativ gav författarna ett resultat på att 35,45 procent av de manliga 

respondenter skulle vilja att köpa mer av aktien eftersom den är så mycket billigare nu 

men andelen för kvinnor var mycket lägre och låg på 9,88 procent. författarna 

genomförde en konfidensintervall för att säkerställa resultatet vilket gav oss följande 

tabell nedan 4.2.2.2: 
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Tabell 4.2.2.2 Konfidensintervall”riskattityd 2” 

Köper 

mer av 

aktien 

Minimum 

värde, 

Män 

Minimum 

värde, 

Kvinnor 

Medelvärdet  

Män 

Medelvärdet, 

Kvinnor 

Maximum 

Värde 

Män 

Maximum 

Värde 

kvinnor 

 26,37 % 3,24 % 35,45 % 9,88 % 44,53 % 16,52 % 

 

 Som tabellen visar ovan fick författarna ett resultat som ger ett minimum värde för 

män på 26,37 procent vilket är högre än kvinnors maximum värde som låg på 16,52 

procent. Detta tyder på att resultatet är signifikant och att med 95 procent 

konfidensintervall H0 förkastas, med andra ord att det finns en skillnad i hur män och 

kvinnor bedömer risker då är män är mer risktagande än kvinnor.  

 

4.2.3 Kunskaper 

Kunskaper är en oberoende variabel som undersöks med fråga nummer 14 i 

enkätstudie ” ”Om du investerar dina pengar i aktier/obligationer eller liknande, vart 

fick du kunskap om detta från början?”. ?” Svars alternativ som gavs var: från mina 

föräldrar, från vänner, från min banktjänsteman, började på eget initiativ och annat 

svar.  Hypoteserna som formulerades av författarna var och resultatet enligt 

konfidensintervall visas i tabellen 4.2.3.1:  

 

 H0: män tenderar inte ha bättre finansiella kunskaper än kvinnor.  

 H1: män tenderar ha bättre finansiella kunskaper än kvinnor. 

Tabell 4.2.3.1 Konfidensintervall”kunskaper 1” 

 Min 

värde, 

män 

Min 

värde, 

kvinnor 

Medelvärde, 

män 

Medelvärde, 

kvinnor 

Max 

värde, 

män 

Max 

värde, 

kvinnor 

Eget 

iniativ 

34,83% 3,56% 45,78% 12,5% 56,73% 21,44% 

Bank -0,7% 24,42% 2,41% 37,5% 5,78% 50,58% 

Föräldrar 10,61% 19,52% 19,28% 32,14% 27,95% 44,76% 

Från 

andra 

26,72% 65,38% 37,35% 76,79% 47,98% 88,2% 
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Det gick även här att se ett samband. 45,78 procent av män uppgav att de hade börjat 

på eget initiativ medans 12,5 procent av kvinnorna uppgav detsamma. Kvinnornas 

maximums värde var 21,44 procent och män minimums värde var 34,83 procent det 

ville säga att män minimums värde överstiger kvinnors maximum värde och gick 

därför att säkerställa/mäta. Stora skillnader fanns även i om respondenten hade fått 

information från sin banktjänsteman 37,5 procent av kvinnorna uppgav att så var 

fallet medans näst intill inga män hade blivit påverkade av sin banktjänsteman då 

siffran låg på 2,41 procent detta gick också att säkerställa eftersom kvinnors minimum 

värde 24,42 procent översteg männens maximum värde 5,78 procent. Skillnader i 

föräldrars påverkan visade sig även att 19,28 procent av män uppgav att de har fått 

kunskap om investeringar från sina föräldrar medans siffran var 32,14 procent för 

kvinnor. Författarna fann dock att trots denna skillnad så gick det inte att statistiskt 

bevisa detta på grund av att mäns maximum värde 27,95 procent översteg kvinnornas 

minimum värde 10,61 procent. I alternativet vänner var likheterna mellan könen allt 

för stort för att författarna skulle kunna ta upp den som säker statistiskt. Eftersom det 

inte gick säkerställa resultatet helt valde författarna därför att sammanföra 

banktjänsteman alternativet med föräldrar och vänners alternativ. Med argumentet 

som nämndes ovan, att män tenderar att lita mer på sina finansiella kunskaper medan 

kvinnor tenderar att lita mer på externa parters kunskaper framför sitt eget omdöme. 

Här fann författarna ett klart samband då 76,79 procent av kvinnorna hade fått 

kunskap från externa aktörer medans 37,35 procent av männen hade fått det och detta 

såg rimligt enligt konfidensintervall metod eftersom minimums värde för kvinnor 

65,38 procent överstiger männens maximum värde som låg på 47,98 procent det ville 

säga att H0 förkastas. 

