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Sammanfattning 

 

Titel: En kartläggning av den kvinnliga riskprofilen – vilka faktorer influerar kvinnors 

risktagande vid finansiella beslut? 
 

Författare: Ida Albåge och Pauline Stenseth 
 

Handledare: Fredrik Armerin 
 

Nyckelord: Riskprofil, Risktagande, Kvinnliga investerare, Övertro, Finansiell förmåga  

 

Bakgrund: Tidigare forskning har visat att det finns en signifikant könsskillnad gällande 

finansiellt risktagande, där kvinnor generellt sett har visat sig vara mindre risktagande än 

män. Dessutom visar teorier att en investerares risktagande bland annat varierar beroende 

på dennes tidigare erfarenheter samt en mängd olika karaktärsdrag. Samtidigt har tidigare 

studier funnit samband mellan olika variabler, så som finansiell förmåga samt övertro på 

sin egen förmåga, och nivå av risktagande. Idag äger kvinnor bara en tredjedel av hushållens 

totala aktier i Sverige men enligt Nordnets försäljningssiffror från januari 2017 har antalet 

kvinnliga aktieägare ökat i en snabbare takt än antalet manliga aktieägare under samma 

period, vilket vittnar om ett ökat kvinnligt intresse för investeringar. 
 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det finns något samband mellan 

faktorerna bakgrund, finansiell förmåga, övertro samt investeringsvana och kvinnors 

riskprofiler vid investeringsbeslut av finansiell karaktär. Vidare ämnar studien analysera 

den erhållna empirin i relation till tidigare studier inom området, för att öka förståelsen för 

vad som styr kvinnligt risktagande. 
 

Genomförande: Studien genomfördes via en kvantitativ forskningsmetod, där empirisk 

data samlades in genom en enkätundersökning som besvarades av totalt 487 kvinnor. 

Insamlad data analyserades via en multipel regressionsanalys i SPSS, varpå utfallet 

jämfördes med tidigare forskning. 
 

Slutsats: Studiens resultat visade att civilstånd, övertro, investeringsvana och finansiell 

förmåga har en signifikant inverkan på vilken riskprofil en kvinnlig investerare har. De tre 

förstnämnda förhåller sig positivt till risktagande, där en ökning i variablerna leder till ett 

större risktagande. Utfallet visade däremot att en ökning i finansiell förmåga leder till ett 

lägre risktagande, vilket gick emot tidigare forskning. Studien har således genererat både 

empiriskt stöd inom området och nytt bidrag kring vad som styr kvinnligt risktagande. 

 



 
  



 

 

Abstract 
 

Title: A Mapping of Women´s Risk Profile – which factors influence women’s risk-taking in 

financial decision-making? 
 

Authors: Ida Albåge and Pauline Stenseth 
 

Supervisor: Fredrik Armerin 
 

Keywords: Risk-profile, Risk-taking, Female investors, Over-confidence, Financial literacy 

 

Background: Previous studies, within the field of behavioural finance and women´s risk-

taking, have all recognized the gender difference when evaluating risk in financial decision-

making. In general, women investors tend to be more risk-averse than men, and gender 

differences seem to be influenced by many aspects and investor-characteristics. Earlier 

studies have validated the correlation between risk-taking and financial literacy and over-

confidence. According to statistical data from Nordnet (2017), the number of women stock-

market participants have grown in a faster pace compared to male investors, under the 

same period. This states that interest for investing have become a popular theme among 

women. 
 

Purpose: The purpose of this study is to investigate whether the factors background, 

financial literacy, over-confidence and investing experience can explain the risk profile of a 

woman financial investor. Based on the empirical results, the authors intended to analyze 

the output in relation to reference studies, in order to deepen the understanding and 

knowledge of which factors influence women´s risk-taking in financial decision-making. 
 

Completion: The study was conducted by a quantitative method, where the empirical data 

was collected through a survey with a total of 487 respondents. The data was then analysed 

in the statistical program SPSS, using a multiple regression analysis, upon which the results 

were compared to previous studies. 
 

Conclusion: The results of the study disclosed that the variables of civil status, over-

confidence, investing experience and financial literacy all validated a significant correlation 

with the risk profile of a female investor. Based on the statistical outcome, civil status, over-

confidence and investing experience, demonstrated a positive correlation with the women´s 

risk profile. Contrariwise, the output of financial literacy revealed a negative correlation, in 

which a high financial literacy determines a lower risk-taking. The empirical results can 

support earlier reference studies, in addition to a contribution of what influence women´s 

risk profile in financial decision-making.
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1 Inledning 

I det första avsnittet introduceras bakgrunden till studiens ämne samt en tillhörande 

problemdiskussion. Därefter presenteras studiens syfte samt frågeställningar och slutligen 

avgränsningar, forskningsbidrag och disposition. 

1.1 Bakgrund 
 

De tre senaste decennierna har präglats av den traditionella finansteorin, som antar att alla 

investerare är homogena i sina beslutstaganden och tar rationella beslut gällande 

preferenser och risk (Fama, 1970). Den moderna beteendeekonomiska forskningen, 

hädanefter beteendeekonomi (eng: behavioural finance), har tagit vid och det senaste 

decenniet har det visats att psykologin och den mänskliga faktorn påverkar finansiella 

investeringsbeslut (Nofsinger, 2014). Idag är beteendeekonomi mycket aktuell och 

eftersom den, till skillnad från den traditionella teorin, bygger på observerat mänskligt 

beteende finns det många aspekter att undersöka. Detta leder till att ämnet ständigt 

förgrenas och tar nya riktningar. 

 

Tidigare forskning har visat att det finns en skillnad mellan kvinnor och män gällande 

investeringsbeteende och framförallt risktagande, där kvinnor generellt sett har visat sig 

vara mindre risktagande än män (Byrnes, Miller & Shaefer, 1999). Under 2016 gjorde TNS 

Sifo Prospera en fondspararundersökning på uppdrag av Fondbolagens förening där 

resultatet visade att kvinnor är duktigare på att spara regelbundet än män men att kvinnor 

generellt sett tar lägre risk. Majoriteten av de kvinnor som deltog i undersökningen ansåg 

att den viktigaste komponenten i ett sparande var låg risk (ibid). 

 

Den moderna finansteorin inkluderar ett flertal fenomen som påverkar människors 

risktagande, däribland något som kallas övertro på den egna förmågan (eng: 

overconfidence) (Nofsinger, 2014). En investerares åsikter bygger på dennes uppskattning 

av hur trovärdig den innehavda informationen är, samt förmågan att tolka och processa den. 

Övertron föds då en investerare har en starkare tro på sin egen förmåga att exempelvis 

värdera en aktie och bryr sig mindre om andras åsikter (ibid). Detta i sin tur leder ofta till 

att dessa investerare upplever en investering som mindre riskfylld än vad andra gör (ibid). 

Med andra ord tar de investerare som överskattar sin förmåga ofta mer risk än de som inte 

gör det. Tidigare studier har visat att män visar en högre övertro än kvinnor och att 

skillnaden mellan männens överskattning och kvinnornas underskattning av sina förmågor 
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är som störst inom de områden där män är dominerande (Prince, 1993; Beyer & Bowden, 

1997). 

 

Män har länge varit överrepresenterade i finansbranschen, inte bara som yrkesverksamma 

utan även som investerare på aktiemarknaden. Av de svenska kunderna som har en position 

i ett finansiellt instrument hos Nordnet är bara 34 procent kvinnor (Bilaga 3). Detta går i 

linje med data från Statistiska centralbyrån (2017a) som visar att kvinnor bara äger en 

tredjedel av hushållens totala aktier i Sverige. Aktiemarknaden kan således betraktas som 

ett område där män är dominerande. Enligt Nordnets försäljningssiffror från januari 2017 

har däremot antalet kvinnliga aktieägare ökat i en snabbare takt än antalet manliga 

aktieägare under samma period (Bilaga 3). Detta vittnar om att det finns ett ökat kvinnligt 

intresse för investeringar. 

 

Anna Svahn är en framgångsrik entreprenör inom finansbranschen där hon bland annat 

främjar för kvinnligt investerande via sin blogg och podcast samt genom att driva de 

kvinnliga investerarnätverken Feminvest och Economista.1 Svenska Dagbladet intervjuade 

Anna Svahn under februari 2018 gällande kvinnors investerande på aktiemarknaden. 

Artikeln diskuterade bland annat en undersökning, genomförd av Demoskop, som visade 

att en mycket låg andel kvinnor tror sig veta hur man handlar på aktiemarknaden. I artikeln 

(SvD Näringsliv, 2018) citerades Svahn enligt följande: 

 

"Jag är övertygad om att kvinnor egentligen har lika mycket kunskap som män, men 

män syns och hörs mer. Kvinnor tenderar också att söka mycket information innan de 

tar ett investeringsbeslut medan män tenderar att köpa direkt och lära sig på vägen. 

Det här betyder inte att kvinnor är mer riskaverta, snarare riskmedvetna." 

 

Vid studerandet av investeringsbeslut är finansiell förmåga (eng: financial literacy) viktigt 

att ha i åtanke. Den finansiella förmågan har i många tidigare studier fastställts genom 

användandet av frågor som berör grundläggande koncept inom ekonomi. Lusardi (2008) 

menar att god finansiell förmåga leder till lyckade finansiella beslut. Samtidigt visade 

Almenberg och Dreber (2012) i en kvantitativ studie att kvinnor har en förhållandevis låg 

finansiell förmåga. 

 

                                                 
1 Två online-forum för kvinnor med ett intresse för privatekonomi och aktier. 
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Som nämnts ovan, har många tidigare studier fastställt att kvinnor generellt sett visar ett 

riskavert investeringsbeteende. Kan kvinnors låga risktagande och riskbenägenhet, eller 

starka riskmedvetenhet som Svahn nämner, bero på bristfällig finansiell förmåga? Eller är 

det så att kvinnor på aktiemarknaden underskattar sin förmåga att ta lyckade 

investeringsbeslut? 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Marks (2011) skriver att risk i samband med investeringar i första hand liknas vid 

sannolikheten att förlora pengar. Han menar även att risk kan liknas vid fara, hot och 

osäkerhet. Bodie, Kane och Marcus (2014) hävdar att investeringar med låg risk genererar 

lägre avkastning än de investeringar som medför hög risk. Historisk data har visat att det 

finns ett positivt samband mellan hög risk och hög avkastning (ibid). Nofsinger (2014) 

skriver att människors risktagande och riskbenägenhet varierar beroende på tidigare 

erfarenheter. Riskbenägenheten tenderar att öka då investeraren gjort större vinster 

historiskt sett, medan investerare som tidigare förlorat pengar tenderar att vara mer 

riskaverta. Detta är ett tydligt exempel på vad den moderna beteendeekonomiska 

forskningen menar med att investerare inte är rationella utan snarare styrs av psykologiska 

faktorer (ibid).  

 

Beteendeekonomi är teorin om hur människors emotionella och kognitiva biases influerar 

finansiella beslut och således även de finansiella marknaderna (Nofsinger, 2014). Dessa 

biases är influerade av risk, preferenser och tidigare erfarenheter. Enligt Nofsinger (2014) 

påverkas en investerares beslutsfattande, och framförallt risktagande, av olika 

karaktärsdrag såsom ålder, kön, kunskap, civilstånd, inkomst och förmögenhet. 

 

Det finns mycket tidigare forskning kring hur kön påverkar risktagandet vid finansiella 

beslut där det har visats att kvinnor generellt sett är riskaverta (Barber & Odean, 2001). 

Barber och Odean (2001) skriver även att manliga investerare har en högre övertro på sin 

egen förmåga än kvinnliga investerare på finansmarknaden. De visade i sin studie att 

kvinnor underskattar sin förmåga vid finansiella beslut och använder således kön som en 

proxy för övertro. Enligt Barber och Odean (2001) beror den manliga övertron, inom beslut 

av finansiell karaktär, på att andelen män inom finansindustrin är betydligt högre än 

andelen kvinnor. 
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Säve-Söderbergh (2012) fann i sin studie gällande kön, risk och portföljhantering att 

kvinnor vid val av pensionssparande generellt sett valde en portfölj med låg risk. Vidare 

menar hon att kvinnor överlag är mer riskaverta i sitt investeringsbeteende. Även Bernasek 

och Jianakoplos (1998) styrker att kvinnor visar ett lågt risktagande och en stor försiktighet 

inför sina investeringsbeslut. 

 

Beckmann och Menkhoff (2008) undersökte om det fanns några skillnader i 

investeringsbeteendet mellan kvinnliga och manliga fondförvaltare. Studien inkluderade 

professionella män och kvinnor från USA, Tyskland, Italien och Thailand där tre 

beteendefaktorer analyserades gällande risktagande, övertro och tävlingsinstinkt. I linje 

med tidigare forskning, som konstaterat att könsskillnaden i risktagandet varit stor, visade 

det sig även att de kvinnliga fondförvaltarna var mer riskaverta än de manliga (Beckmann 

& Menkhoff, 2008). Däremot visade undersökningen att variabeln övertro inte skiljde sig 

märkbart mellan könen, något som kan härledas till fondförvaltarnas vana av att fatta 

finansiella beslut (ibid). En studie utförd av Dwyer, Gilkeson och List (2002) undersökte 

könsskillnader i fondförvaltares finansiella risktagande i förhållande till finansiell förmåga 

och investeringsvana. De fann att de professionella fondförvaltarnas vana och kunskap av 

riskhantering och att fatta finansiella beslut i sitt arbete reducerade denna könsskillnad 

(ibid). Detta öppnar upp för frågan huruvida resultatet hade blivit annorlunda om studien 

applicerats på personer som har intresse av att investera men inte samma vana av 

riskhantering och att fatta finansiella beslut.  

 

Samtliga nämnda studier har fastställt att kvinnor är mer riskaverta i sina 

investeringsbeslut och den tidigare forskningen har undersökt könsskillnader i bland annat 

finansiell förmåga och övertro på den egna förmågan. Däremot har studiens författare inte 

funnit tidigare forskning som enbart undersökt det kvinnliga risktagandet och vilka 

faktorer som ligger till grund för eventuella skillnader kvinnliga investerare emellan. Vidare 

har studiens författare inte påträffat tidigare forskning som parallellt undersökt kvinnligt 

risktagande i förhållande till faktorerna bakgrund, finansiell förmåga, övertro och 

investeringsvana. 
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1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det finns något samband mellan faktorerna 

bakgrund, finansiell förmåga, övertro samt investeringsvana och kvinnors riskprofiler vid 

investeringsbeslut av finansiell karaktär. Vidare ämnar studien analysera den erhållna 

empirin i relation till tidigare studier inom området, för att öka förståelsen för vad som styr 

kvinnligt risktagande. 

 

1.4 Frågeställningar  
 

Syftet mynnar ut i tre forskningsfrågor: 

 

 Finns det något samband mellan kombinationen av faktorerna bakgrund, finansiell 

förmåga, övertro samt investeringsvana och kvinnors riskprofiler vid beslut av 

finansiell karaktär?  

 Vilka, eller vilken, av dessa faktorer har störst inverkan på det kvinnliga 

risktagandet? 

 Finns det möjlighet att, utefter resultatet från de två tidigare forskningsfrågorna, 

dra slutsatser kring huruvida studien styrker tidigare forskning kring kvinnligt 

risktagande? 

 

1.5 Avgränsningar 
 

I denna studie gällande vilka faktorer som ligger till grund för kvinnors 

investeringsbeteende och risktagande har författarna avgränsat sig till undersökningen av 

fyra områden. De faktorer som undersöktes var investerarnas bakgrund, finansiella 

förmåga, övertro och investeringsvana. I denna studie är faktorn ”bakgrund” en 

sammanslagning av några demografiska faktorer som studiens författare ansåg var 

relevanta för att kartlägga vad som influerar det kvinnliga risktagandet. Faktorn innefattar 

respondenternas ålder, civilstånd, sysselsättning, inkomst och förmögenhet. För att besvara 

rapportens forskningsfrågor och uppnå syftet behövde empirin bestå av kvinnor med en 

befintlig närvaro på aktiemarknaden. Urvalet begränsades således till medlemmar i de 

kvinnliga investerarnätverken Feminvest och Economista. 
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1.6 Forskningsbidrag 
 

Vilket har diskuterats tidigare i detta kapitel, finns det mycket forskning som konstaterat 

att kvinnor är mer riskaverta än män vid finansiella beslut. Dessutom har många tidigare 

studier visat att kvinnliga investerare besitter en lägre finansiell förmåga och övertro på sin 

egen förmåga att fatta beslut av finansiell karaktär. Däremot finns det ingen tidigare studie, 

i författarnas kännedom, som har undersökt kvinnligt risktagande i förhållande till 

kombinationen av faktorerna bakgrund, finansiell förmåga, övertro och investeringsvana. 

Studiens författare ville uppnå en större inblick i vilka faktorer som ligger till grund för det 

kvinnliga risktagandet, samt vilka faktorer som har störst inverkan.  

 

Målet med studien är att bidra med en ökad kunskap och insikt gällande kvinnors 

risktagande på aktiemarknaden, som i denna studie likställs vid en individs riskprofil. 

Studiens resultat och bidrag kan vara av stort intresse för de företag och organisationer som 

vill främja kvinnligt aktieägande och inflytande på de finansiella marknaderna.  

 

1.7 Disposition 
 

Efter det inledande avsnittet följer en presentation av tre områden: risk, 

beteendeekonomins inverkan på investeringsbeslut samt kvinnligt risktagande. 

Litteraturgenomgången redogör för tidigare studier och forskning inom dessa områden. I 

det tredje avsnittet presenteras studiens vetenskapliga metod, där utformning av enkät och 

insamling samt analys av data diskuteras. Slutligen presenteras enkätundersökningens 

resultat och tillhörande analys av resultatet där en diskussion förs huruvida tidigare 

nämnda faktorer har en inverkan på kvinnligt risktagande, och till vilken grad. Uppsatsen 

sammanfattas avslutningsvis i en slutsats samt förslag till vidare forskning. 
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2 Teoretisk referensram 

I avsnitt två presenteras den teoretiska referensramen, som omfattar teorier kring risk och 

investeringsbeteende samt tidigare forskning inom beteendeekonomi och kvinnligt 

risktagande. Områdena som berör övertro på sin egen förmåga och finansiell förmåga 

utvecklas och diskuteras kring ett generellt såväl som kvinnligt perspektiv. 

2.1 Inledning 
 

I problemdiskussionen presenterades tidigare forskning som har fastställt att kvinnor 

generellt sett tar lägre risk i sina finansiella investeringar än män. Vidare har många tidigare 

studier undersökt just risktagande i förhållande till specifika faktorer, där studiens 

författare främst har funnit forskning kring övertro på sin egen förmåga samt finansiell 

förmåga. Samtidigt skriver Nofsinger (2014) att en investerares risktagande påverkas av 

flera andra faktorer så som ålder, kön, kunskap, civilstånd, inkomst och förmögenhet. Val av 

teorier samt tidigare studier som utgör den teoretiska referensramen grundar sig i att 

möjliggöra besvarandet av studiens forskningsfrågor och därmed uppnå syftet. 

 

Den teoretiska referensramen är uppdelad i två huvudsakliga områden där det första 

avsnittet behandlar risk samt identifiering av en individs riskprofil. Detta är av intresse då 

studiens syfte är att undersöka kvinnligt risktagande. Vidare behandlas 

beteendeekonomins påverkan på investeringar med fokus på risktagande och 

avslutningsvis sätts detta i relation till det kvinnliga perspektivet. 

 

2.2 Risk 
 

”Investing consists of exactly one thing: dealing with the future. And because none of us can 

know the future with certainty, risk is inescapable” skriver Marks (2011, sida 39). Marks 

(2011) menar vidare att det finns tre delar en investerare måste ha insikt om gällande risk. 

Investeraren måste först och främst förstå risken för att därefter kunna uppfatta de 

situationer i vilka risken är hög. Det sista, och viktigaste, steget är att kontrollera risken 

(ibid). Bodie, Kane och Marcus (2014) skriver att tidigare forskning har visat att investerare 

lägger lika stor vikt vid risken i en investering som vid den förväntade avkastningen. Vidare 

menar de att det finns teorier om ett befintligt samband mellan risk och förväntad 

avkastning på de rationella kapitalmarknaderna. Däremot hävdar de att det inte finns någon 
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teori om de faktiska risknivåerna på marknaderna eftersom priset på olika tillgångar 

fluktuerar till följd av olika nyheter (ibid). 

