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Sammanfattning 
 
Det har alltid varit viktigt att spara pengar. En anledning kan till exempel vara för att man 
skall kunna ha en stabil levnadsstandard under livets gång. I dagens samhälle förekommer 
många olika sparformer. En sparform som är rätt riskfylld men som kan ge god förväntad 
avkastning är aktier.  
 
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det bra att spara i aktier då till exempel staten 
gynnas av skatteintäkter och för att företagen skall kunna dra till sig pengar. Dessutom har 
makropolitiska åtgärder gjort det enklare för privatpersoner att handla med aktier eftersom 
investeringssparkontot infördes under årsskiftet 2011/2012. Dessutom finns det incitament 
från staten att spara i aktier då statslåneräntan idag är historiskt låg.  
 
Tidigare forskning har undersökt olika faktorer som påverkar aktiesparande. Dock har de 
endast haft med en till två faktorer i varje studie. Vår uppsats syfte är att undersöka unga 
svenskars attityd till att spara i aktier, i åldrarna 17-30 år. Till skillnad från tidigare forskning 
vill vi se hur attityden skiljer sig genom ett flertal faktorer. Faktorerna är kön, ålder, risk, 
inkomst, utbildning, kunskap och civilstånd.  
 
För att kunna genomföra detta gjordes en kvantitativ undersökning i form av en 
enkätundersökning där svar hämtades från 240 stycken respondenter i åldrarna 17-30 år. 
Materialet från enkätundersökningen analyserades och jämfördes med tidigare 
undersökningar.  
 
Studien visade att män har en allt mer positiv attityd till att spara i aktier. Dessutom 
konstaterades att ålder har ett direkt samband med vilket attityd man har till spara i aktier. 17-
18 åringar sparar minst i aktier, mer än hälften av 19-28 åringar sparar i aktier och 29-30 
åringar sparar mest i aktier. Det påvisades även att desto äldre man är, desto mer risk är man 
villig och ta. En annan slutsats var att de med en inkomst på 20,000 kr eller mer i månaden 
tenderar till att ha en mer positiv attityd till att spara i aktier än de med en inkomst på mindre 
än 20,000 kr i månaden. Ett samband gällande faktorn utbildning fanns också. En större andel 
av högskolestudenterna tenderar till att ha en bättre attityd till att spara i aktier än de med 
gymnasieutbildning. Genom studien gick det även att konstatera att ju högre kunskap man har 
till att spara i aktier desto bättre attityd har man till sparformen. Enligt studien visade det sig 
även att ensamstående män sparar mer i aktier än ensamstående kvinnor. Dessutom visade 
studien även att gifta män sparar lite mer i aktier än gifta kvinnor.  
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Abstract 
 
Saving has always been important. One reason may be for example in order to be able to have 
a stable standard of living according to the course of life. In today's society there are many 
different forms of savings. A savings product that is a bit risky but which can give good 
expected return is equities. 
 
From an economic perspective, it is good to invest in shares, which, for example, the state 
benefits from tax revenues and for businesses to attract money. Moreover, macro policies 
have made it easier for individuals to trade in shares as the investment savings account was 
introduced at the turn of 2011/2012. In addition, there are incentives from state to save in 
shares because the government-lending rate today is historically low.  
 
Previous research has examined various factors that affect stock market investments. 
However, they had only one to two factors in each study. Our paper aims to examine the 
young Swedes' attitudes to saving in shares, aged 17-30 years. Unlike previous research, we 
want to see how the attitude varies by several factors. The factors are gender, age, risk, 
income, education, knowledge and marital status. 
 
To implement this, a quantitative study was done by a questionnaire survey where responses 
were retrieved from 240 respondents aged 17-30 years. The material of the questionnaire 
were analyzed and compared with previous studies. 
 