Författarna undersökte kunskaper  hos män och kvinnor med en annan fråga som 

studerar både köns reaktion när de genomför sina investeringar vilket är fråga 

nummer 17 ” Du har kommit över en större summa pengar som du har tänkt investera 

hur går du till väga?” där alla svarsalternativ studeras. Följande hypoteser 

formulerades och konfidensintervall resultat visas enligt tabellen 4.2.4.2 ”kunskap 2”  

 

 H0: män tenderar inte att lita mer på sig själva än kvinnor för att uppfatta ett 

investeringsbeslut  
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 H1: män tenderar att lita mer på sig själva än kvinnor för att uppfatta ett 

investeringsbeslut.  

 

Tabell 4.2.3.2 Konfidensintervall” kunskap 2” 

 min 

värde, 

män 

min 

värde, 

kvinnor 

medelvärde, 

män  

medelvärde, 

kvinnor 

maxvärde, 

män 

Max 

värde, 

kvinnor 

Vänner,familj 11,92% 24,82% 19,01% 34,34% 26,1% 43,86% 

Banktjänsteman 4,52% 20,17% 9,92% 29,29% 15,32% 38,41% 

Väljer själv en 

lämplig 

investering 

54,07% 22,02% 62,81% 31,31% 71,55% 40,6% 

Vänner, familj 

och 

banktjänsteman 

20,73% 54% 28,93% 63,64% 37,13% 73,28% 

 

Tabellen visar oss den statistiska siffror över män och kvinnor som gjorde olika 

alternativ val.  

Författarna kunde se en skillnad på hur män och kvinnor väljer att lita på sin egen 

förmåga då 62,81 procent av män angav att de valde själva medans 31,31 procent av 

kvinnor valde samma alternativ detta resultat är statisktiskt säkerställt enligt 

konfidensintervall metod eftersom männens minimum värde 54,07 procent översteg 

kvinnors maximums värde 40,6 procent. Kvinnor tenderar att lita mer på 

banktjänsteman än män eftersom 29,29 procent av kvinnor valde denna alternativ 

medan män hade en lägre siffra som låg på 9,92 procent och även detta resultat är 

statistiskt säkerställt eftersom kvinnors minimums värde 20,17 procent översteg 

männens maximums värde 15,32 procent. kvinnor tenderar också att lita på sina 

föräldrar och vänner mer än män eftersom kvinnors andel 34,34 procent är högre än 

männens andel 19,01 procent men detta är inte statistiskt säkerställt enligt 

konfidensintervall eftersom kvinnors minimum värde 24,82 procent är lägre än 

männens maximum värde 26,1 procent och då valde författarna att koppla samman 

svarsalternativ familjer, vänner och banktjänsteman och då författarna fann att 63,64 

procent av kvinnorna valde att vända sig till familjer, vänner och banktjänstman för 

att få råd medan män endast gjorde detta i 28,93 procent av fallen. Detta är mer 
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statistiskt säkerställt enligt författarna eftersom minimums värdet för kvinnor 54 

procent överstiger maximums värdet för män 37,13 procent. Med en 95 procent 

konfidensintervall H0 förkastas. 

 

4.3 intervjuer   

Författarna har utöver enkäten valt att vända sig till Sveriges banker för att få inblick i 

hur det ser ut på mäns och kvinnors olika investerings agerande. Författarna fick svar 

från bankerna Avanza samt S.E.B. Författarna ställde frågan om bankerna hade någon 

statistik på hur många av dess kunder som hade ett så kallat aktiekonto där de 

handlade med aktier. Nordh (2014) från S.E.B uppgav att han inte hade någon tillgång 

till den typen av statistik på S.E.B. han uppgav dock att det endast var en liten del av 

bankens kunder som handlade aktivt med aktier. Hemberg (2014) uppgav att andelen 

kvinnor som innehar ett aktiekonto eller kapitalförsäkring uppgår till 20 procent. 

Författarna kunde inte dra någon slutsats från enkätundersökningen att kvinnor 

tenderar att amortera på sitt bolån mer än män. Men enligt Hemberg (2014) så visar 

statistiken på att män amortera mer än kvinnor och han trodde det kunde bero på att 

män oftare har hand om just bolånen. Nordh (2014) uppgav dock sig se att kvinnor 

var mer benägna att amortera än män. När det kommer till vad män och kvinnor väljer 

att spara/investera i är Nordhs (2014) uppfattning att de flesta kunder väljer att spara i 

fonder. Han tror att anledningen till detta är att många kunder varken har intresset 

eller kunskapen för att investera i mer komplicerade produkter. Banktjänstemän på 

lokalkontors nivå innehar ofta inte heller dessa kunskaper och väljer där av ofta att 

rekommendera just fonder.  

Hemberg (2014) uppgav att kvinnor innehar mer pengar i fonder än män men att 

majoriteten av mäns innehav även är fonder. Kvinnor tenderade även att investera 

sina pengar i sektorerna fastigheter, skog och bank. Medan männen investerade i 

andra sektorer, primärt verkstad, forskning och råvaror.  