 

Figur 1 illustrerar det linjära sambandet mellan risk och avkastning där kurvan visar att det 

är positivt. Marks (2011) skriver att investerare många gånger tror att de per automatik 

uppnår högre avkastning genom att göra mer riskfyllda placeringar. Vidare skriver han att 

om så var fallet, att riskfyllda placeringar givet skulle generera högre avkastning, skulle de 

inte vara mer riskfyllda. Marks (2011) presenterar en alternativ modell (Figur 2) där han, 

utöver det positiva sambandet mellan risk och avkastning, även inkluderar faktumet att 

osäkerheten ökar i takt med risken. Vidare menar han att mer riskfyllda investeringar, 

utöver högre förväntad avkastning, även medför en större möjlighet för lägre avkastning 

och förluster. 

 

 

Figur 1 - Samband risk-avkastning 

Figur 2 - Egen tolkning och översättning av Marks (2011) modell för samband risk-

avkastning 

 

Den traditionella finansteorin använder standardavvikelsen, även kallad volatilitet, av en 

investerings förväntade avkastning som ett mått på risken i samma investering (Bodie, Kane 

& Marcus, 2014). Eftersom volatiliteten mäter hur mycket den förväntade avkastningen i en 

investering väntas fluktuera innebär en hög volatilitet en större risk. Bodie, Kane och 

Marcus (2014) skriver att en investering med hög volatilitet innebär att risken för nedsidan 

är hög men även att potentialen för uppsidan är hög. Det som avgör om, och till vilken grad, 

investerare är villiga att binda kapital i aktier är deras riskaversion (ibid). 

 

När en investerare ska placera kapital på börsen bör denne estimera hur stor den 

förväntade belöningen, den så kallade riskpremien, som erbjuds för risken är (Bodie, Kane 
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& Marcus, 2014). Riskpremien beräknas som skillnaden mellan den förväntade 

avkastningen i en investering och den riskfria räntan. Den riskfria räntan är den ränta 

investeraren tjänar genom att placera kapital i en riskfri tillgång, till exempel genom att ha 

pengarna på banken. För att riskaverta investerare ska vara villiga att placera kapital på 

börsen, istället för att låsa alla medel i riskfria tillgångar, måste riskpremien vara större än 

noll (ibid). Till skillnad från en riskavert investerare bedömer en riskneutral investerare 

enbart en investering utifrån den förväntade avkastningen (ibid). Den traditionella 

finansteorin bygger bland annat på antagandet att alla investerare är naturligt riskaverta 

(Marks, 2011; Nofsinger, 2014). 

 

2.2.1 Riskprofil 
 

För att ha möjlighet att adressera kvinnligt risktagande och riskbenägenhet, vilket är 

studiens syfte, har studiens författare genomfört en litteraturgenomgång där många olika 

termer inom risk har påträffats, så som ”riskpreferens”, ”risktolerans” och 

”riskbenägenhet”. Grable (2017) skriver att en investerares risktolerans är den nivå av 

osäkerhet denne är villig att acceptera vid ett finansiellt beslut. Samtidigt kan en 

investerares riskbenägenhet delas upp i två områden: investerarens vilja att ta risk och en 

investerares förmåga att ta risk (Pompian, 2016). En investerares riskvilja baseras på hur 

mycket risk denne är villig att ta i utbyte mot premien som erbjuds, vilket innebär att en 

investerare med låg riskvilja benämns som riskavert (ibid). En investerares riskförmåga 

bedöms däremot utifrån hur mycket förlust dennes finansiella ställning kan bära, vilket 

innebär att en investerares riskvilja bör avgöras utifrån dennes riskförmåga, vilket den inte 

alltid gör (ibid). 

 

Grable (2017) menar att samtliga ovan nämna koncept inom finansiell risk tillsammans 

utgör en investerares riskprofil och definierar slutligen ”riskprofil” som en investerares 

totala risktagande och riskbeteende (Figur 3). Danske Bank använder ett frågeformulär som 

bygger på sex frågor (Bilaga 4) för att identifiera sina kunders riskprofil. Utifrån kundernas 

resultat kategoriseras de i en av tre riskprofiler: låg, neutral eller hög risk. Grable (2017) 

menar att identifieringen av en investerares riskprofil bör ta hänsyn till dennes 

investeringsmål, tidshorisont samt riskförmåga. I sitt frågeformulär adresserar Danske 

Bank kundens tidshorisont, mål och syfte för sina investeringar samt kännedom och 

inställning gällande avkastning i förhållande till risk. Dessutom behandlar en av frågorna 

kundens reaktion och inställning till volatilitet i en finansiell investering. 

 



10 

 

Som tidigare nämnts bygger en individs riskbenägenhet på viljan att ta risk samt förmågan 

att ta risk (Pompian, 2016). Exempelvis är det av intresse att identifiera kundens 

tidshorisont eftersom det ger en indikation på dennes förmåga att ta risk. Samtidigt 

adresserar frågor gällande kundens syfte och målsättning med en investering dennes vilja 

att ta risk, då vissa målsättningar kräver ett högre risktagande än andra (Åsén, 2006). Som 

tidigare nämnts bör en investerare uppskatta hur stor förväntad belöning, i detta fall 

avkastning, denne kräver givet en viss nivå av risk. Detta identifieras utifrån de frågor som 

behandlar individens kännedom och inställning till avkastning i förhållande till risk. 

 

 

Figur 3 - Egen tolkning och översättning av finansiell riskprofil (Grable, 2017) 

 

2.3 Beteendeekonomins påverkan på investeringar 
 

Marks (2011) menar att resultatet av en portföljs avkastning påverkas och genereras till 

följd av en sammansättning av ett flertal faktorer. Han skriver att denna sammansättning 

består av makroekonomiska-, företagsspecifika-, geopolitiska-, tekniska- och psykologiska 

faktorer. Beteendeekonomi är läran om hur de psykologiska faktorerna, och den mänskliga 

faktorn, påverkar finansiella investeringsbeslut och marknadspriser (Nofsinger, 2014; 

Jordan, Miller & Dolvin, 2018). Beteendeekonomi försöker förklara vilka faktorer som 

influerar människors finansiella beslutstagande, både individuellt och kollektivt (Pompian, 

2016). Vissa av beteendeekonomins förespråkare menar att investerarnas emotionella och 

kognitiva biases leder till ineffektivitet på marknaden eftersom den effektiva 

marknadshypotesen bland annat bygger på att alla investerare är rationella (Jordan, Miller 

& Dolvin, 2018). Dessa emotionella och kognitiva biases leder till att människor omedvetet 

påverkas av tidigare finansiella erfarenheter och personliga åsikter, vilket i sin tur 

reducerar rationaliteten (Pompian, 2016). Pompian (2016) menar att dessa biases även kan 

påverka hur en investerare upplever och hanterar risk. En investerares riskprofil påverkas 

av ett flertal faktorer så som dennes tidigare finansiella erfarenheter, tidigare finansiella 

beslut samt omgivningens påverkan från familj, vänner och rådgivare (ibid). 
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Inom beteendeekonomi delas begreppet ”risk” upp i två kategorier: känd risk och okänd 

risk. Känd risk är den risk som investeraren kan förstå och mäta medan den okända risken 

representerar de situationer då utfallet blir annorlunda än vad investeraren hade förväntat 

sig (ibid). Pompian (2016) menar att en investerare vid känd risk kommer acceptera utfallet 

även om det innebär en förlust, men att de emotionella och psykologiska biases kommer 

påverka investerarens beteende i de fall då utfallet landar inom ramen för den okända 

risken. 

 

Beteendeekonomi utgår från att investerarnas riskaversion skiljer sig åt beroende på 

situation (Nofsinger, 2014). Nofsinger (2014) skriver att en investerare kan vara riskavert 

när denne tecknar en försäkring medan samma investerare visar ett risksökande beteende 

vid köp av lotter. Ytterligare en alternativ teori till den traditionella finansteorin är Daniel 

Kahneman och Amos Tverskys prospektteori (eng: Prospect Theory) från 1979 som 

understryker att en investerares beteende, och nivå av riskaversion, tar olika form 

beroende på om en investeringssituation presenteras i termer av förluster eller vinster 

(Jordan, Miller & Dolvin, 2018). Vidare skriver Jordan, Miller och Dolvin (2018) att en 

investerare tenderar att vara riskavert om investeringssituationen presenteras i termer av 

förluster och risksökande om den presenteras i termer av vinster. Nofsinger (2014) menar 

att människors riskbenägenhet varierar beroende på tidigare erfarenheter. En investerares 

riskbenägenhet tenderar att öka då denne gjort större vinster historiskt sett, medan 

investerare som tidigare förlorat pengar tenderar att vara mer riskaverta. Dessutom är 

sannolikheten stor att en investerare som sålt en aktie med vinst kommer köpa mer 

riskfyllda aktier framöver (ibid). 

 

2.3.1 Övertro på den egna förmågan 
 

Beteendeekonomi bygger på ett antal emotionella och psykologiska biases som påverkar 

investerare och deras investeringsbeslut (Hens & Meier, 2015). Hens och Meier (2015) 

skriver att dessa biases även kan förklara en investerares risktagande. En av dessa biases 

kallas övertro på den egna förmågan och innebär att en investerare överskattar sin förmåga 

att exempelvis skapa avkastning (Nofsinger, 2014). Detta i sin tur leder ofta till att dessa 

investerare upplever en investering som mindre riskfylld än vad andra gör. Barber och 

Odean (2001) hävdar att en investerare med hög övertro kommer att investera mer 

frekvent än en rationell investerare. De förklarar dessutom att en investerare med hög 

övertro överskattar sin förmåga och således även sin uppskattning av den förväntade 
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avkastningen. Den självsäkra investeraren, som tenderar att visa ett mer frekvent 

investeringsbeteende, står även inför höga transaktionskostnader vilket i sin tur förutsätter 

en högre avkastning (ibid). I de fall den självsäkra investeraren inte lyckas generera 

tillräckligt hög avkastning för att täcka transaktionskostnaderna, blir nyttan för 

investeraren lägre. Jämförelsevis kommer en rationell investerare endast genomföra en 

investering i de situationer då den förväntade avkastningen överstiger 

transaktionskostnaderna (ibid). 

 

Nofsinger (2014) skriver att övertro många gånger föds ur att en investerare tror att denne 

har information som i sin tur ökar dennes kunskap och på så sätt möjliggör denne att ta ett 

fördelaktigt investeringsbeslut. Han menar att innehavet av ny information gör en 

investerare mer självsäker på sin framtidsprognos även om chansen att ha rätt i teorin inte 

har förändrats. Pompian (2016) har kartlagt vilka biases som påträffas vid olika nivåer av 

risktagande och hävdar att övertro återfinns bland de investerare som har en hög 

riskbenägenhet. 

 

2.3.2 Finansiell förmåga 
 

Lusardi och Mitchell (2007) fann att många privatpersoner har bristfälliga finansiella 

kunskaper och är obekanta med de mest grundläggande ekonomiska koncepten. De menar 

att denna finansiella okunskap bidrar till en generell oförmåga att ta beslut gällande 

investeringar och sparande. Vidare hävdar Lusardi och Mitchell (2011) att individer världen 

över idag besitter en låg grundläggande finansiell förmåga vilket således påverkar 

individens långsiktiga sparande. 

 

Enligt OECD INFE (2011, sida 3) definieras finansiell förmåga som ”en kombination av 

medvetenhet, kunskap, skicklighet, attityd och beteende som är nödvändig för att genomföra 

förnuftiga finansiella beslut som slutligen genererar ett finansiellt välbefinnande för 

individen”. Lusardi (2008) skriver att finansiell förmåga är en viktig fråga inom området för 

finansiellt beslutstagande. Hon menar att det finns en positiv relation mellan finansiell 

förmåga och lyckade finansiella beslut. För att mäta den finansiella förmågan undersöks en 

individs förståelse för fundamentala ekonomiska koncept (ibid). Ett flertal studier (OECD, 

2011; Finansinspektionen, 2015; Bucher-Koenen et al., 2016) har undersökt finansiell 

kunskap och förmåga i olika länder genom att använda sig av frågor som berör ränta, 

inflation och riskspridning. Lusardi och Mitchell (2008) undersökte den finansiella 

förmågan hos privatpersoner baserat på dessa tre frågor. De första två frågorna gällande 
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ränta respektive inflation användes för att mäta individernas fundamentala ekonomiska 

kunskaper medan den tredje frågan syftade till att värdera individernas kompetens att 

förstå riskspridning (ibid). 

 

Även i Sverige har forskare genomfört studier inom finansiell förmåga med hjälp av 

frågorna gällande ränta, inflation och riskspridning. Finansinspektionen (2015) 

genomförde, tillsammans med forskarna Almenberg, Lusardi, Säve-Söderbergh och 

Vestman, en undersökning gällande finansiell förmåga hos 844 svenska privatpersoner 

mellan åldrarna 25 och 75. Studien baserades på en tidigare konsumentundersökning 

utförd av Finansinspektionen, i samarbete med Almenberg och Widmark, från 2010 

(Finansinspektionen, 2015). I undersökningen ombads respondenterna att besvara dessa 

tre frågor: 

 

Ränta 

”Anta att du har 100 kr på ett sparkonto med 2 procents ränta. Hur mycket tror du att 

du skulle ha på kontot efter 5 år om du låter pengarna växa på kontot: Mer än 102kr, 

exakt 102kr eller mindre än 102kr?” 

 

Inflation 

”Anta att räntan på ditt sparkonto är 1 procent och inflationen är 2 procent. Om du 

låter dina pengar stå på kontot i ett år, kommer du kunna köpa mer, lika mycket, eller 

mindre för pengarna vid årets slut?” 

 

Riskspridning 

”Är följande påstående sant eller falskt? Att köpa i aktier i ett enstaka företag är 

vanligtvis säkrare än att köpa andelar i en aktiefond.” 

 

Undersökningens resultat visade en låg andel korrekta svar, vilket således tyder på att 

svenska privatpersoner till stor del saknar en grundläggande finansiell förmåga. 

Finansinspektionen (2015) menar att denna bristfälliga finansiella förmåga leder till ett 

finansiellt agerande som påverkar privatpersoner negativt. Denna oförmåga att ta 

fördelaktiga finansiella beslut minskar således buffertsparande och pensionssparande samt 

bidrar till andra reducerande effekter för privatekonomin (ibid). Vidare hävdar 

Finansinspektionen (2015) att den finansiella förmågan skiljer sig mellan, bland annat, kön, 

ålder, inkomst och utbildningsnivå. 
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2.4 Kvinnors risktagande 
 

Hira och Loibl (2008) skriver att risk, avkastning, befintliga investeringsalternativ, 

målsättning samt det rådande marknadsläget är några faktorer som investerare tar hänsyn 

till vid investeringsbeslut. Vidare skriver de att män och kvinnor är överens om att ”risk” är 

den viktigaste variabeln av dessa. Hira och Loibl (2008) menar att det finns en nära relation 

mellan kvinnors tendens att välja investeringsalternativ med låg risk och faktumet att 

kvinnor är mindre självsäkra vid investeringsbeslut. Kvinnor tenderar att tvivla på sin 

kompetens och underskatta sin förmåga gällande beslut av finansiell karaktär (Beyer & 

Bowden, Barber & Odean genom Hira & Loibl, 2008).  

 

I en kvantitativ studie, baserad på 2000 fondförvaltare i USA, undersökte Dwyer, Gilkeson 

och List (2002) huruvida finansiell förmåga påverkar risktagande och 

investeringsbeteende. Studien visade att kvinnliga investerare tar lägre risk vid finansiella 

beslut än män, men att könsskillnaden reducerades då finansiell förmåga och 

investeringsvana användes som utgångspunkt. Detta resultat tyder på att finansiell förmåga 

influerar kvinnligt risktagande vid investeringsbeslut, där högre finansiell förmåga leder till 

ett högre risktagande. Finansiell förmåga är således ytterligare en variabel som kan förklara 

kvinnors defensiva investeringsbeteende (ibid). 

 

Säve-Söderbergh (2012) visade i sin studie om pensionssparande att kvinnor generellt sett 

väljer investeringsalternativ med låg risk. Undersökningen visade även att variabeln 

förmögenhet spelade en signifikant roll i risktagandet. Deltagarna med stor förmögenhet, 

innefattande kapital och tillgångar, visade en högre riskbenägenhet vid investeringsbeslut 

än de med lägre förmögenhet (ibid). Lusardi (2008) menar även att sannolikheten är större 

att förmögna hushåll och personer är närvarande på aktiemarknaden. Detta styrks även av 

Barber och Odean (2001) som hävdar att inkomst är en variabel som påverkar 

riskbenägenheten, där högre inkomst leder till en mer riskfylld portföljhantering. Det 

faktum att svenska kvinnor idag har en lägre inkomst än män, och således även en mindre 

förmögenhet, kan därmed förklara kvinnors defensiva investeringsbeteende (Säve-

Söderberg, 2012; Bernasek & Jianakoplos, 1998; Dwyer, Gilkeson & List, 2002). 

 

2.4.1 Kvinnors övertro på sin egen förmåga 
 

Tidigare studier har visat att kvinnor underskattar sin förmåga mest inom de områden där 

män är dominerande, vilket de är på de finansiella marknaderna (Prince, 1993; Beyer & 
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Bowden, 1997; Barber & Odean, 2001). Könsskillnaden i övertro och självförtroende har 

dessutom visat sig vara störst i de situationer där information och återkoppling är otydlig 

och tvetydig, ytterligare en situation som råder på de finansiella marknaderna (Hira & Loibl, 

2008). I dessa situationer är kvinnor mindre självsäkra än män och tenderar därför att 

underskatta sina förmågor gällande finansiella beslut (ibid). 

 

Många experter inom området hänvisar främst till en studie genomförd av Barber och 

Odean år 2001, som undersöker skillnader i manligt och kvinnligt investeringsbeteende vid 

finansiella beslut i relation till övertro. Barber och Odean (2001) tog hänsyn till deltagarnas 

ålder, civilstånd samt inkomst och studien fastställde att kvinnor tog en låg risk i sina 

investeringar på de finansiella marknaderna. Vidare menar Barber och Odean (2001) att 

kvinnor har en lägre övertro på sin egen förmåga att ta fördelaktiga finansiella beslut. 

 

Utöver könsskillnader undersökte Barber och Odean (2001) även eventuella 

beteendeskillnader mellan gifta kvinnor och män respektive kvinnor och män med 

singelstatus. Resultatet i studien visade att skillnaden i övertro mellan gifta kvinnor och 

män var mindre jämfört med skillnaden mellan kvinnor och män med singelstatus. Enligt 

Barber och Odean (2001) kan en förklaring till resultatet vara att gifta par hjälper varandra 

och påverkar respektives investeringsbeslut. Barber och Odean (2001) fann att kvinnor 

håller en mindre andel riskfyllda tillgångar i sina portföljer jämfört med manliga 

investerare. Även Nofsinger (2014) hävdar att kvinnor med singelstatus visar lägst övertro 

på sin egen förmåga av de fyra grupperna, medan män med singelstatus visar högst. Figur 4 

visar skillnaden i övertro mellan de fyra grupperna där den vertikala axeln illustrerar 

frekvens i investerande, som ökar i takt med att övertron ökar. Ytterligare en författare som 

menar att civilstånd påverkar riskbeteendet hos kvinnor och män är Säve-Söderbergh 

(2012). Hon fann i sin studie att gifta kvinnor tar högre risk i sitt pensionssparande än 

kvinnor med singelstatus. 
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Figur 4 - Egen tolkning och översättning av investeringsfrekvens (Nofsinger, 2014) 

 

Hira och Loibl (2006) kartlade könsskillnader i investeringsbeteende och identifierade vilka 

faktorer som påverkar individers investeringsbeslut. Eftersom mycket tidigare forskning 

visar att risktagande har stor påverkan vid investeringsbeslut, inkluderade studien ett antal 

frågor för att avgöra respondenternas riskprofiler (Hira & Loibl, 2006). Nästan 70 procent 

av kvinnorna som deltog i studien letade efter riskfria investeringar, alternativt 

investeringar som medförde låg eller medel-låg risk. Samtidigt beskrev sig bara hälften av 

kvinnorna i studien som självsäkra och kunniga inom finansiella investeringar och beslut. 