The study showed that men have a more positive attitude to saving in shares. In addition, it 
was noted that age has a direct connection with the attitude you have to invest in shares. 17-
18 year olds saves at least in shares, more than half of 19-28 year old individuals saves in 
shares and 29-30 year old individuals saves most in shares. It was also found that the older 
you are, the more risk you are willing to take. Another conclusion was that those with an 
income of SEK 20,000 or more a month tend to have a more positive attitude to save in 
shares than those with an income of less than 20,000 SEK per month. A related factor 
concerning education was also confirmed. A larger proportion of college students tend to 
have a better attitude to saving in shares than those with high school education. Through the 
study it was also possible to note that the higher the knowledge you have to save in shares, 
the better the attitude you have to the savings form. According to the study it was also found 
that single men are saving more in shares than single women. In addition, the study showed 
that even married men save a little more in shares than married women. 
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Förord  
 
Först och främst vill vi tacka vår handledare Elias Bengtsson som hjälpt oss under 
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och synpunkter. Vi vill även tacka alla respondenter som hjälpt till med att besvara vår 
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vi fått från de personer som agerat som opponenter för oss. Tack!  
 
Halmstad, maj 2017.  
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Disposition 
 
I det inledande kapitlet kommer vi att ge en förklaring till varför det 
är viktigt att spara, belysa varför det är bra att spara i aktier samt 
beskriva de faktorerna som gynnar aktiesparande. Dessutom kommer 
vi att förklara vilket problemområde vi valt. 

 
 
I detta kapitel tas de upp olika teorier om de faktorerna som kan ha 
betydelse till vilken attityd man har till att spara i aktier. Faktorerna 
är kön, ålder och risk, inkomst, utbildning, kunskap och civilstånd. 
 

 
 
I detta kapitel beskrivs vilken metod och vilket tillvägagångssätt vi 
kommer att använda oss utav. I detta kapitel finns även beskrivet hur 
vi samlat in vår data, vilket urval vi bestämt oss för samt förklaring 
till detta. 
 
 
 
I detta kapitel presenterar vi det material vi fått fram genom 
enkätundersökningen. Materialet presenteras i form av text, figurer 
och tabeller. 

 
 

 
I detta kapitel analyserar vi det material som vi fått fram 
genomenkätundersökningen. Dessutom görs en analys genom en 
korrelationsmatris och en regressionsanalys. Därefter jämför vi det 
med den teori som finns om de olika faktorerna 
(kön, ålder, risktolerans, inkomst, utbildning, kunskap och 
civilstånd). Detta gör vi för att kunna besvara våra hypoteser. 

 
 
I detta kapitel besvaras de frågeställningar som tagits upp i 
inledningen relaterat till vårt syfte och problemområde. Slutsatserna 
grundas genom material från enkätundersökningen, 
regressionsanalysen samt den teori som presenterats i den teoretiska 
referensramen. 

 
 

Inledning 

 
Teoretisk  
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1.0 Inledning  
 

I det inledande kapitlet kommer vi att ge en förklaring till varför det är viktigt att spara, 
belysa varför det är bra att spara i aktier samt beskriva de faktorerna som gynnar 
aktiesparande. Dessutom kommer vi att förklara vilket problemområde vi valt. 

 
 
1.1 Bakgrund 

Det har alltid varit viktigt att spara pengar. Det är väldigt viktigt att spara för olika 
anledningar, dels kan det vara betydelsefullt för att klara sig om man blir arbetslös eller sjuk. 
Vid en lågkonjunktur löper man större risk till att bli arbetslös och man vet dessutom aldrig 
när man blir långtidssjukskriven. Därför är det viktigt att ta ett stort ansvar till att spara 
(Crofts, 2007, 20 September). En av de största faktorerna till att man sparar är som sagt för 
att man vill vara beredd på oförutsedda händelser (Carroll, 1997). En viktig faktor till en god 
ekonomi är just att spara. Personer som sparar pengar känner sig i allmänheten mer trygga i 
tillvaron (Låns, u.å.). Vissa väljer att spara pengar för att kunna resa utomlands i framtiden, 
andra sparar för att tjäna pengar på det och andra vill säkra sin pension etc. (Ditt sparande, 
u.å.).  
 
Det finns dock teorier och kulturer som inte tycker att spara är det nödvändigaste, utan det är 
att konsumera. I Georgien till exempel har man en attityd mot sparande som skiftar väldigt 
från Västeuropa, där är det vanligare att spendera snarare än att spara för att följa trender och 
skapa en hög social nivå (Chudzian, Anioła-Mikołajczak och Pataria, 2015). John Maynard 
Keynes var också en person som förespråkade konsumtion före sparande. Keynes teori säger 
att ökat sparande inte nödvändigtvist ökar investeringar, utan det är konsumtionen som måste 
ökas för att investeringar skall sättas igång (ekonomihandboken, u.å.)  
 