      Hemberg och Nordh fick även frågan om hur de såg på tidigare forskning om att män 

tenderar vara mer riskbenägna än kvinnor och de trodde att detta kunde stämma. 

Hemberg (2014) höll med om denna slutsats och även Nordh (2014) ansåg att det 

stämmer då det tydligt hade visat sig i de frågor om risk som banken ställer till sina 

kunder i samband med rådgivningen.  Han uppgav dock att det händer att visa kvinnor 

har ett starkt intresse för aktier med hög risk. Dessa kvinnor har oftast hållit på ett tag 
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med aktiehandel och har ett stort intresse i området och känner sig bekväma med 

risken. Hemberg och Nordh tillfrågades även om de kunde se någon skillnad på hur 

gifta par och familjer valde att spara sina pengar till skillnad mot ensamstående. 

Hembergs (2014) uppfattning var att ogifta kvinnor tar större risk i sitt sparande en 

gifta, samt att det dessvärre verkade som att kvinnor oftare får ta hand om der 

kortsiktiga sparandet i familjen. Nordh (2014) svarade att många som blivit föräldrar 

väjer att starta ett månadssparande i fonder och han trodde att detta kunde bero på att 

många ser det som ett viktigt läge att se över sin ekonomi för att skapa en tryggare 

framtid.  

Nordh och Hemberg fick även frågan om de kunde se någon skillnad i vad män och 

kvinnor valde att spara till. Hemberg (2014) svarade att han trodde att det var ungefär 

samma sak. Nordh (2014) nämnde inte heller någon skillnad utan svarade att de flesta 

han träffar sparar totalt för en tryggare framtid både kort och långsiktigt.  

      Författarna var även intresserade av om bankerna ansåg att utbildningsnivå och 

inkomst hade någon påverkan i hur dess kunder valde att investera sina pengar. 

Hemberg (2014) svarar att detta absolut påverkar men att personliga referenser är 

viktigare. Nordh (2014) svarar att det kan vara så att högutbildade har en större 

inkomst och i större utsträckning sköter sina val av investeringar på egen hand.  

På frågan om de ser någon skillnad i kunskap mellan män och kvinnor när det 

kommer till investeringar och sparande svarar Hemberg (2014) att kunskaperna är i 

stort sätt lika men att kvinnor har en större respekt för pengar än män, kanske till och 

med allt för stor. Då tenderar män att chansa mer. Nordh (2014) uppfattning är att 

män generellt verkar ha bättre kunskaper i fundamental analys samt om 

finansmarknader. Men menar på att det självklart finns duktiga kvinnor dock så träffar 

man dem väldigt sällan då de oftast sköter sina affärer själva.  

För att förbättra sina kunders kunskaper inom investeringar säger Nordh (2014) att 

han under möten med kunder brukar ’’förklara grundläggande för kund i möte hur 

verklig och förväntat makro och stabiliseringsekonomi påverkar de olika finansiella 

tillgångarnas prisutveckling samt vad som skiljer riskfri ränta mot riskplaceringar, 

och vilka faktorer som generellt påverkar/styr prisutvecklingen av aktie-, råvaru-, 

valuta- och räntemarknad på kort och lång sikt.’’ Nordh (2014).  
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5 Analys 

Författarna analyserar likheterna och skillnader mellan det empiriska resultatet och 

tidigare forsknings resultat samt presenterar en diskussion till de framtida 

konsekvenserna som kan förekomma i framtiden. Författarna prövar även tidigare 

utvalda hypoteser. 

 

Författarna ämnade undersöka om det finns någon skillnad på hur män och kvinnor 

sparar och investerar sina pengar. Nedan följer de resultat som författarna kunde dra 

från empirin. Nedan presenteras båda skillnader som kunde utläsas samt vidare 

diskussion kopplad till teorin.  

5.1 Placering av investeringar ”sparande” 

 

För att förstå vad som skiljer män och kvinnor åt i hur de investerar sina pengar föll 

det naturligt att undersöka vart män och kvinnor faktiskt väljer att investera sina 

pengar. En mängd olika alternativ existerar, sparkonton, aktier, amortering på lån och 

mycket mer.  

Tidigare forskning som författarna hade tagit del av antydde att män och kvinnor 

valde att investera i olika produkter (Shanmugasundaram & Balakrishnan, 2011). 

Författarna fann att detta även stämde i den genomförda undersökningen. Författarna 

fann ett tydligt samband i hur många kvinnor och män som uppgav att de valde att 

investera sina pengar på ett aktiekonto då 50,9 procent av de tillfrågade männen 

uppgav att de sparade sina pengar i ett aktiekonto, samma svar var endast 20,43 

procent för kvinnorna. Samtidigt så visade det sig att kvinnor väljer att spara sina 

pengar på ett sparkonto i mycket större utsträckning än män eftersom 82,8 procent av 

kvinnor uppgav att de sparade sina pengar på ett sparkonto och av män var det 52,68 

procent. Detta resultat stämmer även väl överens med vad Hemberg (2014) svarade på 

i intervjufrågorna. Han uppgav att 80 procent av deras kunder som innehar ett 

aktiekonto var män. Detta fynd överensstämmer även med tidigare forskning som 

påvisar att kvinnor är mindre riskbenägna i sitt sparande och tenderar att välja säkrare 

investeringar än män Embrey & J.Fox (1997).  