Det fanns även en markant skillnad mellan könen i hur frekvent de granskade och jämförde 

sina investeringsresultat mot benchmark, där kvinnor tenderar att utvärdera och följa upp 

sina portföljer mer sällan. Sammanfattningsvis visade studien att kvinnor överlag är mindre 

självsäkra och underskattar sina förmågor gällande investeringar (ibid). 

 

2.4.2 Kvinnors finansiella förmåga 
 

Tidigare studier och forskning har konstaterat att kvinnor tenderar att ha en låg 

grundläggande finansiell förmåga (Lusardi & Mitchell, 2007, 2011; Alessie, Lusardi & Van 

Rooij, 2007). Almenberg och Dreber (2012) har genomfört en kvantitativ studie för att 

undersöka huruvida den låga kvinnliga finansiella förmågan kan förklara faktumet att 

kvinnor har en låg närvaro på de finansiella marknaderna. Studien baserades på 1300 

svenska män och kvinnor med grundläggande finansiella kunskaper, baserat på deras 

kännedom om finansiella marknader och bekantskap med finansiella produkter (ibid). 

Studien visade att kvinnor har en lägre finansiell förmåga vilket således kan vara en 

förklaring till deras låga närvaro på börsen. 
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Bucher-Koenen et al. (2016) undersökte om könsskillnaden i finansiell förmåga förklaras 

av bristfällig finansiell kunskap eller skillnad i övertro vid finansiella beslut. Studien 

baserades på två stycken enkätundersökningar som respondenterna fick besvara vid två 

olika tillfällen. Experimentet baserades på de tre tidigare nämnda frågorna som mäter 

finansiell förmåga genom ränta, inflation och riskspridning (ibid). 

 

Den första enkätundersökningen besvarades av respondenterna under maj 2012 och 

innehöll fem svarsalternativ, varav ”jag vet inte” och ”vill inte svara” var två möjliga 

alternativ. Det andra frågeformuläret genomfördes i juni samma år och innehöll exakt 

samma frågor men endast tre svarsalternativ där respondenterna var tvungna att välja det 

svarsalternativ de ansåg vara rätt. Denna gång skulle även respondenterna uppskatta hur 

säkra de var på sitt svar, på en skala från ett till sju, där ett stod för ”inte alls säker” och sju 

stod för ”helt säker” (ibid). Den första enkäten resulterade i en stor andel felaktiga svar 

bland kvinnorna på de tre frågorna som mäter finansiell förmåga och samtidigt valde en 

stor andel kvinnor svarsalternativet ”jag vet inte”. 

 

Vid den andra enkätundersökningen kunde författarna dra mycket intressanta slutsatser. 

Eftersom svarsalternativen ”jag vet inte” och ”vill inte svara” inte fanns med som alternativ 

var respondenterna tvungna att välja ett svar. Denna gång svarade en större andel kvinnor 

rätt på alla tre frågor vilket således resulterade i en högre finansiell förmåga hos kvinnorna 

jämfört med den första frågeenkäten. Analys av resultaten från självestimeringsskalan 

visade att kvinnor generellt sett underskattade sin förmåga att besvara frågorna korrekt. 

Kvinnornas lägre självestimering i den andra enkäten gick således i linje med resultatet från 

den första enkätundersökningen där kvinnorna till stor del besvarade ”jag vet inte”. 

 

Sammanfattningsvis kunde Bucher-Koenen et al. (2016) visa att könsskillnaden i finansiell 

förmåga till viss del kan förklaras av könsskillnaden i övertro. Samtidigt understryker de att 

andra variabler så som exempelvis utbildning och inkomst spelar en roll. När Lusardi och 

Mitchell (2011) undersökte individers finansiella förmåga ur ett globalt perspektiv fann 

även de att kvinnor visade en lägre finansiell förmåga och till större del svarade ”jag vet 

inte” på frågorna. 

2.5 Analysmodell 
 

För att uppnå studiens syfte, och således möjliggöra besvarandet av forskningsfrågorna, har 

studiens författare konstruerat en analysmodell. Denna modell illustreras i Figur 5 och 
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baseras på den teoretiska referensramen, som sammanfattas i Tabell 1. Då studien har sin 

utgångspunkt i risk inleddes referensramen med teorier kring vad risk innebär samt hur en 

individs riskprofil kan identifieras. Vidare presenterades en rad olika tidigare studier som 

behandlar olika psykologiska biases inom beteendeekonomi samt faktorer som driver 

kvinnligt risktagande. 

 

 

Figur 5 - Författarnas analysmodell 

 

Eftersom mycket tidigare forskning har fokuserat på undersökandet av könsskillnader i 

risktagande har denna studie endast fokuserat på det kvinnliga risktagandet. De kvinnor 

som utgör det empiriska materialet i denna studie är kvinnor med en befintlig närvaro på 

aktiemarknaden. Med ”kvinnligt risktagande” menar studiens författare en individs 

riskprofil, och inte den faktiska risken som en individ tar i sina investeringar. Riskprofilen 

mäts med en egenbyggd modell som har sitt ursprung i Danske Banks frågeformulär, vilket 

återfinns i Bilaga 4, samt tidigare studier (Åsén, 2006). Identifieringen av en individs 

riskprofil bestäms av frågor som avgör deras vilja att ta risk såväl som deras förmåga att ta 

risk. Detta går i linje med vad Pompian (2016) menar ligger till grund för en investerares 

totala riskbenägenhet, där även beteendeekonomiska biases har en eventuell påverkan. 

 

I analysmodellen har en av dessa biases, övertro på den egna förmågan, inkluderats i 

kombination med kontroll för kvinnornas bakgrund, investeringsvana och finansiella 

ställning. Modellen syftar till att undersöka eventuella samband mellan variablerna 

bakgrund, finansiell förmåga, övertro samt investeringsvana och kvinnors identifierade 

riskprofiler. Intresset ligger i att utreda huruvida funna samband går i linje med tidigare 

forskning eller om kvinnligt risktagande förklaras på annat sätt. 
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Tabell 1 - Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Faktorer Slutsats Forskare 

Övertro 

En investerare med hög övertro på 

sin egen förmåga tar större risk 

Pompian, 2016; Nofsinger, 

2014; Hens & Meier, 2015 

  

En investerare med hög övertro på 

sin egen förmåga handlar mer 

frekvent vilket innebär att de står 

inför högre transaktionskostnader 

Barber & Odean, 2001 

  

Kvinnor tenderar att underskatta sin 

förmåga gällande finansiella beslut 

Prince, 1993; Beyer & 

Bowden, 1997; Barber & 

Odean, 2001; Hira & Loibl, 

2006 

Finansiell 

förmåga 

Många privatpersoner besitter en låg 

finansiell förmåga 

Lusardi & Mitchell, 2007, 

2011; Finansinspektionen, 

2015 

  

Kvinnor tenderar att besitta en låg 

finansiell förmåga 

Lusardi & Mitchell, 2007, 

2011; Alessi, Lusardi & 

van Rooij, 2007; 

Almbenberg & Dreber, 

2012 

Förmögenhet Individer med hög förmögenhet visar 

ett mer riskfyllt investeringsbeteende 
Säve-Söderbergh, 2012 

Inkomst Högre inkomst leder till en mer 

riskfylld portföljhantering 
Barber & Odean, 2001 

Civilstånd Gifta kvinnor tar högre risk än 

kvinnor med singelstatus 

Nofsinger, 2014; Säve-

Söderbergh, 2012 

Investeringsvana Ju bredare vana av att investera, 

desto mer risk tar kvinnliga 

investerare 

Dwyer, Gilkeson & List, 

2002 
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3 Vetenskaplig Metod 

I avsnitt tre presenteras författarnas tillvägagångssätt för insamling av empiri och teori. 

Studiens författare argumenterar för de gjorda metodvalen utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor. Studiens kvalitet och etiska förhållningssätt presenteras och diskuteras även 

kring i metodavsnittet. 

3.1 Val av metod 
 

Då denna studie ämnar undersöka vilka faktorer som ligger till grund för kvinnligt 

risktagande vid finansiella beslut, samt vilka av dessa faktorer som har störst inverkan på 

det kvinnliga risktagandet, har studiens författare tillämpat en kvantitativ metod. Enligt 

Justesen och Mik-Meyer (2011) bygger en kvantitativ studie på en undersökning där 

resultatet har genererats från insamlad numerisk data som analyserats statistiskt för att 

kunna förklara kausala samband. Vidare menar Justesen och Mik-Meyer (2011) att det 

realistiska perspektivet studerar den sociala världen ur en objektiv synvinkel och 

eftersträvar att framställa generaliserbara resultat som ska spegla en så verklighetstrogen 

sanning som möjligt. Det realistiska perspektivet influeras av positivism, som grundar sig i 

ett kunskapsteoretiskt perspektiv, där forskarens syfte är att på ett neutralt och objektivt 

sätt beskriva studiens funna förhållanden (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

 

Bryman och Bell (2011) menar att en kvantitativ undersökningsmetod formas av en 

deduktiv och objektiv karaktär där insamlad numerisk hårddata ska kunna mätas och skapa 

kvantifierbara analyser. Således präglas denna studie av en deduktiv ansats, där teorier 

kring kvinnligt risktagande och beteendeekonomi har legat till grund för studiens insamling 

av data, som i sin tur har bidragit till studiens erhållna resultat. Insamlandet av studiens 

empiri har genomförts genom en enkätundersökning (Bilaga 1), som enligt Bryman och Bell 

(2011) lämpar sig väl vid en kvantitativ studie. En enkätundersökning medför vidare 

möjligheten till ett större urval vilket författarna ansåg skulle generera mer tillförlitliga 

resultat samt ge en rättvisande bild av kvinnligt risktagande vid finansiella beslut. Dessutom 

är enkätundersökningar en fördel vid kvantitativa studier som syftar att hitta eventuella 

samband och relationer mellan variabler, som i sin tur kan bidra till generalisering (Bryman 

& Bell, 2011). 

 

Det finns ett antal olika sätt att analysera kvantitativ data, där beslutet om vilken typ av 

analys som ska appliceras baseras på vilken typ av variabler studien behandlar (Bryman & 
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Bell, 2011). En analysmetod som Bryman och Bell (2011) nämner är multipel 

regressionsanalys, vilken är lämplig när syftet är att undersöka sambandet mellan tre eller 

flera variabler samtidigt. Då studiens författare ämnar undersöka om, och till vilken grad, 

faktorerna bakgrund, finansiell förmåga, övertro och investeringsvana influerar kvinnligt 

risktagande, lämpar sig en multipel regressionsanalys. 

 

3.2 Kvantitativ studie 
 

Bryman och Bell (2011) menar att en kvantitativ metod huvudsakligen influeras av ett 

deduktivt synsätt i förhållandet mellan teori och forskning. En kvalitativ metod är däremot 

influerad av induktivism, där vikten av ord och mjukdata ligger till grund för analys 

(ibid). Justesen och Mik-Meyer (2011) menar att vid tillämpning av en kvantitativ metod är 

syftet att från en delpopulation kunna generera numerisk data. Denna data ska genom 

statistiska analyser kunna framställa generaliserbara resultat som kan tillämpas på en 

större population.  

 

Studiens författare undersökte ett större urval, baserat på kvinnor med ett befintligt 

intresse för aktier, då en enkätundersökning tillämpades och utformades online på 

Feminvest och Economista. Bryman och Bell (2011) menar att en enkätundersökning, där 

respondenterna på egen hand besvarar frågorna, är en mycket passande metod för 

insamling av empiri vid en kvantitativ studie. Även studiens författare ansåg att 

genomförandet av en enkätundersökning var mest lämplig då undersökningen ämnade 

finna ett samband mellan variabeln riskprofil och de tidigare nämnda faktorerna. 

 

Bryman och Bell (2011) menar att vissa variabler måste kodas för att kunna kvantifieras 

och därmed bli mätbara för att skapa generaliserbara och pålitliga resultat (ibid). Den 

insamlade empirin har således, vid statistisk analys, definierats och kategoriserats till 

mätbara numeriska och kategoriska variabler. Studiens beroende variabel är riskprofil och 

de oberoende variablerna är civilstånd, inkomst, förmögenhet, erfarenhet, vana, finansiell 

förmåga och övertro. Variablerna analyserades genom en multipel regressionsanalys i det 

statistiska programmet SPSS. 
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3.3 Forskningssynsätt 
 

Bryman och Bell (2011) menar att en studies val av angreppssätt mellan teori och empiri 

kan influeras genom ett deduktivt eller induktivt forskningssynsätt. Som tidigare nämnts 

menar Bryman och Bell (2011) att en deduktiv ansats grundas i teori som sedan bygger 

undersökningen. Omvänt bygger en induktiv ansats på resultatet av insamlad empirisk data 

som sedan ligger till grund för teori (ibid). Mot bakgrund i detta har studiens författare valt 

att tillämpa ett deduktivt angreppssätt då studien utgick från tidigare forskning gällande 

risk, övertro på den egna förmågan och finansiell förmåga. Den presenterade referensramen 

låg till grund för utformning av studiens datainsamling och ingen teori adderades i 

efterhand beroende på resultatet. Således kunde tidigare forskning appliceras på, samt 

jämföras med, författarnas empiriska underlag med en förhoppning om att erhålla en större 

inblick i kvinnligt risktagande. 

 

Bryman och Bell (2011) menar att en deduktiv ansats utgår från teori som sedan vägleder 

studien, där rapporten testar en teori utifrån en given hypotes. I denna undersökning har 

författarna inte testat en hypotes. Istället har det empiriska underlaget legat till grund för 

besvarandet av studiens forskningsfrågor. Bryman och Bell (2011) styrker detta då de 

menar att en kvantitativ studie inte nödvändigtvis måste utgå från en hypotes, utan att en 

undersökning snarare kan präglas av en teori som sätts i relation till insamlad objektiv data. 

 

3.4 Forskningsdesign 
 

Enligt Bryman och Bell (2011) bör fastställandet av forskningsdesign genomföras i enlighet 

med vad studien ämnar undersöka, och är ett kriterium vid utformning av en studie. En 

tvärsnittsstudie är en forskningsdesign som lämpar sig vid studier där empirisk data samlas 

in under en bestämd tidpunkt från flera olika fall för att hitta kausala samband mellan två 

eller flera variabler (ibid). Vid en kvantitativ tvärsnittsstudie samlas oftast empirisk data in 

genom enkätundersökningar eller strukturerade intervjuer. Definitionen av ”flertalet fall” 

innebär variation av exempelvis människor, miljöer eller organisationer vilket i sin tur 

medför att en kvantitativ studie måste undersöka stora populationer för att kunna generera 

ett pålitligt resultat (ibid). Författarnas studie formas av en kvantitativ ansats, tillämpad 

efter en tvärsnittsstudie, där empirisk data samlades in genom en enkätundersökning 

riktad mot kvinnor med ett befintligt intresse för finansiella investeringar och som redan är 

närvarande på aktiemarknaden. Vidare var ambitionen att insamlad data skulle analyseras 
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i relation till tidigare forskning för att bidra med en ökad förståelse för vad som styr 

kvinnligt risktagande. 

 

3.5 Datainsamling 
 

3.5.1 Litteraturgenomgång 
 

För att öka studiens trovärdighet inom det valda forskningsområdet är det viktigt att 

studiens författare genomför en grundlig litteraturgenomgång. Syftet är att öka förståelsen 

för vilken forskning som existerar samt hjälpa studiens författare att sålla viktig information 

inom ämnet (Bryman & Bell, 2011). Studien präglades av olika källor i form av vetenskapliga 

publicerade artiklar, böcker, tidskrifter och rapporter från pålitliga databaser samt 

myndigheter. Författarna använde sig av sökmotorer via databaser på Linköpings 

Universitets bibliotek, så som LIBRIS och Scopus. Vid sökandet av vetenskapliga artiklar och 

tidigare forskning inom området användes bland annat följande sökord: ”Behavioural 

finance”, ”Behavioural finance women”, ”Gender difference in risk-taking”, ”Over-confidence”, 

”Financial literacy”. 

 

Vidare använde studiens författare DiVA-portalen, där tidigare uppsatser inom området 

granskades för att finna flera vetenskapliga artiklar och källor som var väsentliga för 

studien. Därefter granskade författarna varje källa och referens för att säkerställa att 

primärkällan användes, för att på så sätt öka studiens tillförlitlighet. Genom att använda 

primärkällan minimeras även risken för feltolkningar som kan uppstå av andra forskare vid 

sekundärkällor (Bryman & Bell, 2011). 

 

3.5.2 Urval 
 

Studien ämnar undersöka kvinnliga privatpersoner med ett befintligt intresse för aktier, 

och som redan är närvarande på de finansiella marknaderna. För att nå denna målgrupp 

tillämpades en urvalsundersökning, där urvalet av populationen som undersöktes bestod 

av kvinnor som är aktiva medlemmar inom nätverken Feminvest och Economista. Studien 

genomfördes i en mindre omfattning vilket ledde till att undersökningen endast kunde 

uppvisa riskprofiler för de kvinnliga privatpersoner som är aktiva inom dessa två nätverk. 

Därmed var denna population en homogen grupp med ett gemensamt intresse för 

finansiella investeringar. 
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Bryman och Bell (2011) menar att urvalet i en studie bör vara representativt för att således 

kunna applicera funna samband och resultat på hela populationen och dra generaliserade 

slutsatser. Enligt Statistiska centralbyrån (2017b) är den svenska kvinnliga populationen 

mycket jämn fördelad över åldrarna noll till 70 år. Dessutom skriver Statistiska 

centralbyrån (2016) att den genomsnittliga månadslönen för kvinnor i Sverige ligger mellan 

23 000 kr och 33 000 kr beroende på ålder. Med andra ord var det denna population som 

studiens urval jämfördes med. För att kunna framställa pålitliga resultat ansåg studiens 

författare att ju större urvalet var, desto mer tillförlitlig blev undersökningen. Detta går i 

linje med Bryman och Bell (2011) som understryker att en kvantitativ studie bör undersöka 

stora populationer för att kunna generera generaliserbara resultat. 

 

Enligt Bryman och Bell (2011) finns det huvudsakligen två urvalsmetodiker som går att 

tillämpa vid en urvalsundersökning. Dessa två är slumpmässigt urval och icke-

slumpmässigt urval. Studiens författare tillämpade en enkätundersökning där utskicket 

skedde via nyhetsbrev och på Facebook. Denna typ av utskick innebar att alla aktiva 

medlemmar hade samma möjlighet att besvara enkäten. Därmed kunde författarna inte 

styra vem eller vilka medlemmar som besvarade enkäten och således inte heller påverka 

studiens urval. Detta innebär att studien präglas av ett slumpmässigt urval (ibid). 

 

3.5.3 Bortfall  
 

För att minska risken för bortfall inkluderade studiens författare endast strukturerade 

frågor i enkäten, vilka kräver en mindre ansträngning från respondenterna (Bryman & Bell, 

2011). Majoriteten av enkätens frågor inkluderade svarsalternativet ”vill inte svara” för att 

skydda individen genom att följa de etiska förhållandesätt som presenteras i 

Individskyddskravet från Vetenskapsrådet (2002). Däremot kategoriserades alla dessa svar 

som bortfall då författarna inte hade möjlighet att omvandla svarsalternativet till en mätbar 

indikator i studien. I avsnittet gällande bakgrund ställdes frågor angående respondenternas 

kön, ålder, sysselsättning, civilstånd och utbildning för att kunna jämföra dessa olika 

parametrar med individens riskprofil. Vid frågan gällande kön fanns svarsmöjligheterna 

”kvinna”, ”man” och ”vill inte svara”, där de två sistnämnda klassades som bortfall. Denna 

fråga var den enda som kunde avsluta enkätundersökningen för respondenten, som annars 

kunde gå vidare efter varje fråga. Som tidigare nämnts var det en förutsättning att den 

egeninsamlade empirin baserades på kvinnor som är närvarande på aktiemarknaden. 

Enkätundersökningen innehöll en fråga som behandlade erfarenhet av investerande där ett 
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svarsalternativ var ”jag har aldrig investerat”. Studiens författare betraktade även dessa 

respondenter som bortfall och exkluderade därför dessa från regressionsanalysen. 

 

3.5.4 Förberedelser och genomförande 
 

Pérez del Campo och Rosendo Ríos (2013) skriver att en enkätundersökning har tre 

målsättningar: att skapa en uppsättning frågor som speglar den efterfrågade informationen, 

att uppmuntra respondenterna att besvara dessa frågor samt att minimera antalet svarsfel. 

Vidare menar de att utformningen av en studie kan delas upp i tio steg, vilket illustreras i 

Figur 6. 