Det finns många olika anledningar till varför det är bra att spara i aktier. Historien visar att 
aktier är en väldigt gynnsam sparform. De senaste 100 åren har Stockholmsbörsen1 stigit med 
ungefär 10% varje år trots oljekriser, fastighetskriser och IT-krascher (Investeraren, u.å.). Att 
spara i aktier är även bra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Staten gynnas av att man 
betalar skatt på exempelvis investeringssparkontot. Dessutom kan företag med hjälp av 
pengarna som de får in via aktier investera i olika projekt som får företag att växa. På så sätt 
kan företagen anställa fler individer vilket ger staten mer skatteintäkter. Staten gynnas av 
skatteintäkterna och företagen blir bättre på att klara av konjunktursvängningar 
(Aktiespararna, u.å). Tidigare forskning visar även att staten får in mer skatteintäkter om 
aktiepriserna stiger (Poterba, 2000). På 1970-talet insåg våra politiker att en fungerande 
aktiemarknad är livsnödvändig för vårt näringsliv. Under den tiden var 
riskkapitalmarknaderna inte bra. För att väcka den tröga marknaden till liv skapade den 
borgerliga regeringen 1978 skattesparfonder, med 30 procents skattesubventionerat sparande 
i aktiefonder, vilket drog pengar till den svenska aktiemarknaden (Aktiespararna, u.å). En stor 
faktor (60%) till att välståndet i USA ökade under 1990-talet var för att fler hushåll började 

                                                
1 Stockholmsbörsen är en marknadsplats för handel med värdepapper. Här kan man bland annat handla med 
aktier (Wikipedia, 2006).            
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spara i aktier (Greenspan, 1999, 27 Augusti). Det finns alltså ett positivt samband mellan ett 
ökande inom aktiesparande och långsiktig ekonomisk tillväxt för ett land (Levine och Zervos, 
1996). Cirka 10% av alla skatteintäkter i Sverige utgörs av skatt på kapital, vilket motsvarar 
cirka 222 miljarder kronor. 60% av skatteintäkterna utgörs av skatt från arbete och 30% 
utgörs av skatter på konsumtion och insatsvaror (Ekonomifakta, 2017).   
 
Makropolitiska åtgärder har gjort det enklare för privatpersoner att handla med aktier. Under 
årsskiftet 2011/2012 lanserades investeringssparkontot (ISK)2.  Investeringssparkontot har 
dels gjort det enklare för personer att deklarera affärer och för att det enklare skall gå att byta 
värdepapper utan att utlösa reavinstskatt. Man kan närsomhelst ta ut pengar från sitt 
investeringssparkonto helt fritt. Dessutom beskattas inte pengarna när man tar ut dem. Man 
betalar skatt årligen när man har ett investeringssparkonto (Finansportalen, u.å.). Joakim 
Bornold, sparekonom på Nordnet Bank rekommenderar unga att skaffa sig ett 
investeringssparkonto då det kan ge goda förutsättningar vid ett långsiktigt sparande 
(Kaiberger, 2016, 21 Februari).  
 
Börjar man spara tidigt i aktier och får en god avkastning kan man som ung tjäna en hel del 
pengar. Ränta-på-ränta effekten kan ge en fantastisk avkastning om man börjar spara tidigt 
(Meehan, 2007). Statslåneräntan3 är dessutom idag historiskt låg, vilket gör att skatten på ett 
investeringssparkonto blir låg eftersom man använder sig av statslåneräntan när man beräknar 
skatten för ett investeringssparkonto (Alltomspara, u.å.). Dessutom får man idag i princip 
ingen ränta alls på ett traditionellt sparkonto. Det finns alltså incitament från staten till att 
spara i aktier. I princip kan vem som helst spara i aktier, unga som gamla.  
 