Att spara pengarna på ett sparkonto är uppenbarligen säkrare än att spara på ett 

aktiekonto eftersom individen näst intill inte utsätter sig för någon risk på ett 

sparkonto. Medan ett aktiekonto innefattar olika typer av aktier som kan variera i 
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värde.  

Att investera sina pengar i aktier ger dock en högre avkastning över tid jämfört med 

att investera sina pengar på ett bankkonto. Tidigare forskning har även visat på att 

kvinnor tenderar att spara sina pengar i aktier i mindre utsträckning än män 

Kahneman & Tversky (1979)  och Turner (2001). 

 

5.2 Anledning till sparande 

Författarna ville även undersöka anledningen till att män och kvinnor valde att spara 

sina pengar. Frågan “Om du sparar/investerar dina pengar vad är anledningen?” 

ställdes för att ge svar på detta. Många olika svarsalternativ angavs men inom två 

områden går det att se skillnader mellan mäns och kvinnors anledningar 36,94 procent 

av männen uppgav att de valde att spara/investera för att kunna leva på passiva 

inkomster medan endast 9,28 procent av kvinnorna svarade detsamma. 55,45 procent 

av männen uppgav för att ha en buffert att falla tillbaka på för oförväntade kostnader 

och så mycket som 77,08 procent av kvinnorna svarade att det var för att ha en 

buffert.  

Kvinnor ser alltså ut att spara mer för oförutsägbara händelser medan män ser det som 

en investering för att kunna leva ett gott liv i framtiden genom att kapitalet genererar 

passiva inkomster.  Både Hemberg och Nordh (2014) uppgav dock att de inte kunde 

se några skillnader i vad män och kvinnor sparade för och författarna kunde inte 

heller finna någon teori som skulle stöda detta. Det går därför inte att göra någon 

direkt koppling, men resultatet är dock intressant.  

Vad som skulle kunna sägas är dock att denna undersökning och andra 

undersökningar innan har visat på att män väljer att spara sina pengar i aktier medan 

kvinnor väljer säkrare former som sparkonton. Buffertsparande ligger av naturen 

vanligtvis på ett sparkonto eftersom det är viktigt att bufferten är så likvid som 

möjligt. Om kvinnor föredrar att spara för att ha en buffert är det därför inte alls 

konstigt att de väljer att spara sina pengar på ett sparkonto istället för ett aktiekonto.     

5.3 Riskattityd 

Mycket tidigare forskning har visat på att kvinnor tenderar vara mindre risktagande än 

män (Jianakoplos & Bernasek, 2007). Författarna ville även undersöka om detta 

stämde i denna undersökning. Risktagandet mättes genom frågorna “är du beredd att 

ta någon som helst risk i ditt sparande?” och ”en aktie som du har köpt börjar plötsligt 
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gå ner under priset du köpte den för, hur agerar du?  

 

På frågan om respondenten var beredd att ta någon risk svarade 36,07 procent av män 

ja medan så lite som 8,08 procent av kvinnorna svarade det samma. Samtidigt uppgav 

18,03 procent av män att de inte ville ta någon risk i sitt sparande och andelen kvinnor 

var här 33,33 procent. Den andra frågan var tänkt att undersöka individernas beteende 

i en riskfylld situation. Männen verkade även vara mer riskbenägna här då 35,45 

procent av män uppgav att de var viliga att köpa mer av aktien trots att den hade gått 

ner. Endast 9,88 procent av kvinnorna svarade det samma. Detta stämmer överens 

med tidigare forskning som beskriver män som mer risktagande i investeringar än 

kvinnor (Embrey & J.Fox ,1997). Dessa resultat liknar det från Survey of consumer 

Finance (SCF 89) som genomförde en liknande undersökning. Denna undersökning 

hade ett större antal respondenter (3143 stycken) och där var antalet kvinnor som 

uppgav att de inte ville ta någon risk i sitt sparande 60 procent och för männen 40 

procent. Antagandet att män är mer villiga att ta riks än kvinnor överensstämmer även 

med Hemberg (2014) och Nordhs (2014) uppfattning om dess kunder. Båda uppgav i 

intervjun att de tyckte sig kunna se att deras manliga kunder var något mer 

risktagande än deras kvinnliga. 