 

 

Figur 6 - Egen tolkning och översättning av Pérez del Campo och Rosendo Ríos (2013) 

tiostegsmodell för skapandet av en enkätundersökning 

 

Inledningsvis bör författarna fastställa vilken information som krävs i undersökningen av 

det aktuella problemet. Undersökningen måste spegla studiens forskningsfrågor i syfte att 

samla rätt data (Pérez del Campo & Rosendo Ríos, 2013). Studiens författare ämnar 

undersöka kvinnligt risktagande i förhållande till variablerna bakgrund, finansiell förmåga, 

övertro och investeringsvana. Med detta som grund bör undersökningen innehålla frågor 

kring dessa områden samt frågor som möjliggör en identifiering av respondenternas 

riskprofil. 

 

När informationsbehovet är specificerat bör författarna bestämma vilken metod som ska 

användas för datainsamlingen (ibid). Bryman och Bell (2011) menar att en 

enkätundersökning är en passande metod för insamling av data vid en studie av kvantitativ 

karaktär, vilken är den metod som studiens författare har applicerat. När metoden för 

datainsamlingen har fastställts ska författarna avgöra vilka frågor som ska ställas (Pérez del 

Campo & Rosendo Ríos, 2013). Pérez del Campo och Rosendo Ríos (2013) skriver att det är 

viktigt att enbart frågor som är direkt relevanta för problemställningen inkluderas i 

enkäten. Vidare skriver de att frågor kan vara antingen strukturerade eller ostrukturerade, 

där strukturerade frågor innebär att respondenterna väljer utifrån ett antal givna 

svarsalternativ medan respondenterna kan besvara ostrukturerade frågor med egna ord. 

Eftersom studiens författare ämnade genomföra en multipel regressionsanalys av 
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resultatet, var svaren tvungna att vara direkt jämförbara mellan respondenterna (Bryman 

& Bell, 2011) och därför inkluderades enbart strukturerade frågor i enkätundersökningen. 

Strukturerade frågor kan ta tre olika former: flervalsfrågor, dikotomiska frågor eller skalor 

(Pérez del Campo & Rosendo Ríos, 2013). En dikotomisk fråga är ställd på så sätt att det 

enbart finns två svarsalternativ, vanligtvis “ja” eller “nej”. I flervalsfrågor har respondenten 

möjlighet att välja de svarsalternativ som är applicerbara på denne och i de situationer då 

skalor används tar respondenten ställning till frågan (ibid). 

 

Studiens författare valde att använda alla tre typer av strukturerade frågor i enkäten och i 

fråga om skalor inkluderades enbart metriska skalor för att uppnå mätbara resultat. 

Studiens författare använde en grafisk betygsskala vilket innebar att skalans ändar var 

motsatta extremer, så som “mycket låga kunskaper” respektive “mycket goda kunskaper”. I 

det fall en författare inte vill göra det möjligt för en respondent att välja ett neutralt eller 

opartiskt alternativ bör skalan bestå av ett jämnt antal svarsalternativ (Pérez del Campo & 

Rosendo Ríos, 2013). För att uppnå ett så korrekt resultat som möjligt använde studiens 

författare sex punkter på alla skalor och uteslöt därmed alternativet att vara neutral. Detta 

applicerades däremot inte på frågorna som syftade till att identifiera respondenternas 

riskprofil, då riskprofilen byggde på en skala från ett till fem. 

 

Eftersom respondenten vid besvarande av en enkät inte har möjlighet att fråga författaren 

om det är någonting denne inte förstår, är det mycket viktigt att använda tydliga 

formuleringar och lättförståeliga ord (ibid). Beslutet kring vilken ordning frågorna ställs är 

speciellt viktigt vid datainsamling genom enkät via internet eftersom respondenterna lätt 

kan välja att inte delta (ibid). Pérez del Campo och Rosendo Ríos (2013) skriver att de 

inledande frågorna bör vara intressanta och spegla enkätens syfte för att respondenten inte 

ska välja att avstå från genomförandet av enkäten. Känsliga frågor bör placeras senare i 

enkäten (ibid). Studiens författare valde att lägga fem frågor om risk, som skulle identifiera 

respondentens riskprofil, i början av enkäten för att respondenterna direkt skulle förstå vad 

undersökningen behandlade. De mest känsliga frågorna, kring respondenternas kunskap 

och självförtroende vid investeringsbeslut, valde författarna att placera sist i enkäten 

(Bilaga 1). 

 

Även enkätens layout ska utformas för att göra den så enkel som möjligt för respondenten 

att hantera och besvara (ibid). Studiens författare valde att genomföra 

enkätundersökningen via Google Formulär för att kunna ta emot ett obegränsat antal svar, 

förenkla utskick samt automatiskt kunna överföra svaren till Microsoft Excel. 
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Enkätundersökningen gick att öppna och besvara både via dator och telefon vilket 

författarna hoppades skulle påverka svarsfrekvensen positivt. Pérez del Campo och 

Rosendo Ríos (2013) skriver att författaren generellt sett kan uppnå en högre svarsfrekvens 

genom att ha maximalt 30 frågor. Studiens författare byggde enkäten på totalt 28 frågor 

(Bilaga 1). 

 

Pérez del Campo och Rosendo Ríos (2013) menar att det är mycket viktigt att ha en 

introduktionstext vid självstyrda enkäter via internet. Denna introduktionstext bör 

innehålla information kring vem det är som har gjort enkäten, vad enkätens syfte är samt 

information kring respondenternas anonymitet (ibid). Slutligen bör författaren göra en så 

kallad pilotenkät för att testa enkätens utformning och prestanda i syfte att därefter åtgärda 

eventuella problem eller felaktigheter (ibid). Pérez del Campo och Rosendo Ríos (2013) 

hävdar att en författare aldrig bör påbörja datainsamlingen förrän en pilotenkät har ägt 

rum. Vidare menar de att det är fördelaktigt att genomföra två stycken pilotenkäter där den 

andra tar hänsyn till eventuella justeringar av problem som uppfattades i den första. 

Studiens författare genomförde två pilotenkäter där respondenterna till stor del hade 

samma profiler som respondenterna som skulle besvara den slutgiltiga enkäten, vilket 

stämmer överens med vad Pérez del Campo och Rosendo Ríos (2013) föreslår. 

3.6 Analys och tolkning av data 
 

Tabell 2 summerar alla variabler i regressionsmodellen, som bygger på en beroende 

variabel: riskprofil, och sju oberoende variabler: civilstånd, inkomst, förmögenhet, 

erfarenhet, vana, finansiell förmåga och övertro. I linje med studiens analysmodell (Figur 5) 

valde författarna att gruppera vissa frågor i enkätundersökningen. I tabellen redovisas 

dessa grupperingar och enkäten återfinns i Bilaga 1. 

 

Tabell 2 - Sammanställning av modellens variabler 

Område Variabler Frågor i enkät 

Riskprofil Riskprofil Fråga 2 - 6 

Bakgrund Civilstånd Fråga 8 

Inkomst Fråga 12 

Förmögenhet Fråga 13 

Finansiell förmåga Finansiell förmåga Fråga 22 - 24 

Övertro Övertro Fråga 20, 25 - 28 

Investeringsvana Erfarenhet Fråga 15 

Vana Fråga 19 



29 

 

3.6.1 Multipel linjär regression 
 

Cohen et al. (2003) skriver att en multipel regressionsanalys är ett mycket användbart 

verktyg för att analysera data, eftersom den är flexibel i förhållande till vilken data som kan 

behandlas. De menar att metoden används när syftet är att mäta sambandet mellan en 

kvantitativ variabel, en beroende variabel, och andra variabler, de oberoende variablerna. 

De oberoende variablerna kan vara av både kvantitativ och kvalitativ karaktär (ibid). 

Kvantitativ data är alltid numerisk medan kvalitativ data kan vara både numerisk och icke-

numerisk (Anderson, Sweeney & Williams, 1997). Den linjära multipla regressionsanalysen 

är det härledda linjära sambandet som belyser det mest troliga värdet för den beroende 

variabeln givet varje värde för de oberoende variablerna (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2018). 

 

Studiens författare tillämpade en multipel linjär regressionsanalys och genomförde den i 

det statistiska programmet SPSS. Utöver att en multipel linjär regression är passande för 

studiens undersökning motiveras även detta val av metod för dataanalys av tidigare 

forskning inom området, som också har tillämpat denna typ av regression för att analysera 

data (Bucher-Koenen et al., 2016; Lusardi & Mitchell, 2008; Säve-Söderbergh, 2012). 

Regressionsmodellen för denna studie såg ut som följande (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2018): 

 

ln(𝑦𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑖 + 𝛽2𝑥2𝑖 +⋯+ 𝛽𝑝𝑥𝑝𝑖 + 𝜀𝑖  

 

Tabell 3 - Förklaring av ekvationens komponenter 

Komponent Beskrivning 

ln(𝑦𝑖) Den naturliga logaritmen av den beroende 

variabeln 

𝛽0 intercept 

𝛽 betakoefficient 

𝑥 oberoende variabel 

𝜀 felterm 

𝑖 observationsnummer 

𝑝 antal oberoende variabler 
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I utvärderingen huruvida regressionsmodellen är korrekt eller inte, bör man enligt Brooks 

(2008) fastställa att formeln uppfyller följande krav: 

1) Feltermen, 𝜀, har alltid ett väntevärde som är lika med noll. 

2) Feltermen, 𝜀, är en normalfördelad variabel. 

3) Feltermen, 𝜀, har en varians som är konstant för alla värden på x (detta kallas för 

homoskedasticitet). 

4) Feltermen, 𝜀, och de oberoende variablerna har en kovarians som är lika med noll. 

5) Undvika multikollinearitet (att två, eller flera, av de oberoende variablerna är högt 

korrelerade med varandra) genom att undersöka huruvida det existerar någon 

korrelation mellan de oberoende variablerna. 

 

3.6.2 Förklaringsgrad 
 

Förklaringsgraden (R2) antar ett värde mellan noll och ett, och bedömer till vilken grad 

förändringar i den beroende variabeln kan förklaras av de oberoende variablerna 

(Anderson, Sweeney & Williams, 1997). Förklaringsgraden utrycks i procent och visar med 

andra ord hur väl regressionslinjen matchar data från de oberoende variablerna (ibid). 

Förklaringsgraden ökar i takt med att modellen inkluderar fler oberoende variabler vilket 

man brukar kompensera genom att se till den justerade förklaringsgraden (Adjusted R2) 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). 

 

3.6.3 Kodning av data 
 

Enkätundersökningens svar överfördes från Google Formulär till Microsoft Excel för att 

underlätta arbetet i statistikprogrammet SPSS. Nedan följer en beskrivning av hur 

respektive variabel kodades. Kodningen av studiens variabler sammanfattas i Bilaga 2. 

 

3.6.3.1 Beroende variabel 

 

Studiens beroende variabel var riskprofil. Varje respondent fick en identifierad riskprofil 

och det är denna profil som de oberoende variablerna testades mot. För att identifiera 

respondenternas riskprofil utgick studiens författare från Danske Banks frågeformulär som 

avgör deras kunders riskprofil (Bilaga 4). Studiens författare valde att utgå från frågorna 1, 

3 och 4, i kombination med ytterligare två frågor som inspirerades av en tidigare 
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magisteruppsats (Åsén, 2006). Totalt inkluderade studiens enkätundersökning (Bilaga 1) 

fem frågor med fem svarsalternativ vardera. De fem svarsalternativen antog ett värde 

mellan ett och fem, beroende på vilken nivå av risk de innebar, vilket illustreras i Tabell 4. 

Då alla respondenter besvarade alla fem frågor kunde följaktligen studiens författare 

summera respondenternas värden och kategorisera varje respondent inom en riskprofil. 

 

Tabell 4 - Identifiering av riskprofil 

Fråga Svarsalternativ Nivå av risk 

(skala 1-5) 

Fråga 2 Avgörande (pengarna är avgörande för att min dagliga ekonomi ska 

gå ihop) 

1 

Stor (pengarna är mycket viktiga för min dagliga ekonomi) 2 

Medel (pengarna är till viss del viktiga för min dagliga ekonomi) 3 

Liten (pengarna är inte nödvändiga men ska användas för att unna 

mig något i vardagen) 

4 

Ingen (pengarna ses som en reserv och framtida sparande) 5 

Fråga 3 Jag förväntar mig en liten värdeökning & vill inte riskera att förlora 

något av mitt kapital 

1 

Jag vill att mina investeringar ska stiga lite i värde & accepterar en 

liten risk för värdeminskning 

2 

Jag vill att mina investeringar löpande ska stiga i värde & accepterar 

en liten större risk för värdeminskning 

3 

Jag vill att mina investeringar ska stiga mycket i värde & accepterar 

en hög risk för värdeminskning 

4 

Jag vill att mina investeringar ska stiga mycket i värde & accepterar 

en mycket hög risk för värdeminskning 

5 

Fråga 4 Kurva 1 1 

Kurva 2 2 

Kurva 3 3 

Kurva 4 4 

Kurva 5 5 

Fråga 5 Stora möjliga förluster 1◯2◯3◯4◯5◯ Stora möjliga vinster 1 till 5 

Fråga 6 De eventuella förlusterna 1◯2◯3◯4◯5◯ De eventuella 

vinsterna 

1 till 5 
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I den multipla linjära regressionsanalysen var variabeln riskprofil numerisk och antog ett 

värde mellan 5 och 25, där de fem frågornas svar för varje respondent summerades. Detta 

innebar att värdet ”5” på den beroende variabeln motsvarade lägst risk medan värdet ”25” 

motsvarade högst risk. 

 

3.6.3.2 Oberoende variabler 

 

Studien behandlade sju oberoende variabler som grundade sig i de fyra faktorerna: 

bakgrund, finansiell förmåga, övertro och investeringsvana vid finansiella beslut. Dessa fyra 

faktorer fastställdes genom ett flertal frågor i studiens enkätundersökning. För att reducera 

antalet oberoende variabler och kategorisera alla relevanta frågor i enkätundersökningen 

till en av de fyra variablerna har Tabell 2 skapats. Följaktligen omvandlades de utvalda 

frågorna till både numeriska och kategoriska variabler som därmed blev mätbara. 

 

Bakgrund 

”Bakgrund” är ett område som behandlade en mängd olika variabler i studien, så som ålder, 

civilstånd, sysselsättning, inkomst och förmögenhet. Baserat på variablernas natur, och 

relevans för studien, valde författarna att endast inkludera civilstånd, inkomst och 

förmögenhet i regressionsanalysen, där alla identifierades som kategoriska variabler. För 

att analysera dessa oberoende variabler i regressionsanalysen kodade studiens författare 

de erhållna resultaten från dessa frågor till mätbara indikatorer (Bilaga 2). Variabeln 

civilstånd kodades som en dummyvariabel där 1=gift/samboskap och 0=singel. Variablerna 

inkomst och förmögenhet kodades i tre klasser baserat på hög, medel eller låg inkomst 

respektive förmögenhet. 

 

Finansiell förmåga 

I Avsnitt 2.3.2 Finansiell förmåga presenterades tre stycken frågor, som bland annat har 

använts av Lusardi och Mitchell (2008) samt i en undersökning genomförd av 

Finansinspektionen (2015) för att mäta finansiell förmåga. I enkätundersökningen använde 

studiens författare dessa tre frågor för att mäta respondenternas finansiella förmåga. För 

varje korrekt svar erhöll respondenterna ett poäng vilket innebar att varje respondent fick 

ett resultat mellan noll och tre poäng. Detta är även det intervall av värden den oberoende 

variabeln finansiell förmåga kunde anta och var således en numerisk variabel. 
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Övertro 

För att utvärdera huruvida en individ visar övertro på sina egna förmågor, och till vilken 

grad, använder Nofsinger (2014) påståenden där individerna själva får skatta om de ligger 

”under genomsnittet” eller ”över genomsnittet”. För att mäta respondenternas övertro 

använde studiens författare liknande påståenden, kopplade till investeringar. I 

enkätundersökningen inkluderades fem påståenden där respondenterna gjorde en 

självskattning på en skala från ett till sex. I regressionen grupperades dessa fem frågor till 

en numerisk variabel, övertro, som antog ett värde mellan fem och trettio där ett lågt värde 

speglade en investerare med låg övertro och vice versa. 

 

Investeringsvana 

I enkätundersökningen inkluderade studiens författare ett antal frågor som identifierar hur 

mycket vana, och erfarenhet, respondenterna har inom investeringar sedan tidigare. I den 

multipla regressionsanalysen utgjorde två av dessa frågor oberoende variabler som 

speglade detta område. Den ena frågan, fråga nummer 15, mätte respondenternas 

erfarenhet av investeringar i termer av hur länge de har investerat på egen hand. Den andra 

frågan, fråga nummer 19, mätte respondenternas vana av investeringar i termer av hur 

frekvent de investerar. Enligt Bilaga 2 kodades båda dessa variabler som dummy-variabler, 

där frågan gällande erfarenhet kategoriserades som 1=erfaren och 0=inte erfaren. På 

samma sätt kodades frågan gällande vana som 1=van och 0=inte van. 

 

3.6.4 Tester för att tolka resultatet  
 

Pallant (2007) menar att vissa antaganden bör uppfyllas vid genomförande av en multipel 

regressionsanalys för att på så vis kunna uppnå ett tillförlitligt resultat som belyser ett 

korrekt förhållande mellan modellens variabler. Dessa antaganden kan kontrolleras via 

utfallet i SPSS där initiala data har hanterats och genererat en regression med tillhörande 

tester gällande extremvärden, normalfördelning, linjäritet, heteroskedasticitet samt 

multikollinearitet (ibid). 

 

Initialt bör extremvärden identifieras och exkluderas ur data för att skapa ett så 

representativt urval som möjligt (Pallant, 2007). Pallant (2007) menar därefter att 

förhållandet mellan modellens variabler bör vara linjärt, vilket kan kontrolleras utifrån 

utfallet i SPSS. Även Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) menar att linjäritet är en 

förutsättning för att en multipel regressionsanalys ska vara korrekt. Enligt Pallant (2007) 

är normalfördelning ännu ett antagande som bör uppfyllas vid analys av en regression. Ett 
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PP-plot diagram belyser hur väl modellens residualer förhåller sig till en perfekt 

normalfördelning (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). 

 

Heteroskedasticitet refererar till en felkälla i en multipel regressionsanalys och belyser 

ojämnhet i spridningen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). Heteroskedasticitet 

resulterar således i en reducering av modellens precision och resultat eftersom 

standardavvikelsen för regressionskoefficienterna ökar (ibid). För att upptäcka denna 

felkälla bör man undersöka resultatet i ett scatterplott-diagram, genererat utifrån 

körningen i SPSS (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018; Pallant, 2007). Om modellen 

passar data bör det med andra ord finnas homoskedasticitet, vilket innebär att det existerar 

en jämn spridning i data (Pallant, 2007). Dessa värden ska forma en skaplig rektangulär 

form, komprimerad mot centrum och noll-värdet (ibid). 

 

Ett vanligt problem som kan uppstå i samband med en multipel regressionsanalys är att de 

oberoende variablerna gruppvis eller var för sig är korrelerade (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2018). Detta kallas för multikollinearitet och leder till att det inte går att 

särskilja de oberoende variablernas effekt på den beroende variabeln. De oberoende 

variablerna kan anta en grad av korrelation mellan -1, vilket innebär att de har en perfekt 

negativ korrelation, och 1, vilket motsvarar en perfekt positiv korrelation (Chatterjee & 

Price, 1991). Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) menar att Pearson-korrelationer 

över 0,8 eller 0,9 indikerar att det finns risk för multikollinearitet. Samtidigt menar Pallant 

(2007) att Spearman-korrelationer över 0,5 indikerar att det finns stor risk för 

multikollinearitet. 

 

I samband med att en multipel regressionsanalys genomförs i SPSS erhålls även två stycken 

statistiska kvantiteter för alla variabler: VIF-värden och toleransnivåer (Djurfeldt, Larsson 

& Stjärnhagen, 2018). Dessa kvantiteter används för att spåra eventuella risker för 

multikollinearitet i regressionsmodellen. Ett högt VIF-värde indikerar att en oberoende 

variabel har en stark samvariation med andra oberoende variabler (Chatterjee & Prince, 

1991). Chatterjee och Prince (1991) skriver att VIF-värden högre än 10 kan tolkas som att 

det råder multikollinearitet i befintlig data. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) 

menar däremot att det kritiska värdet för VIF är betydligt lägre än så, nämligen när VIF=2,5. 
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3.7 Studiens kvalitet 
 

Bryman och Bell (2011) skriver att en mycket viktig del i en studie är att utvärdera 

metodens kvalitet. Denna kvalitetsutvärdering bör genomföras utifrån begreppen 

reliabilitet och validitet. I detta avsnitt utvärderar studiens författare den valda metodens 

kvalitet utifrån dessa begrepp. 