För varje individ är det även viktigt med konsumtionsutjämning. En central del under livets 
gång är att begränsa sina utgifter och göra tillgång till finansiella reserver som kan bidra till 
en stabil och säker framtid. Med andra ord är det viktigt att sätta av en del eller investera en 
del av sin inkomst inför pensionen. Det är viktigt att spara/investera sina pengar så att man 
skall kunna ha en stabil levnadsstandard under livets gång (Lundvall och Westermark, 2011). 
Morduch (1995) hävdar att detta är något som många i världen tänker på då man som anställd 
kan bli uppsagd när det går sämre för ett företag. Då kan det vara bra att ha finansiella 
reserver för att klara sig.  
 
Alla sparformer har någon typ av risk. Att spara i aktier är en rätt så riskfylld sparform. Det 
finns olika typer av risker relaterade till aktier. Exempel på sådana är marknadsrisk, 
bolagsrisk och aktiekursrisk (Aktieskolan, 2009). Riskerna med att spara i aktier kan till 
exempel vara att du investerat i ett visst företag som helt plötsligt börjar gå dåligt. När det går 
dåligt för ett företag sjunker priset på aktierna och man förlorar pengar. Man kan som individ 
även förlora mycket pengar genom att aktiemarknaden kraschar. Mellan åren 2000 och 2002 
kraschade den svenska börsen med cirka 70% vilket innebar mycket stora förluster för många 
(Investeraren, u.å.). Till exempel försvann vart tionde it-jobb (Suneson, 2003, 2 Oktober). Ett 
annat exempel är finanskrisen 2008 (Rosén, 2008, 18 September). Under finanskrisen 2008 
gick investmentbanken Lehman Brothers i konkurs, krisen från USA spred sig senare över 
                                                
2 ISK är ett schablonbeskattat konto, vilket innebär att man betalar en viss procentsats i skatt varje år. 
Procentsatsen baseras på kontots värde istället för på de vinster man gör (Avanza, u.å.). 
3 En referensränta som används inom skattelagstiftningen (Riksgalden, u.å.).  
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hela världen (Dina pengar, 2015) Det sägs att om man placerar i fel bolag vid fel tidpunkt kan 
det ta lång tid innan man får tillbaka investeringen. Man kan som individ använda sig av 
olika metoder för att minska sin risker. Ett exempel är att “inte lägga alla ägg i samma korg”4 
(Investeraren, u.å.). Avkastningen på sitt kapital beror på hur mycket risk man tar. Desto mer 
risk man tar, desto mer förväntad avkastning. Det går inte att få hög avkastning utan att ta en 
högre risk. Man får även en låg avkastning med en låg risk (Spara, u.å.).  
 
1.2 Problemområde   
 
Det finns många forskningsrapporter och undersökningar kring varför det är viktigt att spara 
och vilken sparform de flesta väljer. SBAB Bank gjorde år 2011 en undersökning om hur 
svenska folket sparar. I denna undersökning tittade man på vad svenska folket har för vanor 
och beteenden när det gäller sparande. 94% av alla de som deltog i undersökningen svarade 
att de tycker att det är viktigt att spara (SBAB, 2011). Nackdelen med denna undersökning 
var att den utfördes via internet. Detta kan ha påverkat resultatet.  
 
Detta fenomen har även undersökts i Norge, här fann man bland annat att 26% av den norska 
befolkningen sätter upp en budget (Lindahl, 2015, 28 Mars). I en annan undersökning i USA 
upptäckte man att amerikaner generellt är väldigt dåliga på att spara pengar även fast de är 
nöjda med sin finansiella ställning. De som var duktigast på att spara var individer under 30 
år (Herron, 2015). 
 
Ett annan utförd studie i USA forskade kring vad familjer har för förväntningar och 
förtroende till aktiemarknaden. Man ville få kunskap om känslor till aktiemarknaden. I 
undersökningen kom man fram till att individernas förväntningar om framtida avkastningar 
inte har förändrats mycket mellan åren 1998-2001. Investerarna är fortfarande optimistiska 
till avkastningen som man kan tjäna på lång sikt. Dessutom konstaterades att många individer 
är villiga till att köpa aktier under “kursdykningar” (Dreman, Johnson, Macgregor och Slovic, 
2001). 
 