 

5.4 Kunskap och tillit 

Att det skiljer mellan vilka personer män och kvinnor väljer att lyssna på och lita på 

när de gör sina investeringar visade sig tydligt i undersökningen. För att mäta detta 

använde sig författarna av två stycken frågor. ”du har kommit till en större summa 

pengar som du tänkte investera, hur går du tillväga?” och frågan ”Om du investerar 

dina pengar i aktier/obligationer eller liknande, vart fick du kunskap om detta från 

början?” 

På den första frågan uppgav 62,81 procent av männen att de väljer att lita på sitt 

eget omdöme medan för kvinnor var den siffra 31,31 procent. 63,64 procent av 

kvinnorna valde alltså att lyssna på andra personer än sig själva medan för män låg 

siffran på 28,93 procent .  kvinnor visade sig lita på sin bank mer än män eftersom 

29,29 procent av kvinnorna uppgav att de skulle vända sig till banken men endast 

9,29 procent av männen gjorde det samma 
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Liknande svar återfinns på den andra frågan, där uppger 45,78 procent av männen att 

de har börjat investera på eget initiativ medan 12,5 procent av kvinnorna uppger det 

samma. Det går även att se att kvinnor här har ett starkare band till banken. Då 37,5 

procent uppger att de har fått kunskap från sin bank medan näst intill inga män svarar 

det samma. Då endast 2,41 procent uppger att det fått sin kunskap från banken. Ett 

klart samband är alltså att män litar mer på sig själv än kvinnor och att kvinnor verkar 

lita mer på sin bank än män gör. Detta resultat stämmer även överens med den 

undersökning Merill Lynch (2013) utförde där de undersökte hur kvinnor och män ser 

på sin egen kunskap inom investeringar. Deras resultat visade på att mer än hälften av 

kvinnorna ansåg sig ligga under genomsnittet i kunskap inom området.  

En koppling kan även här göras till Green (2006) som förklarar att på marknader där 

produkten anses komplex och individen inte tror sig ha tillräcklig kunskap. Så 

tenderar hon att lägga över ansvaret för beslutet hos en extern aktör som hon har tillit 

till, i detta fall är det banken. Kvinnor anser sig ha mindre kunskap om hur de vill 

investera sina pengar och söker sig där av till andra aktörer som deras 

banktjänstemän. Männen å andra sidan tenderar att vara mer självsäkra i sina egna 

beslut. Även om upplevd kunskap och faktisk kunskap inte är detsamma så stämmer 

det överens med vad Nordh (2014) svarade på frågan om han såg någon 

kunskapsskillnad på män och kvinnor. Han uppgav att det åtminstone verkade som 

om män hade större kunskaper i fundamental analys och finansmarknaden än kvinnor. 

Ytterligare ett faktum som är värt att ta upp är hur banker kan tänkas styra deras 

kunders beslutsfattande. Till exempel uppger Nordh (2014) att rådgivarna på SEB 

ofta rekommenderar fonder att investera i för sina kunder. Han menar på att detta 

beror på att det är en enklare produkt att förstå och att varken kunden eller 

banktjänstemannen behöver vara allt för insatt för att förstå detta. 

5.5 Framtida konsekvenser  

Ett ämne som författarna var intresserade av men som var svårare att undersöka i 

empirin var vilka framtida konsekvenser skillnaden mellan män och kvinnors 

investeringsbeteende kunde ha. Granqvist & Ståhlberg (2002) beskriver den nutida 

Svenska pension system som ett system där mycket ansvar läggs på individen. När 

medborgarna går i pension så beror storleken på utdelningarna de får ta del av mycket 

på hur det själva har presterat i form av sina egna investeringar (Granqvist & 

Ståhlberg ,2002). Granqvist & Ståhlberg (2002) redogör även att eftersom män 
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tenderar att ta högre pension än kvinnor. Eftersom författarna även här påvisar att 

kvinnor väljer att spara sina pengar med lägre risk än män och därför underviker 

aktier. Så går samma slutsats att dras även här eftersom det är bevisat att sparande i 

aktier genererar en högre avkastning över tid (Turner, 2001).  

6 Diskussion och slutsatser 

I Sista kapitlet presenteras båda diskussioner och slutsatser till uppsatsen. 

Författarna besvarar även huvudsyftet samt undersöknings frågorna. Slutligen ges ett 

förslag på framtida forskning.  

 

6.1 Diskussion 

I analysen visar författarna att män och kvinnor placerar sina sparade pengar olika. 

Genom enkätundersökningen kommer författarna fram till att fler män väljer att 

investera sina pengar i aktier än kvinnor. Medan fler kvinnor sparar sina pengar på ett 

sparkonto. Detta stämmer även väl överens med tidigare teori inom ämnet. Både 

Kahneman & Tversky (1979)  och Turner (2001) kommer fram till att män oftare 

väljer att investera sina pengar i aktier än kvinnor. Hemberg (2014) från Avanza bank 

intygar även att 80 procent av deras aktiekonton innehas av män. Kvinnor ser istället 

ut att spara sina pengar i säkrare former som te.x på sparkonto. Flera forskare intygar 

att kvinnor tenderar att välja säkrare investeringar blandannat Embrey & J.Fox 

(1997). Anledningen till att det är så verkar vara att kvinnor är mindre riskbenägna i 

sina investeringar än män. Om samma investering anses vara mer riskfyllda av 

kvinnorna än vad den gör av männen så kommer fler kvinnor att undvika den än män. 