 

3.7.1 Reliabilitet 
  

Enligt Bryman och Bell (2011) är reliabiliteten av en studie, och dess tillförlitlighet, baserad 

på insamlad data, där resultatet ska vara replikerbart. Pérez del Campo och Rosendo Ríos 

(2013) skriver att reliabilitet uppnås då samma resultat genereras för ett objekt, egenskap 

eller konstruktion oberoende av tidpunkt för utförandet eller vem som genomför studien. 

Reliabilitet är en viktig aspekt vid kvantitativa studier eftersom undersökningens resultat 

måste vara mätbart och pålitligt (Bryman & Bell, 2011). En forskare har som mål att 

minimera eventuella felaktigheter som kan påverka resultatet eftersom lägre nivå av 

felaktigheter leder till en högre reliabilitet (Pérez del Campo & Rosendo Ríos, 2013). 

 

För att öka studiens reliabilitet genomförde författarna en enkätundersökning som 

skickades ut via nätverken Feminvest och Economista. Författarna ansåg att urvalet var 

pålitligt och replikerbart då nätverken representerades av en stor andel kvinnor med ett 

befintligt intresse för aktier och de finansiella marknaderna. Vidare ansåg studiens 

författare att en enkätundersökning skapade möjlighet att undersöka ett större urval, vilket 

möjliggjorde att resultatet skulle kunna generaliseras. För att erhålla så många svar som 

möjligt, präglades studien av ett slumpmässigt urval där enkätundersökningen täckte ett 

åldersspann från ”yngre än 15” till ”äldre än 55”. 

 

Den insamlade empirin analyserades därefter genom en multipel regressionsanalys för att 

finna potentiella samband mellan kvinnligt risktagande och tidigare nämnda faktorer. En 

multipel regression kräver att det erhållna resultatet måste vara direkt jämförbart mellan 

respondenterna vilket studiens författare säkerställde genom att endast inkludera 

strukturerade frågor i enkäten. Strukturerade frågor är, till skillnad från ostrukturerade 

frågor, lättare att replikera då respondenterna får välja mellan ett antal givna 

svarsalternativ. Behandlingen av den insamlade empirin via Google Formulär hanterades 

genom en direktexportering till Microsoft Excel för att minimera eventuella fel vid 

databehandling. I Microsoft Excel kodade studiens författare sedan insamlad data till 
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lämpliga variabler och kategoriserade svaren enligt Tabell 2. Studiens författare 

exporterade följaktligen automatiskt materialet till SPSS för att reducera eventuella 

felhanteringar som kan uppstå vid behandling av data. 

 

För att öka reliabiliteten och därmed studiens trovärdighet ytterligare, genomfördes en 

pilotenkät för att minska eventuella brister i utformning samt eventuella missuppfattningar 

från respondenternas sida. För att testa enkätundersökningens prestanda, och således 

kunna fastställa att undersökningen är solid, utfördes två pilotenkäter där felaktigheter 

åtgärdades. 

 

3.7.2 Validitet 
 

Pérez del Campo och Rosendo Ríos (2013) skriver att validitet uppnås när en studie på ett 

korrekt sätt lyckas mäta det som studien syftade att mäta. Bryman och Bell (2011) skriver 

att validitet är en fundamental faktor i fastställandet av forskningens kvalitet. Vid 

kvantitativa metoder används främst konceptet för att utvärdera validiteten av 

undersökningens mätbarhet, för att således säkerställa att studien mäter det koncept den 

hade för avsikt att mäta. För att en studie ska uppnå validitet förutsätter det att studien är 

pålitlig och uppfyller kravet för reliabilitet (ibid). Bryman och Bell (2011) skriver att det 

finns tre olika typer av validitet: intern validitet, extern validitet samt ekologisk validitet. 

Intern validitet präglar studiens kausalitet och huruvida samband mellan två eller flera 

variabler håller, med andra ord är intern validitet ett mått på hur väl en, eller flera, 

oberoende variabler påverkar en beroende variabel (ibid). Extern validitet behandlar till 

vilket grad studien kan generera representativa urval och generaliserade resultat (ibid). 

Den sistnämnda typen av validitet, ekologisk validitet, belyser hur väl det givna resultatet 

från studien speglar verkligheten. Det vill säga huruvida undersökningen fångar 

respondenternas verkliga liv genom värderingar, kunskap och attityder eller inte (ibid). 

 

För att öka studiens trovärdighet, kvalitet och således undersökningens validitet baserades 

enkätundersökningen på tidigare forskning samt frågor från tidigare studier. För att 

identifiera respondenternas riskprofil använde studiens författare tre frågor från Danske 

Banks frågeformulär, som banken använder för att mäta sina kunders riskprofil (Bilaga 4). 

Resterande frågor i enkätundersökningen inspirerades från tidigare studier och magister- 

samt masteruppsatser (Åsén, 2006; Schnackenburg, 2017). Avsnittet som mäter finansiell 

förmåga baserades på tre frågor som bland annat Lusardi och Mitchell (2008) samt 

Finansinspektionen (2015) använt sig av för att mäta finansiell förmåga hos olika 
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populationer. De frågor som kartlägger respondenternas övertro på sin egen förmåga 

utformades på liknande sätt som Nofsinger (2014) gör vid utvärdering av individers 

övertro. Sammantaget innebar detta tillvägagångssätt att studiens författare hade möjlighet 

att mäta de faktorer som ämnades mätas. Vidare genomförde studiens författare en 

regression för att testa huruvida det fanns ett samband mellan dessa variabler, vilket 

således ökade den interna validiteten. 

 

Studiens författare lyckades säkerställa att respondenterna var närvarande på de 

finansiella marknaderna genom att inkludera frågor i enkätundersökningen som täckte 

detta område. Dessutom förekom stor spridning i bland annat ålder, förmögenhet och 

erfarenhet vilket innebar att författarna lyckades stärka generaliserbarheten, som i sin tur 

ökade den externa validiteten. Enkätundersökningen utformades på så sätt att 

respondenterna skulle svara så verklighetstroget som möjligt. Det fanns exempelvis inte 

möjlighet att svara neutralt på de frågor där svarsalternativet presenterades som en skala 

eller se hela enkäten innan respondenterna påbörjade den. Dessutom var alla respondenter 

anonyma vilket studiens författare ansåg hade en positiv påverkan på hur väl det givna 

resultatet speglade verkligheten, och så den ekologiska validiteten. 

 

3.8 Metodkritik 
 

Studiens författare valde att tillämpa en enkätundersökning för att underlätta insamlandet 

av data samt undvika eventuella problem och felkällor som kan uppkomma vid intervjuer, 

då intervjuaren kan influera och påverka respondenternas svar, vilket kan reducera 

trovärdigheten (Bryman & Bell, 2011). Däremot finns det även kritik och eventuella risker 

förknippat med enkätundersökningar. Bryman och Bell (2011) menar att en 

enkätundersökning kan bidra till felkällor och bortfall vid urvalshanteringen då författarna 

inte kan interagera med respondenterna och således inte heller förklara eventuella 

feltolkningar. Vidare kan en studie som applicerar en enkätundersökning inte ställa 

följdfrågor till respondenterna som skulle kunna generera mervärde för studien (ibid).  

 

Då studiens enkät genomfördes online kunde författarna inte heller säkerställa att 

individerna var kvinnor och att de svarade ärligt på frågorna, vilket i sin tur kunde generera 

missvisande resultat. För att minska denna risk undersökte studiens författare noga vilka 

som var medlemmar i Feminvest och Economista, där öppen information om medlemmar 

fanns att tillgå. Genom en kontroll av medlemmarna kunde författarna därmed minska 
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risken för att någon av medlemmarna, som hade tillgång till enkäten, var en man. Däremot 

kunde författarna inte säkerställa att forumens nyhetsbrev endast var riktad till kvinnor då 

vem som helst får anmäla sitt intresse för nyhetsbrevet på hemsidan. För att minska denna 

felkälla inledde författarna, som tidigare nämnts, enkäten med frågan gällande ”kön” för att 

på så vis kunna bortse från eventuella män samt de som angett ”vill inte svara”.  

 

Denna studie tillämpade ett slumpmässigt urval. Enligt Bryman och Bell (2011) kan denna 

forskningsdesign inte helt eliminera felkällor och kan därmed generera missvisande 

resultat gentemot den totala populationen. Genom att applicera ett slumpmässigt urval är 

målet att minimera felkällor vid urvalsprocessen, för att på så sätt kunna finna ett 

generaliserbart resultat som speglar verkligheten för urvalet. 

 

3.9  Etiskt förhållningssätt 
 

Forskning som inkluderar uppgiftslämnare eller undersökningsdeltagare bör omfattas av 

både forskningskravet och individskyddskravet, krav som tillsammans kallas för 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Individskyddskravet på forskningen 

kan delas upp i fyra grundläggande krav: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet (ibid). Eftersom studien inkluderade uppgiftslämnare, i form av 

respondenter av enkät, kommer samtliga fyra krav förklaras och diskuteras. Studiens 

författare vidtog samtliga av Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för att på så sätt säkerställa 

att studiens genomförande skedde på ett etiskt korrekt sätt. 

 

3.9.1 Informationskravet 
 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att informationskravet innebär att de ansvariga i en 

forskning måste informera alla berörda parter om studiens syfte. Vid granskning av 

informationskravet är det viktigt att först fastställa huruvida uppgiftslämnarens medverkan 

är aktiv eller passiv (Vetenskapsrådet, 2002). Studiens författare genomförde 

datainsamlingen via enkät, där respondenterna aktivt behövde besvara enkätens frågor och 

således var uppgiftslämnarnas medverkan av aktiv karaktär. I de fall medverkan är aktiv 

ska förhandsinformationen till uppgiftslämnaren innehålla namn och 

institutionsanknytning av undersökningens ansvariga samt undersökningens syfte (ibid). 

Dessutom ska uppgiftslämnarna informeras om villkoren för deras deltagande (ibid). 

Studiens författare inkluderade samtliga delar i förhandsinformationen, som 
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uppgiftslämnarna tog del av innan de tog ställning till om de ville besvara enkäten eller inte, 

där villkoren för deras deltagande var att de var anonyma. Således uppfylldes 

informationskravet i denna studie. 

 

3.9.2 Samtyckeskravet 
 

Samtyckeskravet förutsätter att studiens deltagare självständigt har möjlighet att 

bestämma villkoren för sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet innebär 

således att deltagarna i undersökningen själva ska ha möjlighet att avbryta sin medverkan 

(ibid). Eftersom författarnas studie använde sig av enkätutskick via internet, kunde 

respondenterna när som helst i enkäten välja att avbryta sitt deltagande. Förutsatt att 

utförlig förhandsinformation medföljer enkäten behöver inte forskningens ansvarige ha 

deltagarnas samtycke i förhand vid datainsamling om stora grupper via enkät (ibid). 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att en ifylld, inskickad enkät motsvarar det individuella 

samtycket. 

 

3.9.3 Konfidentialitetskravet 
 

Konfidentialitetskravet går hand i hand med offentlighet och sekretess, där deltagarnas 

uppgifter ska vara konfidentiella och således inte delas med obehöriga (Vetenskapsrådet, 

2002). Enkäten som användes i den aktuella datainsamlingen behandlade inga 

personuppgifter vilket innebar att alla respondenter var helt anonyma, även för studiens 

författare. 

 

3.9.4 Nyttjandekravet 
 

Nyttjandekravet fastställer att insamlad data om enskilda individer endast får användas för 

studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapsrådet (2002) skriver att regeln om 

nyttjandekravet exempelvis innebär att forskare inte får sälja eller låna ut data om enskilda 

individer till företag eller liknande. Författarna använde enbart den egeninsamlade empirin 

för studiens syfte och uppfyllde således nyttjandekravet. 
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4 Resultat 

I det fjärde avsnittet presenteras författarnas egeninsamlade empiriska data. Avsnittet inleds 

med en presentation av den deskriptiva statistiken följt av de genererade resultaten från den 

multipla regressionsanalysen. 

4.1 Deskriptiv statistik 
 

Enkätundersökningen besvarades av totalt 487 kvinnor, där 484 av dessa har en befintlig 

närvaro på de finansiella marknaderna. Med andra ord blev bortfallet tre stycken 

respondenter. Över 80 procent av urvalsgruppen uppgav att de diskuterar investeringar 

med personer i sin omgivning. Vidare visade resultatet att majoriteten talar om 

investeringar med vänner och familj medan endast en liten andel uppgav att de talar med 

någon professionell verksam i näringslivet, exempelvis sin bankman. 

 

I enkätundersökningen fick respondenterna själva ta ställning till ”tycker du att 

privatekonomiska frågor och investeringar är intressanta?”. Svarsalternativet 

presenterades som en skala från ett till sex, där ett motsvarade ”instämmer inte” och sex 

motsvarade ”instämmer helt”. Resultatet visade att 87 procent av kvinnorna angav en 

femma eller sexa, vilket tyder på att denna urvalsgrupp är mycket intresserad av 

privatekonomi och investeringar. Samtidigt fick respondenterna placera sig själva på en 

skala från ett till sex, där ett motsvarade ”nybörjare” och sex motsvarade ”mycket van 

investerare”. Majoriteten (77 %) av kvinnorna placerade sig själva mellan ett och tre på 

skalan, vilket går i linje med tidigare forskning som visar att kvinnor tenderar att 

underskatta sina kunskaper om finansiella situationer. 

 

För att erhålla en bild av hur väl studiens urvalsgrupp speglar den svenska kvinnliga 

populationen tog studiens författare fram statistik från Statistiska centralbyrån, 

presenterat i Avsnitt 3.5.2 Urval. Sammanfattningsvis kunde fastställas att den kvinnliga 

populationen i Sverige är jämn fördelad över åldrar samt har en genomsnittlig månadslön 

mellan 23 000 kr och 33 000 kr. Studiens urval motsvarar en representativ fördelning av 

ålder samt inkomst. Nedan följer en beskrivning av resultatet för studiens variabler. 
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4.1.1 Beroende variabel 
 

Tabell 5 visar frågorna 2-6 i enkätundersökningen som tillsammans utgör underlaget för 

identifieringen av respondenternas riskprofil. Alla frågorna hade ett som minsta värde och 

fem som högsta värde, där ett motsvarar en mycket låg riskprofil och fem motsvarar en 

mycket hög riskprofil. Tabellen visar dessutom medelvärde och standardavvikelse för 

samtliga frågor. Medelvärdet för alla frågor överstiger tre, vilket motsvarar en medel 

riskprofil. Fråga två, som har det högsta medelvärdet, avser en fråga som mäter 

respondenternas tidshorisont vid investerandet. Fråga tre har det lägsta medelvärdet och 

avser en fråga som utvärderar respondenternas målsättning och syfte med sitt 

investerande. Standardavvikelsen är ett mått på den genomsnittliga avvikelsen från 

medelvärdet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). Det kan utläsas i Tabell 5 att 

frågornas standardavvikelser är relativt lika samt att spridningen mellan kvinnornas 

besvarande av frågorna är förhållandevis låg. 

 

Tabell 5 - Resultatet av frågorna som berör riskprofil 

Fråga Min Max Medelvärde Std 

2. Tidshorisont 1 5 4,71 0,66 

3. Mål/Syfte 1 5 3,13 0,76 

4. Volatilitet 1 5 3,45 0,77 

5. Risk/Avkastning 1 5 3,46 1,06 

6. Risk/Avkastning 1 5 3,44 1,04 

 

Tabell 6 illustrerar fördelningen i riskprofil mellan respondenterna. Respondenterna blev 

nästan uteslutande tilldelade en medel eller hög riskprofil, där representationen i de båda 

grupperingarna var ungefär lika stora. Studiens författare har i denna tabell gjort 

uppdelningen enligt följande: 5 – 11 poäng motsvarar en låg riskprofil, 12 – 18 poäng 

motsvarar en medel riskprofil och 19 – 25 poäng motsvarar en hög riskprofil. 

 

Tabell 6 - Resultat av respondenternas riskprofiler 

Riskprofil n % 

Låg risk 5 1 % 

Medel risk 250 51 % 

Hög risk 232 48 % 

Totalt antal svar 487 100 % 
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4.1.2 Oberoende variabler 
 

4.1.2.1 Bakgrund 

 

I denna studie baserades området ”bakgrund” på variablerna ålder, sysselsättning, 

förmögenhet, inkomst och civilstånd. Nedan presenteras enkätundersökningens resultat för 

respektive variabel.  

 

Ålder 

I enkätundersökningen delades variabeln ålder in i sex olika åldersspann. Tabell 7 

demonstrerar respektive åldersgrupp i både absoluta och relativa termer i förhållande till 

studiens totala urval som bestod av 487 respondenter. Den största åldersgruppen (47 %) 

utgjordes av de respondenter som är mellan 26 och 35 år gamla. Endast 11 procent av 

respondenterna var äldre än 45 år och ingen av respondenterna var yngre än 15 år. 

 

Tabell 7 - Åldersfördelning bland respondenterna 

Ålder n % 

Yngre än 15 år 0 0 % 

16 - 25 år 123 25 % 

26 - 35 år 227 47 % 

36 - 45 år 81 17 % 

46 - 55 år 40 8 % 

Äldre än 55 år 16 3 % 

Totalt antal svar 487 100 % 

 

Sysselsättning 

Resultatet visade att 95 procent av urvalspopulationen var anställda eller studerar, där 74 

procent för tillfället var anställda och 21 procent var studenter. Däremot var det endast 16 

procent av de kvinnorna som studerar eller arbetar som läser en utbildning inom ekonomi 

eller arbetar inom finansbranschen. 
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Tabell 8 - Sysselsättning bland respondenterna 

Sysselsättning n % 

Anställd 360 74 % 

Arbetslös/Arbetssökande 9 2 % 

Student 104 21 % 

Vill inte svara 14 3 % 

Totalt antal svar 487 100 % 

 

Tabell 9 - Fördelning av de som studerar eller arbetar 

 n % 

Arbetar/Studerar inte ekonomi eller inom finansbranschen 391 84 % 

Arbetar/Studerar ekonomi eller inom finansbranschen 72 16 % 

 

Förmögenhet  

I frågan gällande förmögenhet fick respondenterna ange hur mycket kapital de för 

nuvarande har bundet i aktier och fonder. Tabell 10 illustrerar det erhållna resultatet där 

fördelningen är relativt jämn mellan alla sex kapitalspann. Den största gruppen (23 %) 

bestod av de kvinnor som för nuvarande har mellan 101 000 kr och 250 000 kr investerat i 

aktier eller fonder. 

 

Tabell 10 - Respondenternas förmögenhet 

Förmögenhet n % 

0 - 25 000 kr 69 14 % 

26 000 - 50 000 kr 65 13 % 

51 000 - 100 000 kr 83 17 % 

101 000 - 250 000 kr 113 23 % 

251 000 - 500 000 kr 78 16 % 

Mer än 500 000 kr 64 13 % 

Vill inte svara 15 3 % 

Totalt antal svar 487 100 % 

 

Inkomst 

Tabell 11 visar urvalets ungefärliga sammanlagda månadsinkomst efter skatt där all 

inkomst så som lön, bidrag och utdelning uppskattas. Mer än hälften av studiens 

urvalspopulation (64 %) uppgav att deras månadsinkomst efter skatt är mellan 10 000 kr 
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och 30 000 kr. Endast 9 procent av kvinnorna uppgav att de har en månadsinkomst på 

41 000 kr eller högre, där enbart 4 procent får ut mer än 50 000 kr efter skatt. 