I en annan undersökning utförd i Georgien undersökte man vad unga har för attityd till att 
spara pengar samt skillnader mellan de som sparar och inte sparar. I denna studie studerade 
man attityden till att spara rent generellt och inte i någon speciell sparform. Enligt den 
empiriska undersökningen konstaterades att 40% av individerna har besparingar och att 60% 
inte har något undan sparat alls. Några utav anledningarna till varför individerna väljer att 
spara är för att kunna klara av dagliga köp, känna sig säkra, spara undan till oväntade utgifter 
och för att kunna köpa viktiga saker (Chudzian et al., 2015).  
 
Tidigare forskning har även tittat på varför unga mellan 11-16 år i Storbritannien sparar. 
Nästan 90% av dem sparar inte sina pengar i aktier och de flesta väljer att hålla sina pengar i 
sin spargris. Forskningen visade på att de flesta unga väljer att spara på bankkontot. 
(Furnham, 1999). En anledning till att siffran är så hög kan mycket väl vara för att de inte har 
tillräckligt med kunskaper till aktiesparande. I en svensk undersökning konstaterades att 

                                                
4 Man bör inte investera alla pengar i ett och samma företag eller bransch. Man bör sprida sina risker 
(Investeraren, u.å).  
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svenska folket har börjat spara mer pengar. Av dem som sparar är det 72% som har ett 
regelbundet sparande. Majoriteten sparar till oförutsedda händelser. Vi vet även enligt 
undersökningen att aktiesparande inte är den vanligaste sparformen. De vanligaste 
sparformerna är bankkonto, fonder och eget pensionssparande. Aktiesparande kommer på 
fjärde plats (Pahne, 2009).  
 
Det finns även forskning kring hur man tänker vid valet att spara i aktier. En studie i 
Australien kom fram till att mer än 50% av alla australiensare äger aktier direkt eller genom 
fonder. I denna forskningsrapporten tog man reda på vilka faktorer som spelar roll vid valet 
att investera i aktier. Det noterades att de flesta individer sparar på lång sikt samt att 
utdelning, P/E tal, styrelse och aktiekurs är det som spelar roll vid valet att investera i en viss 
aktie (Clark-Murphy och Soutar, 2004).  
 
Tidigare forskning har även fördjupat sig inom egenskaperna till sparande i aktier.  I Finland 
gjordes en undersökning för att finna attitydskillnader till att spara i aktier mellan politiker. 
Det visade sig att de som röstar på vänstern är de som sparar minst i aktier. Dessutom 
konstaterades att politiker är den grupp som är minst benägna till att spara i aktier (Kaustia 
och Torstila, 2011). Genom Swedbanks undersökning har vi även kännedom om att sparande 
generellt ökar med ålder och inkomst. Undersökningen visar även på att hälften av alla i 
åldrarna 16-29 år sparar regelbundet. Denna undersökning visar även att fler män än kvinnor 
väljer aktiesparande samt att män är mer riskbenägna än kvinnor. Att aktiesparande ökar med 
ålder har även undersökt av Statistiska centralbyrån (Finansinspektionen 2016 & Scb, 2016). 
Ett annat viktigt fenomen som är känt är att aktiesparandet sjönk bland populationen mellan 
2002-2008 (Pahne, 2009).  
 
Enligt tidigare studier har det även konstaterats att unga mellan 15-22 år är minst intresserade 
av sparande i aktier när de fått frågan “Skulle du rekommendera en ung person att placera 
sina sparpengar i aktier på tio års sikt?”. Dessutom finns fakta om att denna ålderskategori 
föredrar att spara på bankkontot, trots att den ålderskategorin har den längsta sparhoristonten. 
En anledning kan vara att en stor del av respondenterna inte har någon kunskap om de olika 
sparformerna som finns (Aktiespararna, 2012). 
 
Enligt en holländsk forskningsrapport undersökte man hur attityden till aktier skiljer sig åt 
mellan kön och kunskap. I undersökningen får man kännedom om att män sparar mer i aktier 
än vad kvinnor. Tidigare forskning visar även på att många hushåll inte har kunskap om de 
mest vanliga ekonomiska termerna. I denna forskning kom man även fram till att individer 
med finansiell okunnighet inte föredrar att spara i aktier (Van Rooij, Lusardi och Aleesie, 
2011). En annan forskningsrapport undersökte varför en del amerikanska invånare inte sparar 
i aktier. I denna rapporten kom man fram till att de med högre utbildning väljer att spara mer 
i aktier (Haliassos & Bertaut, 1995).  
 