Skillnaden i riskattityd bevisar författarna dels genom enkätundersökningen som görs 

där respondenterna får ta ställning till risktagande i investeringar. Men även genom 

tidigare teori som tydligt visar samma faktum, att kvinnor undviker risk i större 

utsträckning än män när det kommer till investeringar te.x Survey of consumer 

Finnance (SCF 89).  

Det visar sig även att bankerna som tillfrågas i uppsatsen har samma uppfattning.  

Författarna anser att en ytterligare anledning till att kvinnor tenderar att investera 

mindre i aktier och istället väljer säkrare alternativ kan vara kunskapen de besitter 

eller i alla fall tror sig besitta. Enkätundersökningen som genomfördes i uppsatsen 

visade på att kvinnor var mindre säkra på sin egen förmåga inom investeringar än 
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män. Det visades genom att kvinnor oftare vände sig till andra personer för att få råd i 

hur de ska investera sina pengar. Men även att de uppgav att de hade fått sina 

kunskaper om investeringar från andra. Män uppgav istället att de själva hade lärt sig 

om investeringar. Framförallt så var det banken som kvinnorna såg ut att få kunskap 

ifrån samt rådfråga när det kom till deras investeringar. Teorin som författarna 

redovisade nämnde även att kvinnor i undersökningar uppgav sig ha låga kunskaper 

om investeringar Merill Lynch (2013). Det går här att göra en koppling till Green 

(2006) som menar på att när individer upplever en produkt som komplicerad tenderar 

att lägga sin tillit hos en annan aktör. Kopplingen blir således att kvinnor antingen 

besitter eller antar sig besitta lägre kunskaper om investeringar än män och väljer 

därför att vända sig till banken för råd. När det kommer till kunskap uttrycker sig 

även Nordh (2014) att han tycker sig se att män är mer kunniga inom 

fundamentalanalys och finansmarknaden. Båda dessa kunskaper är till hjälp när 

investeringsbeslut om aktier tas. 

Det är dock viktigt att påpeka att det endast är Nordh (2014) som tror sig se att 

kvinnor besitter lägre kunskaper än män. Både enkätundersökningen och tidigare 

forskning visar bara på att kvinnor upplever sig ha mindre kunskaper än män. 

Författarna försökte finna statistik på faktiska skillnader i kunskap mellan män och 

kvinnor men ingen gick att finna.  

Att kvinnor har lägre tillit till sin egen kunskap och därför vänder sig  till banker 

resulterar i att banken har större inverkan på kvinnors beslut inom investeringar än 

män. Banker har ett intresse av att sälja finansiella produkter till sina kunder. 

Traditionella storbanker i Sverige tjänar mer pengar på att sälja fonder än vad de 

tjänar på att mäkla aktier. Eftersom de flesta fonder bankerna innehar säljs med en 

årlig kostnad vilket de tar ut från fondinnehavaren. Nordh (2014) som jobbar på SEB 

uppger till och med att deras banktjänstemän ofta styr kunderna till att köpa deras 

fonder, då dessa är lättare att förstå. Det är säkert sant men det är minst lika troligt att 

de gör det för att kapitalisera på kundens investeringar.  

I enkätundersökningen finner även författarna att kvinnor och män uppger sig spara 

av olika anledningar. En stor del av både kvinnor och män uppger sig spara för att ha 

en buffert, det är dock mycket fler kvinnor som svarar så än män.  Samtidigt uppger 

männen i mycket större omfattning än kvinnorna att de sprrar för att kunna leva på 

passiv inkomster i framtiden. Att fler kvinnor uppger sig spara för att ha en buffert är 
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inte förvånande om man tolkar det tillsammans med de andra undersökningarna. Ett 

buffert sparande karaktär bör vara låg risk då de inte får variera allt för mycket i 

värde. Det är ett sparande individen har för att snabbt få tillgång till pengarna om 

något skulle hända. Då det har visat sig att kvinnor är mindre riskbenägna och hellre 

väljer att spara sina pengar på ett sparkonto som innehar ytterst låg risk är fyndet om 

att kvinnor vill spara för att ha en buffert inte särskilt överraskande. Men det stärker 

dock resonemanget ytterligare. Att män uppger att sig vilja spara för att kunna leva på 

passiva inkomster är intressant. Det kan ses som ett väldigt långsiktigt mål för 

investeraren.  