 

Tabell 11 - Respondenternas inkomst 

Inkomst n % 

Mindre än 10 000 kr 39 8 % 

10 000 - 20 000 kr 128 26 % 

21 000 - 30 000 kr 187 38 % 

31 000 - 40 000 kr 80 16 % 

41 000 - 50 000 kr 24 5 % 

Över 50 000 kr 21 4 % 

Vill inte svara 8 2 % 

Totalt antal svar 487 100 % 

 

Civilstånd 

I frågan gällande respondenternas civilstånd uppgav 75 procent att de hade en partner där 

27 procent av kvinnorna var gifta och 48 procent hade ett samboskap. Vid en följdfråga 

gällande hur de finansiella besluten huvudsakligen tas i hushållet visade resultatet att 58 

procent av de gifta kvinnorna tog de finansiella besluten gemensamt och att 22 procent tog 

besluten var för sig, Tabell 13. Endast 1 procent av de gifta kvinnorna uppgav att deras 

partner var ansvarig för de finansiella besluten medan 18 procent angav att de själva har 

det huvudsakliga ansvaret. I Tabell 14 demonstreras det erhållna resultatet av kvinnorna 

med samboskap där det går att utläsa att 44 procent av kvinnorna tog de finansiella besluten 

i hushållet var för sig och att 40 procent tog dessa beslut gemensamt med sin partner. Vidare 

angav 14 procent att de själva var ansvariga för de finansiella besluten i hushållet medan 

endast 1 procent uppgav att deras partner var ansvarig. 

 

Tabell 12 - Respondenternas civilstånd 

Civilstånd n % 

Gift 132 27 % 

Sambo 235 48 % 

Singel  115 24 % 

Vill inte svara 5 1 % 

Totalt antal svar 487 100 % 
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Tabell 13 - Finansiella beslut bland gifta par 

Gift  n % 

Gemensamt 77 58 % 

Jag är ansvarig 24 18 % 

Min partner är ansvarig 1 1 % 

Var för sig 29 22 % 

Vill inte svara 1 1 % 

Totalt antal svar 132 100 % 

 

Tabell 14 - Finansiella beslut bland par med samboskap 

Sambo n % 

Gemensamt 95 40 % 

Jag är ansvarig 33 14 % 

Min partner är ansvarig 2 1 % 

Var för sig 104 44 % 

Vill inte svara 1 0 % 

Totalt antal svar 235 100 % 

 

4.1.2.2 Finansiell förmåga 

 

För att mäta respondenternas finansiella förmåga har studiens författare ställt tre stycken 

frågor där de korrekta svaren är: ”Mer än 102 kr”, ”Kunna köpa mindre för pengarna vid 

årets slut” samt ”Falskt”. Tabell 15 visar resultatet på den första frågan, som behandlar 

ränta-på-ränta effekten, och det kan utläsas att 94 procent av respondenterna besvarade 

frågan korrekt. Tabell 16 och Tabell 17 illustrerar resultatet på den andra frågan, som 

behandlar inflation, samt den tredje frågan, som behandlar riskdiversifiering, och visar att 

86 procent respektive 98 procent besvarade frågorna korrekt. 
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Tabell 15 - Fråga 1: ränta-på-ränta effekten 

Anta att du har 100 kr på ett sparkonto med 2 % ränta. Hur mycket tror du att du skulle 

ha på kontot efter 5 år, om du låter pengarna växa på kontot 

Finansiell förmåga n % 

Mer än 102 kr 456 94 % 

Mindre än 102 kr 17 3 % 

Exakt 102 kr 14 3 % 

Totalt antal svar 487 100 % 

 

Tabell 16 - Fråga 2: inflation 

Anta att räntan på ditt sparkonto är 1 % och inflationen är 2 %. Om du låter dina pengar 

stå på kontot i 1 år, kommer du: 

Finansiell förmåga n % 

Kunna köpa mer för pengarna vid årets slut 27 6 % 

Kunna köpa lika mycket för pengarna vid årets slut 42 9 % 

Kunna köpa mindre för pengarna vid årets slut 418 86 % 

Totalt antal svar 487 100 % 

 

Tabell 17 - Fråga 3: riskdiversifiering 

Är följande påstående sant eller falskt: "att köpa aktier i ett enstaka företag är vanligtvis 

säkrare än att köpa andelar i en aktiefond" 

Finansiell förmåga n % 

Falskt 475 98 % 

Sant 12 2 % 

Totalt antal svar 487 100 % 

 

Figur 7 visar det totala utfallet där varje respondent har tilldelats ett resultat mellan noll 

och tre, beroende på hur många av frågorna de besvarade korrekt. Det kan utläsas att 

nästan 80 procent av respondenterna hade rätt på samtliga frågor och således besatt en 

mycket god finansiell förmåga. 

 



48 

 

 

Figur 7 - Resultat av respondenternas finansiella förmåga 

 

4.1.2.3 Övertro på sin egen förmåga 

 

Studiens författare har som tidigare nämnt inkluderat fem frågor för att identifiera till 

vilken grad respondenterna visar övertro på sin egen förmåga. Varje fråga byggdes på en 

skala från ett till sex vilket innebär att respondenternas totala resultat antar ett värde 

mellan 5 och 30, där ett lågt värde speglar en investerare med låg övertro och ett högt värde 

en investerare med hög övertro. Tabell 18 illustrerar det totala resultatet från 

enkätundersökningen och det kan utläsas att respondenterna till stor del skattade sig själva 

mellan 11 och 20. Detta speglar investerare med låg respektive medel övertro på sin egen 

förmåga att identifiera risk och generera avkastning. 

 

Tabell 18 - Resultat av respondenternas övertro på sin egen förmåga 
 

n % 

5 – 10 poäng 49 10 % 

11 – 15 poäng 164 34 % 

16 – 20 poäng 205 42 % 

21 – 25 poäng 60 12 % 

26 – 30 poäng 9 2 % 

Totalt antal svar 487 100 % 
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4.1.2.4 Investeringsvana 

 

Studiens författare inkluderade två frågor i enkätundersökningen som behandlar vana 

respektive erfarenhet av att investera. Tabell 19 visar hur frekvent respondenterna 

investerar medan Tabell 20 visar hur länge respondenterna har investerat på egen hand. 

Nästan tre fjärdedelar av kvinnorna som deltog i studien genomförde sina investeringar på 

månadsbasis och samtidigt representerade den näst största gruppen de kvinnor som 

investerar veckovis. I Tabell 20 kan utläsas att 27 procent av respondenterna började 

investera för mindre än ett år sedan och nästan hälften av respondenterna har investerat i 

mellan ett och tre år på egen hand. 

 

Tabell 19 - Respondenternas vana av att investera 

Vana n % 

Dagligen eller mer frekvent 7 1 % 

Veckovis 58 12 % 

Månadsvis 351 72 % 

Kvartalsvis 39 8 % 

Halvårsvis 14 3 % 

Mindre frekvent än halvårsvis 13 3 % 

Vill inte svara 5 1 % 

Totalt antal svar 487 100 % 

 

Tabell 20 - Respondenternas erfarenhet av att investera 

Erfarenhet n % 

Jag har aldrig investerat 3 1 % 

Mindre än ett år 132 27 % 

1 - 3 år 213 44 % 

4 - 7 år 65 13 % 

8 - 10 år 25 5 % 

Mer än 10 år 49 10 % 

Totalt antal svar 487 100 % 
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4.2 Multipel linjär regression 
 

I Tabell 21 presenteras resultatet av den multipla regressionsanalysen som studiens 

författare har genomfört i det statistiska programmet SPSS. Som tidigare nämnts är 

riskprofil modellens beroende variabel och de sju oberoende variablerna var: övertro, 

civilstånd, finansiell förmåga, inkomst, vana, erfarenhet samt förmögenhet. Det kan utläsas i 

Tabell 21 att endast två variabler är statistiskt signifikanta på en 5 procent signifikansnivå, 

det vill säga p<0,05. Dessa två variabler är investeringsvana och övertro. Däremot finns det 

fyra variabler som är signifikanta på en 10 procent signifikansnivå, p<0,1: civilstånd, 

investeringsvana, finansiell förmåga och övertro. Variabeln investeringsvana har högst beta-

koefficient (0,046) av alla variabler, vilket indikerar att det är den variabeln som har störst 

unikt bidragande i förklarandet av den beroende variabeln. Variablerna civilstånd och 

övertro har, precis som investeringsvana, en positiv effekt på det kvinnliga risktagandet. 

Däremot är det värt att notera att variabeln finansiell förmåga har en negativ relation till 

den beroende variabeln. 

 

Tabell 21 - Multipel linjär regression 

Beroende variabel: Riskprofil 

Variabel betakoefficient standardfel t p-värde 

Intercept 2,721 ** 0,049 55,267 0,000 

Civilstånd 0,027 * 0,016 1,665 0,097 

Inkomst 0,016 0,012 1,392 0,165 

Förmögenhet 0,001 0,010 0,143 0,886 

Erfarenhet -0,025 0,017 -1,490 0,137 

Vana 0,046 ** 0,020 2,255 0,025 

Finansiell förmåga -0,027 * 0,015 -1,793 0,074 

Övertro 0,011 ** 0,002 6,562 0,000 

* = 10 % signifikansnivå 

** = 5 % signifikansnivå 

 

Tabell 22 visar att regressionsanalysens förklaringsgrad är 12,8 procent. Detta innebär att 

modellens oberoende variabler kan förklara variationer i den beroende variabeln till 12,8 

procent. 
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Tabell 22 - Modellens utfall 

Modellens p-värde Förklaringsgrad 

0,000 0,128 

 

4.2.1 Multikollinearitet 
 

Studiens författare beräknade två korrelationsmatriser i SPSS, Tabell 23 och Tabell 24, vilka 

resulterade i en Spearman-korrelation för alla variabler mellan -0,04 och 0,5 samt en 

Pearson-korrelation mellan -0,3 och 0,5. Pallant (2007) menar att Spearman-korrelationer 

mellan 0,5 och 1,0 indikerar att det finns risk för multikollinearitet och Djurfeldt, Larsson 

och Stjärnhagen (2018) skriver att Pearson-korrelationer över 0,8 eller 0,9 indikerar att det 

finns risk för multikollinearitet. Med andra ord finns det liten risk för multikollinearitet 

mellan de oberoende variablerna i studiens modell utefter resultaten i 

korrelationsmatriserna. 

 

Tabell 23 - Spearman korrelation för studiens oberoende variabler 

 Civilstånd Inkomst Förmögenhet Erfarenhet Vana Finansiell 

förmåga 

Övertro 

Civilstånd 1 0,141** 0,067 0,104* 0,109* -0,031 -0,022 

Inkomst  1 0,259** 0,201** 0,158** 0,091* 0,109* 

Förmögenhet   1 0,421** 0,083 0,095* 0,294** 

Erfarenhet    1 0,021 0,069 0,250** 

Vana     1 0,040 0,171** 

Finansiell 

Förmåga 

     1 0,159** 

Övertro       1 

* = 10 % signifikansnivå 

** = 5 % signifikansnivå 
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Tabell 24 - Pearson korrelation för studiens oberoende variabler 

 Civilstånd Inkomst Förmögenhet Erfarenhet Vana Finansiell 

förmåga 

Övertro 

Civilstånd 1 0,132** 0,067 0,104* 0,109* -0,024 -0,019 

Inkomst  1 0,268** 0,207** 0,145** 0,083 0,118** 

Förmögenhet   1 0,420** 0,083 0,104* 0,299** 

Erfarenhet    1 0,021 0,070 0,254** 

Vana     1 0,040 0,197** 

Finansiell 

Förmåga 

     1 0,154** 

Övertro       1 

* = 10 % signifikansnivå 

** = 5 % signifikansnivå 

 

I samband med att en multipel regressionsanalys genomförs i SPSS erhålls även två stycken 

statistiska kvantiteter för alla variabler: VIF-värden och toleransnivåer (Djurfeldt, Larsson 

& Stjärnhagen, 2018). Chatterjee och Prince (1991) skriver att VIF-värden högre än 10 kan 

tolkas som att det råder multikollinearitet i befintlig data. Djurfeldt, Larsson och 

Stjärnhagen (2018) menar däremot att det kritiska värdet för VIF är betydligt lägre än så, 

nämligen när VIF=2,5. Tabell 25 visar resultatet från det multikollinearitetstest som 

studiens författare har genomfört. Samtliga VIF-värden för de oberoende variablerna ligger 

mellan ett och två vilket antyder att det inte existerar någon risk för multikollinearitet. 

 

Tabell 25 - Multikollinearitetstest 

Variabel VIF-värde 

Civilstånd 1,040 

Inkomst 1,123 

Förmögenhet 1,329 

Erfarenhet 1,268 

Vana 1,072 

Finansiell förmåga 1,032 

Övertro 1,187 
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4.2.2 Kontroll för regressionens antaganden 
 

Studiens författare har utöver multikollinearitetstestet kontrollerat för modellens 

extremvärden, normalfördelning, linjäritet samt heteroskedasticitet.  

 

Vid initial hantering av data har studiens författare granskat eventuella extremvärden och 

konstaterat att det inte fanns några extremt höga eller låga värden. Författarna har granskat 

Figur 10, som återfinns i Bilaga 5, för att kontrollera att modellens residual är 

normalfördelad. Figuren visar hur residualerna förhåller sig till det värde som skulle 

genereras om fördelningen var normalfördelad. Det går att utläsa ett mycket linjärt 

samband vilket tyder på att antagandet om normalfördelning uppfylls. Vidare kan 

modellens heteroskedasticitet undersökas i Figur 11 (Bilaga 5) som upptar en måttlig 

rektangulär form, koncentrerad mot modellens centrum, vilket indikerar på att spridningen 

är relativt jämn. Således kan studiens författare fastställa att alla antaganden för den 

multipla regressionsanalysen är uppfyllda vilket därmed innebär att modellen är pålitlig. 
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5 Analys 

I det femte avsnittet presenteras författarnas analys och diskussion kring det erhållna 

empiriska resultatet i relation till den teoretiska referensramen. Avsnittet inleds med en 

grundläggande analys för varje variabel som studien behandlar, följt av en 

gränsöverskridande analys för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. 

5.1 Studiens analysmodell 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det finns något samband mellan 

kombinationen av faktorerna bakgrund, finansiell förmåga, övertro samt investeringsvana 

och kvinnors finansiella riskprofiler. Analysen baseras således på jämförelsen mellan den 

teoretiska referensramen och utfallet från den multipla regressionsanalysen samt den 

egeninsamlade empirin från enkätundersökningen. I enlighet med författarnas 

analysmodell, Figur 8, delas avsnittet upp efter varje variabel för att avslutningsvis 

diskuteras kring som en enhet. 

 

 

Figur 8 - Författarnas analysmodell 

 

5.2 Riskprofil 
 

Tidigare studier har visat att kvinnor generellt sett väljer investeringsalternativ med låg 

risk och att det finns signifikanta könsskillnader i det finansiella risktagandet (Hira & Loibl, 

2006, 2008; Dwyer, Gilkeson & List, 2002; Säve-Söderbergh, 2012; Barber & Odean, 2001). 
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Däremot visade det sig att studiens respondenter tvärtom, nästan uteslutande, tilldelades 

en medel eller hög riskprofil. Enkätundersökningens andra fråga (Bilaga 1), som bad 

respondenterna bedöma hur avgörande deras investerande är för deras dagliga ekonomi, 

resulterade i högst medelvärde (Tabell 5). Med andra ord visade en stor andel av 

respondenterna ett högriskbeteende i fråga om vikten av deras investeringar i förhållande 

till den dagliga ekonomin. Den fråga där respondenterna istället visade lägst risktagande 

var enkätundersökningens tredje fråga, som behandlade förväntning på avkastning i 

relation till acceptans för förlust. Den stora skillnaden mellan frågorna, utöver att de 

adresserade olika områden inom riskprofilen, var att den sistnämnda berörde risken för 

förluster. Jordan, Miller och Dolvin (2018) menar att investerare tenderar att ha en mer 

riskavert inställning i de fall en situation presenteras i termer av förluster. Detta kan ha 

påverkat respondenternas inställning till besvarandet av frågan och är ett tydligt exempel 

på hur en investerare påverkas av psykologiska biases. 

 

Fråga nummer två syftade till att identifiera respondenternas riskförmåga medan fråga 

nummer tre syftade till att identifiera deras riskvilja. Resultatet visade med andra ord att 

respondenterna bedömer att de har en stor förmåga att ta risk men att deras vilja att ta risk 

är något lägre. I det stora hela var däremot urvalsgruppen mycket risktagande. Hur kommer 

det sig att tidigare forskning vid upprepade tillfällen, hos olika populationer, fastställt att 

kvinnor tar låg risk, samtidigt som studiens resultat visar ett motsägande utfall? 

 

5.3 Bakgrund 
 

För att analysera huruvida det finns något samband mellan en kvinnlig investerares 

bakgrund och finansiella riskprofil, har den erhållna empirin från enkätundersökningen 

ställts i relation till tidigare forskning. Som tidigare nämnts omfattar området ”bakgrund” 

variablerna ålder, civilstånd, sysselsättning, inkomst och förmögenhet. Med hänsyn tagen till 

det genererade resultatet från den multipla regressionsanalysen analyseras variablerna 

utifrån deras statistiska signifikans i kombination med en deskriptiv diskussion. Studiens 

författare kunde konstatera att respondenterna var en representativ urvalsgrupp gällande 

ålders- och inkomstfördelning, presenterad av Statistiska centralbyrån (2016, 2017b). 

Detta innebar att urvalet återspeglar den verkliga populationen ur dessa aspekter. Däremot 

har studien endast betraktat de kvinnor som redan är närvarande på de finansiella 

marknaderna vilket inte är en aspekt som berör hela populationen. Det bör därför än en 

gång understrykas att studiens urvalspopulation är en mycket homogen grupp med unika 
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egenskaper. Mot bakgrund i detta kan studiens resultat inte generaliseras och analysen 

anses därmed som ett komplement till tidigare forskning som behandlar kvinnligt 

risktagande. 

 

De kvinnor som utgör studiens urvalspopulation är, som tidigare nämnts, medlemmar inom 

de kvinnliga investerarnätverken Feminvest och Economista. Då dessa två forum främjar 

kvinnligt finansiellt investerande var det naturligt att resultatet visade att respondenterna 

har ett mycket starkt intresse för detta område. Intresset för finansiella investeringar styrks 

även av att alla respondenter är aktiva och frekventa investerare på börsen. Pompian 

(2016) menar att en investerares riskprofil bland annat influeras av omgivningens 

påverkan genom familj, vänner och rådgivare. Det erhållna resultatet visade att studiens 

respondenter diskuterar investeringar med personer i sin omgivning, främst med familj och 

vänner. Studiens författare fastställde inte huruvida de påverkas av detta, men området kan 

diskuteras utifrån kartläggningen av respondenternas civilstånd. Som resultatet antyder 

uppgav majoriteten av respondenterna att de är i ett äktenskap eller samboskap, där dessa 

respondenter även ombads uppge hur de finansiella besluten i hushållen huvudsakligen tas. 

Det visade sig att majoriteten av de gifta kvinnorna främst tar finansiella beslut gemensamt 

med sin partner medan denna andel var mindre förekommande för par i samboskap, som 

främst tog besluten var för sig. Detta är i enlighet med Barber och Odean (2001) som menar 

att gifta par tenderar att influera varandras investeringsbeslut. Tidigare forskning som 

studerat denna aspekt har berört skillnaden mellan gifta män och kvinnor samt män och 

kvinnor med singelstatus. Utifrån teorin hade studiens författare förväntat sig att resultatet 

från frågan gällande hur de finansiella beslutet huvudsakligen tas, inte skulle skilja sig 

märkbart mellan de gifta kvinnorna och de kvinnorna med samboskap. Utifrån det 

genererade resultatet misstänker däremot studiens författare att gifta par påverkar 

varandras investeringsbeslut mer än par i samboskap på grund av att de gifta paren 

förmodligen, många gånger, har en gemensam ekonomi. 

 

Som ovan nämnts har urvalsgruppen ett mycket starkt intresse för privatekonomi och 

finansiella investeringar. Studiens författare undersökte huruvida detta intresse kunde 

härledas till respondenternas nuvarande sysselsättning. Beroende på om respondenterna 

var anställda eller studenter, tillfrågades de om de läser en utbildning inom ekonomi eller 

arbetar inom finansbranschen. Det var enbart en liten andel av respondenterna som gjorde 

det (Tabell 9), vilket tyder på att urvalspopulationen inte har influerats av privatekonomi 

och finansiella investeringar under utbildningar respektive arbete. Studiens urvalsgrupp 

har snarare skapat sig det starka intresset på egen hand. Variabeln sysselsättning visade sig 
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inte ha ett signifikant samband med riskprofilen, varför denna variabel endast har 

behandlats ur ett deskriptivt perspektiv. 

 

Säve-Söderbergh (2012) visade att variabeln förmögenhet spelar en signifikant roll i det 

kvinnliga risktagandet, där större förmögenhet leder till ett högre risktagande. I studiens 

enkätundersökning baserades respondenternas förmögenhet enbart på nuvarande kapital 

investerat i fonder och aktier. Studiens resultat antyder att respondenterna hade en jämn 

spridning i kapital, vilket illustreras i Tabell 10. Som tidigare nämnts indikerar 

respondenternas riskprofiler att de tar en medel eller hög risk vid finansiella 

investeringsbeslut, vilket till viss del följer ett likartat samband presenterat av Säve-

Söderberg (2012). Däremot anser studiens författare, på grund av den jämna fördelningen, 

att det erhållna resultatet inte kan framlägga bevis för att variabeln förmögenhet influerar 

det kvinnliga risktagandet. Detta argument kan stärkas utifrån resultatet från den multipla 

regressionsanalysen där variabeln förmögenhet inte blev statistisk signifikant och därmed 

inte kan betraktas som en förklarande variabel för respondenternas riskprofiler. 

 

5.4 Finansiell Förmåga 
 

Efter att ha undersökt finansiella kunskaper och förmågor utifrån tre frågor gällande ränta, 

inflation och riskspridning konstaterade Finansinspektionen (2015) att svenska 

privatpersoner saknar en grundläggande finansiell förmåga. Andra studier, med ansats i 

samma undersökning, fann liknande resultat (OECD INFE, 2011; Bucher-Koenen et al., 

2016). Ett flertal forskare antyder att framförallt kvinnor tenderar att besitta en låg 

finansiell förmåga (Lusardi & Mitchell, 2007, 2011; Alessie, Lusardi & Van Rooij, 2007). 

Studiens respondenter visade sig ha en mycket hög finansiell förmåga då majoriteten 

svarade korrekt på alla tre frågor i undersökningen (Figur 7). Således går resultatet emot 

tidigare forskning då respondenterna besitter en mycket hög förståelse för fundamentala 

ekonomiska begrepp. Dwyer, Gilkeson och List (2002) menar att finansiell förmåga 

påverkar risktagandet hos kvinnliga investerare positivt, där ökad finansiell förmåga leder 

till ett högre risktagande. Vid observation av resultatet från studiens enkätundersökning 

finns det anledning att tro att det går i linje med detta, då respondenterna visade sig ha en 

mycket hög finansiell förmåga och samtidigt var mycket risktagande. Det går däremot inte 

att dra några slutsatser kring sambandet mellan respondenternas finansiella förmåga och 

riskprofiler utan att se till utfallet från den multipla regressionsanalysen. 
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Intressant nog indikerade regressionsanalysen ett motsatt resultat än förväntat, då 

variabeln finansiell förmåga, som var statistisk signifikant, uppvisade ett negativt samband 

med den beroende variabeln riskprofil (Tabell 21). Modellen antyder med andra ord att en 

högre finansiell förmåga medför ett lägre risktagande. Marks (2011) menar att det finns ett 

positivt samband mellan risk och avkastning men även att osäkerheten ökar i takt med 

risken. Samtidigt skriver Grable (2017) att en investerares risktolerans är den nivå av 

osäkerhet denne är villig att acceptera vid ett finansiellt beslut. Pompian (2016) hävdar 

att en investerare med hög riskvilja kan betraktas som risktagande vid finansiella beslut då 

en investerares riskbenägenhet delvis bygger på investerarens vilja att ta risk. Som tidigare 

nämnts har respondenterna en stor förmåga att ta risk men besitter en något lägre vilja att 

ta risk. Studiens författare anar att den lägre riskviljan kan förklaras av att respondenterna 

har en stor förståelse för finansiella koncept och därmed är medvetna om den osäkerhet en 

riskfylld investering innebär. Detta ligger förmodligen till grund för det negativa sambandet 

mellan variablerna, då ökad finansiell förmåga, och förståelse för fundamentala ekonomiska 

begrepp, leder till ett lägre risktagande. 

 

5.5 Övertro 
 

Hens och Meier (2015) menar att en investerares grad av övertro på sin egen förmåga kan 

förklara dennes finansiella risktagande. Studiens författare inkluderade därför variabeln i 

undersökningen huruvida ett antal faktorer kan förklara kvinnliga investerares finansiella 

risktagande. Variabeln övertro var statistisk signifikant i studiens modell och 

regressionsanalysen visade att en ökning i övertro på sin egen förmåga leder till en ökning 

i risktagandet (Tabell 21). Med andra ord fann studiens författare ett positivt samband 

mellan variablerna. Resultatet går således i linje med tidigare forskning som menar att en 

investerare med hög övertro ofta upplever en investering som mindre riskfylld än vad andra 

gör och således även är mer risktagande (Hens & Meier, 2015; Pompian, 2016). 

 

Prince (1993), Beyer och Bowden (1997) samt Barber och Odean (2001) har tidigare 

fastställt att kvinnor underskattar sin förmåga allra mest inom de områden där män är 

dominerande. Studiens författare har funnit att finansbranschen, samt aktiemarknaden, är 

mansdominerad (Bilaga 3; Statistiska centralbyrån, 2017a), vilket innebär att kvinnor på 

aktiemarknaden generellt sett torde besitta en låg övertro. Enkätundersökningens resultat 

visade att respondenterna till stor del skattade sig själva mellan 11 och 20 på en skala 

mellan 5 och 30 (Tabell 18), där 5 speglar en investerare med låg övertro och 30 motsvarar 
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en investerare med hög övertro. Detta innebär att majoriteten av studiens respondenter 

visar en låg respektive medel övertro på sina egna förmågor inom finansiella investeringar. 

Enkätundersökningens resultat är med andra ord i enlighet med tidigare forskning. 

 

Sammanfattningsvis går resultatet från regressionsanalysen i linje med tidigare studier då 

studiens författare fann ett positivt samband mellan variabeln övertro och kvinnligt 

risktagande. Däremot uppvisar urvalsgruppen en relativt låg övertro på sin egen förmåga 

samtidigt som de tar en hög risk i sina investeringar, vilket kan argumentera mot tidigare 

forskning. Hira och Loibl (2006) fastställde att kvinnor med låg övertro på sin egen förmåga 

även väljer investeringsalternativ kopplade till låg risk. Studiens respondenter är inte 

självsäkra i fråga om att hantera risk och skapa avkastning men är ändå mycket risktagande. 

Detta tyder på att det finns många andra faktorer som spelar in i en kvinnlig investerares 

riskprofil. Som tidigare nämnts, är den studerade gruppen kvinnliga investerare mycket 

intresserad av privatekonomiska frågor och investeringar vilket förmodligen gör att de 

vågar ta hög risk, även om de själva inte tror sig vara bättre än andra investerare att hantera 

den tagna risken. 

 

5.6 Investeringsvana 
 

Pompian (2016) menar att en investerares riskprofil bland annat påverkas av dennes 

tidigare finansiella erfarenheter. Detta går i linje med vad Nofsinger (2014) skriver då han 

hävdar att en investerare visar olika nivåer av risktagande baserat på om denne upplevt 

förluster eller vinster historiskt sett. Studiens författare har inte gjort en utvärdering av 

huruvida karaktären av respondenternas tidigare finansiella upplevelser varit positiv eller 

negativ. Däremot har studien kartlagt omfattningen av respondenternas tidigare 

erfarenheter samt deras frekvens i handlandet då det avgör till vilken utsträckning de 

möjligen hanterat konsekvenser av olika finansiella beslut, positiva såväl som negativa. 

 

Majoriteten av respondenterna genomför sina investeringar på månadsbasis (Tabell 19) 

vilket tyder på att de är vana investerare, vilket Dwyer, Gilkeson och List (2002) menar 

påverkar risktagandet. De undersökte en grupp fondförvaltare och drog slutsatsen att de 

individer som har vana av att investera och hantera risk generellt sett är mer risktagande 

än de som inte har samma vana. Variabeln investeringsvana är en statistiskt signifikant 

parameter i regressionsanalysen samt den variabel som har störst unikt bidragande i 

förklarandet av variationer i variabeln riskprofil (Tabell 21). I enlighet med tidigare 
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forskning gav analysen ett positivt samband mellan vana och riskprofil. Regressionen visade 

att de respondenter med stor vana av investerande har en högre riskprofil än de 

respondenter som studiens författare betraktar som ”ovana” investerare. I studien har 

investeringsvana utvärderats i termer av frekvens och de respondenterna som föll inom 

ramen för en ”ovan investerare” var de som investerar kvartalsvis eller mer sällan. Dwyer, 

Gilkeson och List (2002) hävdar att även erfarenhet av investerande spelar en stor roll i 

risktagandet, där mer erfarenhet leder till ett mer risktagande beteende. Huvudparten av 

studiens respondenter har investerat i mellan ett och tre år men samtidigt var det en stor 

andel kvinnor som inte ens har investerat i ett år (Tabell 20). Dessutom visade 

undersökningens resultat att majoriteten av respondenterna anser sig själva som nybörjare 

inom investeringar. Vid en första anblick torde dessa respondenter, enligt tidigare studier, 

ha en låg riskprofil då de har en liten finansiell erfarenhet. Resultatet visade däremot att 

respondenterna är mycket risktagande. Studiens författare tror att respondenternas breda 

investeringsvana väger upp för det de eventuellt förlorat i termer av finansiell erfarenhet. 

Därtill kan de investerare som justerar sitt innehav mer frekvent, reagera snabbt på nyheter 

som påverkar aktiekurserna vilket leder till att de förmodligen vågar ta en större risk. 

 

5.7 Modellens förklaringsgrad 
 

Det bör understrykas att modellens förklaringsgrad endast är 12,8 procent vilket innebär 

att 87,2 procent av riskprofilens varians förklaras av andra faktorer än studiens variabler. 

Detta talar däremot inte emot studiens resultat utan innebär bara att den kvinnliga 

riskprofilen influeras av ett flertal andra variabler utöver de som testats för i denna studie. 

En ökning av modellens förklaringsgrad skulle kunna motiveras av inkluderandet av fler 

relevanta oberoende variabler. 

 

5.8 Sammanfattning av studiens analysmodell 
 

Resultatet för varje variabel i studien har analyserats i relation till den teoretiska 

referensramen i tidigare avsnitt. De variabler som diskuterats är ålder, sysselsättning, 

inkomst, förmögenhet, civilstånd, övertro, finansiell förmåga, investeringsvana och erfarenhet 

där de sju sistnämnda analyserades genom en multipel regression. Studiens författare har 

inte funnit något stöd för att variablerna inkomst, förmögenhet och erfarenhet påverkar 

kvinnligt risktagande. Däremot visade resultatet att civilstånd, investeringsvana, finansiell 
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förmåga samt övertro spelar en signifikant roll i vilken riskprofil en kvinnlig investerare 

erhåller. Alla dessa variabler förhåller sig positivt till riskprofilen förutom finansiell förmåga 

som visade sig ha ett negativt samband. Resultatets betydelse för den kvinnliga riskprofilen 

presenteras i Figur 9 och kommer att ligga till grund för vidare analys. 

 

 

Figur 9 - Författarnas reviderade analysmodell 

 

Resultatet från regressionsanalysen visade att de oberoende variablerna övertro, 

investeringsvana och civilstånd förhåller sig till riskprofilen i enlighet med tidigare studier. 

Däremot visade sig sambandet mellan finansiell förmåga och risktagande gå emot tidigare 

forskning. Med detta som grund anser studiens författare att det är nödvändigt att 

genomföra en gränsöverskridande analys för att få en större inblick i, och förståelse för, 

vilka faktorer som påverkar det kvinnliga risktagandet. Som tidigare nämnts uppvisade 

respondenterna ett mycket frekvent investeringsbeteende och Barber och Odean (2001) 

menar att investerare med hög övertro på sin egen förmåga ofta har ett sådant beteende. 

Utifrån detta torde studiens respondenter även visa en hög övertro, men tvärtom visade 

resultatet att kvinnorna underskattar sin förmåga vid finansiella beslut. Studiens författare 

beräknade två korrelationsmatriser där variablerna övertro och investeringsvana uppvisade 

ett positivt signifikant samband med varandra (Tabell 23; Tabell 24). Således förklarar detta 

förhållande att ju bredare investeringsvana en investerare har, desto högre övertro på sin 

egen förmåga har denne, vilket går i linje med vad Barber och Odean (2001) menar. 

Däremot var korrelationen svag, varför författarna inte anser att det går att dra några 

implicita slutsatser utifrån detta resultat. Varför respondenterna visade en låg övertro, trots 

att de hade en bred investeringsvana, anser författarna kan förklaras av det faktum att 

majoriteten av respondenterna själva skattade sig som nybörjare på aktiemarknaden.  
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Dwyer, Gilkeson och List (2002) hävdar att finansiell förmåga och investeringsvana är två 

variabler som påverkar en investerares risktagande. Deras undersökning visade att ökad 

finansiell förmåga och bredare investeringsvana ledde till ett högre risktagande bland de 

kvinnliga fondförvaltarna som studerades. Som tidigare nämnts resulterade författarnas 

studie i ett annat utfall där bredare investeringsvana ledde till ett ökat risktagande men att 

finansiell förmåga, tvärtom, ledde till ett mer riskavert investeringsbeteende. Marks (2011) 

menar att en investerare måste förstå risken, kunna uppfatta de situationer i vilka risken är 

hög samt kunna kontrollera den. Den negativa relationen mellan finansiell förmåga och 

risktagande skulle kunna härledas till det faktum att en investerare med god finansiell 

förmåga troligtvis förstår risken i en investering samt inser när den är hög. Detta leder till 

att de kan ta ett välgrundat beslut huruvida de kan, och vill, kontrollera risken eller inte. 

Den studerade urvalsgruppen hade en relativt låg övertro på sin egen förmåga inom 

investeringar vilket troligtvis leder till att de inte tror sig kunna kontrollera en hög risk, och 

då istället tar lägre risk. 

 

Det har tidigare konstaterats att kvinnor i många studier visar sig ha en låg finansiell 

förmåga till följd av att de visar en låg övertro på sin egen förmåga (Bucher-Koenen et al., 

2016). Vidare skriver Bucher-Koenen et al. (2016) att de kvinnor de undersökte till stor del 

underskattade sin förmåga att korrekt besvara de tre frågorna gällande finansiell förmåga, 

som tidigare presenterats. De hade möjlighet att landa i den slutsatsen genom att inkludera 

svarsalternativet ”jag vet inte” under samtliga tre frågor. Eftersom studiens författare inte 

gjorde det, utan istället ombad respondenterna att välja ett möjligt svarsalternativ, är 

resultatet inte direkt jämförbart med undersökningen genomförd av Bucher-Koenen et al. 

(2016). Däremot går det att diskutera kring respondenternas finansiella förmåga och 

övertro ur ett övergripande perspektiv. De beräknade korrelationsmatriserna, som 

återfinns i Tabell 23 och Tabell 24, visade att det finns en statistiskt signifikant positiv 

korrelation mellan variablerna. Detta indikerar på ett resultat som går i linje med 

forskningen av Bucher-Koenen et al. (2016) då en ökning i finansiell förmåga leder till en 

högre övertro på sin egen förmåga, och vice versa. Samtidigt var korrelationen svag och 

eftersom majoriteten av respondenterna visade sig besitta en mycket god finansiell 

förmåga, medan endast ett fåtal landade inom ramen för hög övertro på sin egen förmåga, 

vågar studiens författare inte dra några slutsatser kring sambandet mellan variablerna. 

 

Nofsinger (2014) redogjorde för skillnader i investeringsfrekvens mellan gifta kvinnor och 

män respektive kvinnor och män med singelstatus och hävdar att investeringsfrekvensen 

ökar i takt med övertron. Då denna studie enbart studerar kvinnor har författarna 
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analyserat modellen ur det kvinnliga perspektivet. Nofsinger (2014) menar att gifta kvinnor 

är mer risktagande vid finansiella beslut än kvinnor med singelstatus. Studiens resultat 

uppvisar ett överensstämmande samband då variabeln civilstånd har ett positivt 

förhållande till variabeln riskprofil (Tabell 21). Vidare hävdar Nofsinger (2014) att gifta 

kvinnor besitter en högre övertro på sin egen förmåga än singelkvinnor. Studiens 

korrelationsmatriser visar att variablerna övertro och civilstånd är negativt korrelerade 

med varandra vilket innebär att en ökning i den ena leder till en minskning i den andra 

(Tabell 23; Tabell 24). Med andra ord indikerar korrelationen att kvinnor med singelstatus 

har en högre övertro än gifta kvinnor. Detta tyder på ett resultat som går emot tidigare 

forskning, men korrelationen mellan variablerna var inte statistiskt signifikant. Studiens 

författare kan således inte dra några slutsatser kring sambandet mellan övertro på den egna 

förmågan och civilstånd. Nofsinger (2014) påstår vidare att kvinnor i äktenskap tenderar 

att ha ett mer frekvent investeringsbeteende än singelkvinnor. De ovan nämnda 

korrelationsmatriserna uppvisade en positiv korrelation mellan variablerna 

investeringsvana och civilstånd, där korrelationen dessutom var signifikant. Korrelationen 

var däremot svag, varför studiens författare anser att det inte heller går att dra några 

slutsatser kring sambandet mellan investeringsvana och civilstånd. 

 

Sammanfattningsvis är det studerade urvalet en mycket homogen grupp med ett gediget 

intresse för privatekonomi och finansiella investeringar. Resultatet visade även att 

respondenterna nästan uteslutande tilldelades en medel eller hög riskprofil. Samtidigt har 

tidigare forskning vid upprepade tillfällen fastställt att kvinnor överlag tar en låg finansiell 

risk. Studiens författare inledde analysavsnittet med frågan: hur kommer det sig att tidigare 

forskning vid upprepade tillfällen, hos olika populationer, fastställt att kvinnor tar låg risk, 

samtidigt som studiens resultat visar ett motsägande utfall? Vad är det som ligger till grund 

för denna skillnad mellan tidigare studerade kvinnor och studiens respondenter, i termer 

av finansiellt risktagande? Som tidigare nämnts fanns endast belägg för att civilstånd, 

finansiell förmåga, övertro och investeringsvana har en signifikant inverkan på vilken 

riskprofil en kvinnlig investerare har. Urvalspopulationen visade sig ha en mycket god 

finansiell förmåga och samtidigt en bred investeringsvana. Studiens författare anser därför 

att de har en grundlig förståelse för innebörden av finansiellt risktagande och således kan 

ta välgrundade beslut gällande sina investeringar. Detta, i kombination med faktumet att de 

studerade kvinnorna har en hög förmåga att ta risk samt ett stort intresse för området, är 

förmodligen källan till att de visade sig vara mycket risktagande. Samtidigt hade de en låg 

respektive medel övertro på sin egen förmåga inom investeringar, vilket enligt tidigare 

forskning pekar på att de borde ha varit riskaverta. Studiens författare anser däremot att 
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den låga övertron grundar sig i att majoriteten av kvinnorna identifierade sig som nybörjare 

på aktiemarknaden. Den låga övertron kan eventuellt även förklaras av kvinnors låga 

närvaro på aktiemarknaden, eftersom kvinnor tenderar att underskatta sina förmågor allra 

mest inom områden där män är dominerande (Prince, 1993; Beyer & Bowden, 1997). 

 

Studiens författare har ett flertal gånger understrukit faktumet att den studerade gruppen 

kvinnor är en homogen grupp med unika egenskaper. I tidigare undersökningar har det 

studerade urvalet haft specifika egenskaper som forskarna haft för avsikt att mäta. En studie 

som syftat till att mäta hur investeringsvana påverkar finansiellt risktagande, har undersökt 

fondförvaltare som arbetar med investeringar och riskhantering på daglig basis. Samtidigt 

undersökte exempelvis Finansinspektionen (2015) en mycket bred grupp i studien kring 

svenska privatpersoners finansiella förmåga för att uppnå en så verklighetstrogen bild som 

möjligt. Urvalsgruppen i denna studie har en bred investeringsvana, men är samtidigt 

nybörjare på aktiemarknaden. De har en mycket god finansiell förmåga, men visar samtidigt 

en låg övertro på sin egen förmåga. Gemensamt för majoriteten av respondenterna var att 

de har ett gediget intresse för privatekonomiska frågor och investeringar, vilket studiens 

författare menar är den största anledningen till att studien visar ett resultat som, i många 

aspekter, skiljer sig från tidigare forskning i fråga om finansiellt risktagande. 
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6 Slutsats 

I det sjätte avsnittet presenteras studiens slutsatser som besvarar forskningsfrågorna samt en 

redogörelse för studiens forskningsbidrag. 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida det finns något samband mellan 

faktorerna bakgrund, finansiell förmåga, övertro samt investeringsvana och kvinnors 

riskprofiler vid investeringsbeslut av finansiell karaktär. För att ha möjlighet att besvara 

forskningsfrågorna genomförde studiens författare en enkätundersökning som vidare 

analyserades genom en multipel regression. Studiens urvalsgrupp bestod av nästan 500 

kvinnliga investerare med en befintlig närvaro på aktiemarknaden. Undersökningen visade 

att samtliga kvinnor var mycket risktagande och hade ett stort intresse för privatekonomi 

och finansiella frågor samt investerar mycket frekvent. 