Att kunna leva på passiva inkomster innefattar att avkastningen på kapitalet är så pass 

högt att det täcker individens alla levnadskostnader. Om män drivs mer av denna 

dröm än vad kvinnor gör så skulle det kunna vara troligt att de är beredda att ta mer 

risker för att uppfylla den.  

Slutligen går det att säga något om effekterna av att kvinnor och män agerar 

annorlunda i sitt sparande. Om kvinnor aktivt väljer att ta mindre risk i sitt sparande 

än vad män gör och i och med det investerar mindre i aktier så kommer det att 

resultera i att kvinnor på sikt får en lägre förmögenhet samt en lägre pension än vad 

män får. Pensionen blir drabbad eftersom den idag är ytterst beroende av hur 

individen väljer att investera sina egna pengar. Detta är naturligtvis ett stort problem 

som bör undersökas närmare.  

Denna uppsats har genom sin undersökning  studerat vissa faktorer som påverkar och 

det bör vara här man inriktar sina resurser för att lösa problemet.  

Att kvinnor uppfattar att de har mindre kunskaper än män är ett stort problem 

eftersom det resulterar i att de inte litar på sig själva och därför väljer säkrare 

investeringar som andra rekommenderar åt dem. Det är på kunskapsområdet som man 

bör rikta insatser. Kvinnor borde få mer utbildning i hur investeringar fungerar eller 

åtminstone uppmuntras att på egenhand sätta sig in i ämnet mer.  

 

6.2 Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om det fanns någon skillnad i hur män och 

kvinnor förvaltar sina pengar. Men det var även att se hur olika faktorer påverkade 

investerarens beslut. I uppsatsen finner författarna en del skillnader i hur män och 
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kvinnor förvaltar sina pengar. Dels gick det att se att män var mer riskbenägna än 

kvinnor och att de valde mer riskfyllda produkter som till exempel aktier när de 

investerade sina pengar. Kvinnor valde istället att spara sina pengar på bankkonton. 

Författarna fann även att kvinnor och män sparade av olika anledningar. Fler män 

sparade för att kunna leva på passiva inkomster i framtiden medan kvinnor snarare 

tenderade spara för att ha en buffert. Författarna finner även att viljan att ta risk har 

inverkan på hur män och kvinnor investerar sina pengar. Män är villiga att ta mer risk 

än kvinnor i sina investeringar. Detta leder även till att männen placerar sina 

investeringar i mer riskfyllda produkter som till exempel just aktier. Vilka kunskaper 

om investeringar som individen tror sig har också inverkan på investerarens beslut. 

Män är självsäkrare om sina egna kunskaper än kvinnor och fler män fattar själva 

beslut om vilka investeringar de ska göra. Kvinnor lägger större tillit på andra och 

vänder sig ofta till banken för råd. I sin tur tenderar bankerna att rekommendera 

säkrare produkter som fonder istället för aktier. Vilket minskar kvinnors innehav av 

aktier ytterligare. Författarna drar även slutsatsen att kvinnors lägre vilja att ta risk 

leder dem till att investera i säkrare produkter med lägre avkastning kommer att ge 

dem en lägre förmögenhet än männens. Deras pension kommer även att drabbas då 

det Svenska pensions system idag lägger mycket ansvar på hur individen genom att 

hon får investera en stor del av sina egna pensionspengar.  

6.3 Förslag till fortsatta studier  

Författarnas undersökning visar på att kunskap spelar en viktigt roll när individen gör 

sina investeringar. Det har visat sig att kvinnor upplever sig ha mindre kunskaper en 

män inom investeringar. Men upplevda kunskaper och faktiska kunskaper är inte 

samma sak. Det hade varit intressant att genomföra en undersökning på om dom 

faktiska kunskaperna skiljer sig mellän män och inte endast de upplevda. Att kvinnor 

upplever sig ha sämre kunskaper kan bero på en osäkerhet. Men det skulle även kunna 

bero på andra faktorer och det hade därför varit intressant att undersöka. 
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8 Bilaga 

8.1 Bilaga 1- Enkätundersöknings frågor  

1. Kön 

A) Man:  

B) Kvinna:  

2. Ålder :  

A) 18-27 

B) 28-37 

C) 38-47 

D) 48-65 

E) 65 eller mer  

3. Civilstånd: 

A) Förhållande, inga barn 

B) Förhållande, med barn 

C) Singel, inga barn 

D) Singel, med barn 

E) Gifta, inga barn  

F) Gifta med barn 

 

4. Huvudsaklig sysselsättning  

A) A)ArbetssökandeStudent  

B) Anställd 

C) Egenföretagare 

D) annat 

 

5. Utbildningsnivå: 

A) Grundskola 

B) Gymnasium 

C) Yrkeshögskola 

D) Högskola/Universitet 

6. Vad har du för månadsinkomst innan skatt? 

A) 0 kronor: 

B) 0-10000 kronor:  

C) 10001-15000 kronor:  

D) 15001-20000 kronor: 

E) 20001-30000 kronor:  

F) 30001-40000 kronor:  

G) 40001-50000 kronor:  

H) 50001 kronor eller mer:  

7. Sparar du pengar?  
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A) Ja regelbundet  

B) Lägger undan pengar lite då och då 

C) Nej inte alls 

8. Om du inte sparar, varför inte?  

A) Har inte möjlighet att lägga undan pengar 

B) Ser ingen anledning, vill spendera de pengarna jag får 

C) Skänker bort mina pengar 

D) Annan anlednning; (fyll gärna i) 

9. Om du sparar/investerar dina pengar vad är anledningen? (Flera svars 

alternativ tillgängliga) 

A) För att ha en buffert att falla tillbaka på för oväntade kostnader eller 

arbetslöshet: 

B) För att köpa en bostad 

C) jag investerar/sparar för att bli rikare i framtiden 

D) jag investerar/sparar för att ha möjlighet att konsumera mer i framtiden 

E) Jag investerar/sparar för att i framtiden kunna leva på passiva inkomster.  

F) Andra svar:………………………….. 

10. Hur stor del av din inkomst går ungefär till sparande? 

A) 0% 

B) 5-10% 

C) 10-20% 

D) 20-30% 

E) 30-40% 

F) 40-50% 

G) 50% eller mer  

 

11. Hur väljer du att spara/investera  (Flera svars alternativ tillgängliga) 

A) På ett sparkonto hos min bank:  

B) Amorterar på mitt bostadslån: 

C) Amorterar på övriga lån:  

D) Till mitt aktie konto där jag handlar med aktier/obligationer eller dylikt:  

E) Investerar pengarna i mitt bolag:  

F) Ägande i fastigheter 

G) Övrigt (skriv gärna vad) 

12. hur föredrar du att investera/ spara? 

A) Jag föredrar att investera kortsiktig  

B) Jag föredrar att investera långsiktig 

13. Om du Sparar dina pengar i aktier/obligationer eller liknande, hur 

gammal var du när du började med detta? 

 

14. Om du investerar dina pengar i aktier/obligationer eller liknande, vart 

fick du kunskap om detta från början? 

A) Från mina föräldrar:  



 

 

59 
 

B) Från vänner:  

C) Från min Banktjänsteman:  

D) Började på eget initiativ:   

E) Annat (fyll gärna i): 

- 

15. Är du beredd att ta någon risk i ditt sparande? 

A) Ja 

B) Ja till viss mån  

C) Nej inte alls 

 

16. En aktie som du har köpt börjar plötslig att gå ner under priset du köpte 

den för, hur agerar du? 

 

A) Säljer av aktien så att jag inte förlorar mer pengar. 

B) Behållar aktien och avaktar, det kan gå upp igen!  

C) Köper mer av aktien då den är så mycket billigare nu!  

 

17. Du har kommit över en större summa pengar som du har tänkt investera 

hur går du till väga?  

 

A) Du frågar vänner och familj om råd i vad du bör investera i. 

B) Du vänder dig till din banktjänsteman och frågar vad han eller hon tänker. 

C) Du läser på och väljer själv en investering du tycker är lämplig.  

D) Övrigt. 
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8.2 Bilaga 2- intervju frågor  

1. Hur ser fördelningen ut mellan könen när det kommer till sparare/ investerare som 

innehar aktie konto eller så kallad eller kapitalförsäkring. Frågan är alltså finns det 

statistik på könsfördelning på ungefär hur många av era kunder som handlar med 

aktier?  

2. Ser ni några skillnader mellan era manliga och kvinnliga kunder när det kommer 

till hur dom väljer att göra sina investeringar. Alltså om en grupp till exempel tenderar 

att spara pengarna i fonder medan en annan väljer att spara dem i aktier eller 

liknande?  

3.Tidigare undersökningar har visat att män är mer risk benägna i sitt sparande och 

därför väljer att spara sina pengar i aktier medan kvinnor väljer att spara sina pengar i 

säkrare investeringar som te. x obligationer och sparkonton Vad tror ni, stämmer det?  

4. Ser ni någon skillnad på hur gifta par eller familjer väljer att spara sina pengar till 

skillnad mot ensamstående. Kan ni te. x se att det är någon skillnad på hur familjer 

sparar som har fått barn?  

5. Ser ni någon skillnad bland män och kvinnor när det kommer till om kunden väljer 

att amortera på sina lån eller inte?  

6. Ser ni någon skillnad på vad män och kvinnor väljer att spara för? bostad, bil eller 

bara säkrare ekonomisk framtid?  

7. Tror ni att inkomst och utbildningsnivå har påverkan på vad era kunder väljer att 

spara i?  

8. Ser ni någon skillnad på män och kvinnors kunskaper om investeringar och 

sparande?  

9. Vad gör ni för att öka era kunders kunskaper inom sparande / investeringar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