 

 Finns det något samband mellan kombinationen av faktorerna bakgrund, finansiell 

förmåga, övertro samt investeringsvana och kvinnors riskprofiler vid beslut av 

finansiell karaktär? 

I besvarandet av den första forskningsfrågan studerade författarna utfallet från den 

multipla regressionsanalysen. De fyra faktorerna representerades av sju oberoende 

variabler: civilstånd, inkomst, förmögenhet, erfarenhet, vana, finansiell förmåga samt övertro 

i den statistiska analysen. Värt att nämna är att tidigare forskning har visat att kvinnor 

generellt sett tenderar att vara riskaverta medan studiens resultat tvärtom visade att nästan 

alla respondenter erhöll en medel eller hög riskprofil, vilken var studiens beroende variabel. 

Regressionsanalysen visade att endast fyra stycken variabler: civilstånd, finansiell förmåga, 

övertro och investeringsvana, hade en signifikant inverkan på det kvinnliga risktagandet. Av 

dessa faktorer förhåller sig civilstånd, övertro och investeringsvana positivt till den kvinnliga 

riskprofilen medan finansiell förmåga istället har en negativ relation, där en högre finansiell 

förmåga leder till ett lägre risktagande. 

 

 Vilka, eller vilken, av dessa faktorer har störst inverkan på det kvinnliga 

risktagandet? 

För att undersöka vilken av dessa fyra faktorer som har störst inverkan på det kvinnliga 

risktagandet studerades utfallet i den multipla regressionsanalysen. Studiens författare 

fann att den variabel som hade störst unikt bidragande i förklarandet av variationerna i 
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variabeln riskprofil, var investeringsvana. Som ovan nämnts var sambandet positivt, där en 

ökning i investeringsvana ledde till en högre riskprofil och således ett större risktagande. 

 

 Finns det möjlighet att, utefter resultatet från de två tidigare forskningsfrågorna, 

dra slutsatser kring huruvida studien styrker tidigare forskning kring kvinnligt 

risktagande? 

De två tidigare forskningsfrågorna visade att civilstånd, finansiell förmåga, övertro och 

investeringsvana har en signifikant inverkan på det kvinnliga risktagandet, där 

investeringsvana visade sig vara den faktorn som har störst påverkan. För att besvara den 

tredje, och sista, forskningsfrågan har studiens författare jämfört resultatet i fråga om dessa 

fyra variabler med den teoretiska referensramen. 

 

Det empiriska resultatet gällande civilstånd, övertro och investeringsvana går i linje med 

tidigare forskning. Många tidigare studier inom området har visat att civilstånd förhåller sig 

positivt till finansiellt risktagande, där gifta kvinnor är mer risktagande än kvinnor med 

singelstatus (Nofsinger, 2014; Säve-Söderbergh, 2012). Samtidigt menar Hens och Meier 

(2015) att investerare med hög övertro på sin egen förmåga tar större finansiell risk. Dwyer, 

Gilkeson och List (2002) hävdar att en bredare investeringsvana medför ett högre 

risktagande vid finansiella beslut. Med andra ord har samtliga nämnda studier visat att 

dessa tre variabler förhåller sig positivt till det finansiella risktagandet, vilket även styrks 

av denna studie. Däremot visade studiens analys, gällande sambandet mellan finansiell 

förmåga och risktagande, ett motsägande resultat i förhållande till en tidigare studie som 

fastställt att en högre finansiell förmåga leder till ett större risktagande (Dwyer, Gilkeson & 

List, 2002). 

 

Författarnas forskningsbidrag är en ökad insikt gällande vad som styr kvinnligt risktagande 

vid finansiella beslut. Vilket har betonats ett flertal gånger, var den studerade gruppen 

kvinnor mycket unik vilket innebär att de dragna slutsatserna inte kan generaliseras. 

Däremot har studiens resultat bidragit med indikationer på vilka faktorer som har en 

signifikant inverkan på den kvinnliga riskprofilen och inte. Sammanfattningsvis dras 

slutsatsen att en kvinnlig investerares finansiella riskprofil påverkas av många faktorer, där 

de fyra ovannämnda bara är en del i förklarandet av detta komplexa fenomen. Studien har 

genererat empiriskt stöd för redan befintliga slutsatser som återfinns i tidigare studier men 

även nytt bidrag till vad som influerar den kvinnliga riskprofilen vid finansiella beslut. 
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7 Förslag till vidare forskning 

I det sjunde avsnittet presenteras förslag till vidare forskning, som studiens författare anser 

skulle kunna bidra med en fördjupad förståelse för det undersökta området. 

 

Utifrån studiens genererade resultat har författarna kunnat dra slutsatser kring den 

kvinnliga riskprofilen samt vilka faktorer som har en inverkan på det finansiella 

risktagandet. Samtidigt har studien tagit avstamp i tidigare forskning inom 

beteendeekonomi, vilket är ett mycket aktuellt ämne som med fördel kan undersökas 

vidare. 

 

Mot bakgrund i att denna studie har tagit en kvantitativ ansats, anser författarna att det vore 

intressant att vidare undersöka området ur ett kvalitativt perspektiv. Inkluderandet av 

kvinnliga investerares personliga uppfattningar skulle kunna bidra med en ökad förståelse 

för hur de variabler som visade sig ha en signifikant inverkan på den kvinnliga riskprofilen 

uppfattas. Som tidigare nämnts indikerar den statistiska modellens förklaringsgrad att det 

finns många alternativa faktorer som kan förklara variationer i det kvinnliga risktagandet. 

Studiens författare föreslår därför att fortsatt forskning inom området borde fokusera på 

inkluderandet av fler oberoende variabler i ett försök att uppnå en bredare förståelse för 

vad som styr kvinnors riskbeteende. 

 

Studiens urval var en homogen grupp som visade sig ha ett mycket starkt intresse för 

privatekonomi och finansiella investeringar. Författarna inkluderade inte finansiellt 

intresse som en variabel i undersökningen kring vad som påverkar kvinnors riskprofiler. 

Det kan därför vara av intresse att undersöka ett eventuellt samband mellan finansiellt 

intresse och kvinnligt risktagande. En spännande aspekt skulle vara att undersöka om, och 

hur, det finansiella risktagandet skiljer sig åt mellan två urvalsgrupper, där den ena har ett 

intresse för området och den andra inte har det. 

 

Sammanfattningsvis menar författarna att en kvalitativ studie inom området, inkluderandet 

av fler oberoende variabler och studerandet av en, eller flera, urvalsgrupper med andra 

egenskaper skulle komplettera denna studie väl och bidra med en bredare förståelse för det 

kvinnliga risktagandet. 
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Appendix 

Bilaga 1 – Enkät  
 

Vi är två mastersstudenter vid Linköpings Universitet som skriver vår uppsats inom kvinnligt 

investeringsbeteende. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som ligger till 

grund för kvinnors investeringsbeteende, med fokus på risktagande, samt vilka faktorer som 

har störst inverkan på kvinnors investeringsbeslut. I denna enkät kartlägger vi kvinnors 

riskbenägenhet, bakgrund, vana av att investera samt finansiell förmåga/kunskap. 

 

För att ha möjlighet att delta i enkäten bör du ha någon form av erfarenhet kring 

investeringar. Du är helt anonym som respondent! 

 

Tack på förhand! 

Pauline och Ida 

Civilekonomstudenter vid Linköpings Universitet 

 

1. Kön 

o Kvinna 

o Man 

o Vill inte svara 

 

2. Hur avgörande är ditt investerande för att din dagliga ekonomi ska gå ihop? 

o Ingen (pengarna ses som en reserv och framtida sparande) 

o Liten (pengarna är inte nödvändiga men ska användas för att unna mig 

något i vardagen) 

o Medel (pengarna är till viss del viktiga för min dagliga ekonomi) 

o Stor (pengarna är mycket viktiga för min dagliga ekonomi) 

o Avgörande (pengarna är avgörande för att min dagliga ekonomi ska 

fungera) 

 

3. Vad förväntar du dig i huvudsak av dina investeringar? 

o Jag förväntar mig en liten värdeökning & vill inte riskera att förlora något 

av mitt kapital 

o Jag vill att mina investeringar ska stiga lite i värde & accepterar en liten 

risk för värdeminskning 



 

 

o Jag vill att mina investeringar löpande ska stiga i värde & accepterar en 

liten större risk för värdeminskning 

o Jag vill att mina investeringar ska stiga mycket i värde & accepterar en hög 

risk för värdeminskning 

o Jag vill att mina investeringar ska stiga väldigt mycket i värde & accepterar 

en mycket hög risk för värdeminskning 

 

 

4. Vilken av dessa kurvor motsvarar bäst din bild av hur din portfölj får 

öka/sjunka i värde över tid? 

o Kurva 1 

o Kurva 2 

o Kurva 3 

o Kurva 4 

o Kurva 5 

 

5. Associerar du ett investeringsalternativ som innebär hög risk, främst med 

stora möjliga förluster eller stora möjliga vinster? 

Stora möjliga förluster ◯◯◯◯◯ Stora möjliga vinster 

6. Vid ett viktigt investeringsbeslut, utgår du främst från de eventuella 

förlusterna eller de eventuella vinsterna? 

De eventuella förlusterna ◯◯◯◯◯ De eventuella vinsterna 

 

7. Ålder 

o Yngre än 16 år 

o 16 – 25 år 

o 26 – 35 år 

o 36 – 45 år 



 

 

o 46 – 55 år 

o Äldre än 55 år 

 

8. Civilstånd 

o Singel 

o Sambo 

o Gift 

o Vill inte svara 

 

Om gift/sambo 

Hur tas huvudsakligen de finansiella besluten i hushållet? 

o Gemensamt 

o Var för sig 

o Jag är ansvarig 

o Min partner är ansvarig 

o Vill inte svara 

 

9. Antal barn i hemmet (under 18 år) 

o Inga barn 

o 1 barn 

o 2 barn eller fler 

o Vill inte svara 

 

10. Huvudsaklig sysselsättning 

o Student 

o Arbetslös/Arbetssökande 

o Anställd 

o Vill inte svara 

 

Om student 

Läser du en utbildning inom ekonomi eller liknande? 

o Ja 

o Nej 

o Vill inte svara 

Vilken examen får du efter din utbildning? 



 

 

o Gymnasieutbildning 

o Eftergymnasial utbildning 1 – 2 år 

o Kandidatexamen 

o Magister/Masterexamen 

o PhD 

o Vill inte svara 

 

Om anställd 

Arbetar du inom finansbranschen? 

o Ja 

o Nej 

o Vill inte svara 

 

11. Pratar du om investeringar med någon i din närhet? 

o Ja 

o Nej 

o Vill inte svara 

 

Om ja, 

Vem pratar du om investeringar med? 

o Familj 

o Vänner 

o Kollegor 

o Människor jag inte känner (ex forum på nätet) 

o Någon i näringslivet (ex min bankman) 

 

12. Vänligen uppskatta din ungefärliga sammanlagda månadsinkomst efter skatt 

(lön, bidrag, utdelning etc.) 

o Mindre än 10 000 kr 

o 10 000 – 20 000 kr 

o 21 000 – 30 000 kr 

o 31 000 – 40 000 kr 

o 41 000 – 50 000 kr 

o Över 50 000 kr 

o Vill inte svara 



 

 

 

13. Vänligen uppskatta hur mycket kapital du för nuvarande har bundet i 

aktier/fonder 

o 0 – 25 000 kr 

o 26 000 – 50 000 kr 

o 51 000 – 100 000 kr 

o 101 000 – 250 000 kr 

o 251 000 – 500 000 kr 

o Mer än 500 000 kr 

o Vill inte svara 

 

14. Hur uppfattar du dig själv som investerare? 

Nybörjare ◯◯◯◯◯◯ Mycket van investerare 

 

15. Hur länge har du investerat på egen hand? 

o Jag har aldrig investerat 

o Mindre än ett år 

o 1 – 3 år 

o 4 – 7 år 

o 8 – 10 år 

o Mer än 10 år 

 

16. Om du har investerat, investerar du privat eller professionellt? 

o Jag investerar bara privat 

o Jag investerar bara professionellt (ex i jobbet) 

o Jag investerar både privat och professionellt 

o Vill inte svara 

 

17. Tycker du att privatekonomiska frågor och investeringar är intressanta? 

Instämmer inte ◯◯◯◯◯◯ Instämmer helt 

 

18. Hur ser ditt huvudsakliga sparande ut? 

o Kort sikt (1 – 5 år) 

o Medellång sikt (5 – 10 år) 



 

 

o Lång sikt (Längre än 10 år) 

o Vill inte svara 

 

19. Hur frekvent investerar du? 

o Dagligen eller mer frekvent 

o Veckovis 

o Månadsvis 

o Kvartalsvis 

o Halvårsvis 

o Mindre frekvent än halvårsvis 

o Vill inte svara 

 

20. Hur bedömer du dina kunskaper inom investerande på börsen? 

Mycket låga kunskaper ◯◯◯◯◯◯ Mycket goda kunskaper 

 

21. Hur ofta uppdaterar du dig om vad som händer på börsen? 

o Varje timme eller mer frekvent 

o Några gånger om dagen 

o En gång om dagen 

o Några gånger i veckan 

o En gång i veckan 

o Mer sällan än veckovis 

o Aldrig 

o Vill inte svara 

 

22. Anta att du har 100 kr på ett sparkonto med 2 % ränta. Hur mycket tror du 

att du skulle ha på kontot efter 5 år, om du låter pengarna växa på kontot? 

o Mindre än 102 kr 

o Exakt 102 kr 

o Mer än 102 kr 

 

23. Anta att räntan på ditt sparkonto är 1 % och inflationen är 2 %. Om du låter 

dina pengar stå på kontot i 1 år, kommer du: 

o Kunna köpa mindre för pengarna vid årets slut 

o Kunna köpa lika mycket för pengarna vid årets slut 



 

 

o Kunna köpa mer för pengarna vid årets slut 

 

24. Är följande påstående sant eller falskt: ”att köpa aktier i enstaka företag är 

vanligtvis säkrare än att köpa andelar i en aktiefond” 

o Sant 

o Falskt 

 

25. Hur självsäker känner du dig när du fattar beslut om dina investeringar? 

Inte alls självsäker ◯◯◯◯◯◯ Mycket självsäker 

 

26. Upplever du dig vara en bra investerare? I jämförelse med andra 

investerare, är du: 

Sämre än genomsnittet ◯◯◯◯◯◯ Bättre än genomsnittet 

 

27. Upplever du dig vara duktig på att uppskatta risken i en investering? I 

jämförelse med andra investerare, är du: 

Sämre än genomsnittet ◯◯◯◯◯◯ Bättre än genomsnittet 

 

28. Upplever du dig vara duktig på att generera avkastning i din portfölj? I 

jämförelse med andra investerare, är du: 

Sämre än genomsnittet ◯◯◯◯◯◯ Bättre än genomsnittet 

  



 

 

Bilaga 2 – Kodning av oberoende variabler i regressionsanalys 
 
 

Variabel Kodning 

Civilstånd 0=Singel 

1=Sambo 

1=Gift 

Inkomst 0=Mindre än 10 000 kr 

0=10 000-20 000 kr 

1=21 000-30 000 kr 

1= 31 000-40 000 kr 

2=41 000-50 000 kr 

2=Över 50 000 kr 

Förmögenhet 0=0-25 000 kr 

0=26 000-50 000 kr 

1=51 000-100 000 kr 

1=101 000-250 000 kr 

2=251 000-500 000 kr 

2=Mer än 500 000 kr 

Erfarenhet 0=Mindre än ett år 

0=1-3 år 

1=4-7 år 

1=8-10 år 

1=Mer än 10 år 

Vana 1=Dagligen eller mer frekvent 

1=Veckovis 

1=Månadsvis 

0=Kvartalsvis 

0=Halvårsvis 

0=Mindre frekvent än halvårsvis 

 

  



 

 

Bilaga 3 – Mejl från Henrik Edström, PR-chef Nordnet 
 

Se nedan lite data från våra kunder i Sverige. Förändringssiffrorna nedan är från Januari 

2017. Återkom gärna om ni har några ytterligare frågor. 

  

192 000 svenska kunder har en position i ett finansiellt instrument 

127 000 är män och 65 000 kvinnor = Cirka 66% män och 34% kvinnor 

Ökning antalet kunder med en position senaste året: Män 15% och kvinnor 20% 

ISK-konto: 39% av männen och 35% av kvinnorna 

Kapitalförsäkring: 25% av männen och 14% av kvinnorna 

Aktivitet män: 81% av männen har handlat senaste året, 

Aktivitet kvinnor: 66% av kvinnorna har handlat senaste året, 

  

Mest ägda aktier män 

 

 

Mest ägda aktier kvinnor 

 



 

 

Bilaga 4 – Danske Banks frågor för att avgöra kundens riskprofil 

 

Med hjälp av nedanstående frågor kan du få en bild av din inställning till risk när det gäller 

placeringar. Tillsammans med dina ekonomiska förutsättningar och syftet med placeringen 

är din inställning till risk – din riskprofil – avgörande för hur dina pengar ska placeras. 

 

1. Hur stor betydelse har placeringen/sparandet för din dagliga ekonomi? 

o Ingen – pengarna ska ses som en reserv 

o Liten – pengarna är inte nödvändiga men ska användas för att förgylla 

närvaron 

o Stor – pengarna är viktiga för att den dagliga ekonomin ska gå runt 

o Avgörande – pengarna är helt avgörande för att min ekonomi ska fungera 

 

 

2. Är det troligt att du får behov av pengarna tidigare än planerat? 

o Ja 

o Nej 

o Kanske 

 

 

3. Vad förväntar du dig av din placering? 

o Jag vill inte riskera att förlora något av mitt kapital och förväntar mig 

därför bara en liten värdeökning 

o Jag vill att min placering löpande ska stiga i värde och kan därför acceptera 

en viss risk för värdeminskning 

o Jag vill att min placering ska öka mycket i värde och accepterar att det 

samtidigt innebär en ökad risk för värdeminskning 

o Jag väljer att ta en hög risk för att på sikt få större möjligheter till en stor 

värdeökning. Jag förstår att det kan innebära stora kurssvängningar och att 

värdet kan minska kraftigt under placeringstiden 

 



 

 

 

4. Vilken av ovanstående kurvor motsvarar bäst din bild av hur placeringen får 

öka respektive sjunka i värde över tiden? 

o Kurva 1 

o Kurva 2 

o Kurva 3 

 

 

5. Föreställ dig att du oväntat får en större summa pengar. Samtidigt får du ett 

tips om en placering som kan fördubbla ditt kapital på 5 år. Vilket alternativ 

väljer du, förutsatt att du inte behöver pengarna för tillfället? 

o Jag placerar inte någon del av pengarna – jag tror inte på den typen av tips 

o Jag placerar endast en mindre del av pengarna enligt det tips jag fått 

o Jag placerar den större delen av pengarna enligt det tips jag fått 

 

 

6. Om värdet på din placering faller mer än 20 procent på kort sikt – vad gör 

du? 

o Jag säljer för att inte riskera att förlora mer pengar 

o Jag tar det med ro och avvaktar 

o Jag placerar ännu mer, för nu kan jag köpa 20 % billigare, förutsatt att det 

finns pengar att placera 

 

Banken har analyserat mina svar och de visar att min riskprofil för denna placering är: 

 Låg risk ٱ  Neutral risk ٱ  Hög risk ٱ

 

  



 

 

Bilaga 5 – Kontroll för regressionens antaganden 
 
 

 

Figur 10 - Normal PP-plot för kontroll av normalfördelning 

 

 

Figur 11 - Scatterplot för kontroll av heteroskedasticitet 

 