Vi har kännedom om vilken attityd unga svenska individer i 10-17 år har till att spara rent 
generellt. Många av individerna i ålderskategorin känner oro och stress kring pengar och 
ekonomi. Dessutom sparar de för att det ger en känsla av frihet och trygghet (Pahne, 2009). 
Dock har vi inte hittat någon specifik undersökning/forskning som undersökt attityder hos 
unga till sparande i aktier, där man tagit med många faktorer som till exempel kön, 
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utbildningsnivå, ålder, risktolerans och inkomstnivå i Sverige. Andra nämnda studier har 
endast fördjupat sig med en till två faktorer, exempelvis utbildning, kön och kunskap. 
Dessutom är dessa studier inte enbart utförda i Sverige. Genom att göra en undersökning 
kring detta bidrar vi till att få kunskap om olika attityder till att spara i aktier bland unga i den 
valda ålderskategorin, för individer bosatta i Sverige. Rent praktiskt kommer skolor, 
föreningar, förbund och universitet kunna få viss vägledning om vad unga har för attityd till 
sparformen. Det kan även bli enklare för skolor, föreningar, förbund och universitet att få 
reda på vilka som har en positiv kontra en negativ attityd till sparformen och därmed kunna 
lära ut nödvändig information till de som inte har mycket kunskap och en negativ attityd till 
aktiesparande.  
 
Rent generellt är många av ovan nämnda teorier något som tangerar med begreppet 
riskaversion. Ovan nämnda teorier har undersökt vilken eller vilka faktorer det är som är 
mest benägen till att ta finansiell risk. Teorierna har utgått från sparandet i aktier samt 
attityden till att spara i aktier. I vår uppsats avser vi att använda oss av den teori som utgått 
från sparande samt attityden. Vi kommer att använda oss av denna teori då sparande och 
attityden är starkt korrelerad. Det är attityden som bestämmer om du sparar i aktier eller inte. 
Vi kommer att fördjupa oss på steget innan själva sparandet och det är attityden.  
  
1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Huvudsyftet med vår uppsats är att ta reda på vad unga i ålderskategorin 17-30 år har för 
attityd5 till att spara i aktier6 och se hur det skiljer sig mellan bakomliggande faktorer7. 
Uppsatsen delsyfte är att jämföra resultatet med tidigare forskning inom området, för att på 
det sättet finna skillnader och likheter.  
 
I uppsatsen avser vi att besvara följande frågor: 
● Vad finns det för attitydskillnader i aktiesparande mellan kön? 
● Har man en mer positiv attityd till att spara i aktier om man gillar risk? 
● Hur skiljer sig attityden när det gäller inkomstnivå? 
● Hur skiljer sig attityden mellan olika utbildningsnivåer?  
● Har de med finansiell okunnighet mindre benägenhet till att spara i aktier? 
● Hur påverkar civilstånd attityden till sparande i aktier? 

 
1.4 Avgränsningar 
 
I denna uppsats avser vi endast att redogöra för privatsparande och privat investeringar. Med 
privat menas enskilda individer eller hushåll, och med sparande och investeringar menar vi 
att man avsätter en del av sin inkomst på ett sparkonto eller investerar en del i aktier. 
Uppsatsen använder sig av en egen framtagen enkätundersökning där populationen för 
undersökningen är begränsad till att undersöka unga i Sverige. Enkätundersökningen utfördes 
i april 2017.    

                                                
5 Med attityd menar vi om man har en positiv, negativ eller neutral inställning till sparande i aktier.  
6 Med aktier menar vi rena aktier och aktiefonder.   
7 Kön, ålder, risk, inkomst, utbildning, kunskap och civilstånd.  
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2.0 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel tas de upp olika teorier om de faktorerna som kan ha betydelse till vilken 
attityd man har till att spara i aktier. Faktorerna är kön, ålder och risk, inkomst, utbildning, 
kunskap och civilstånd. 

 
 
Den teori som presenteras är inte enbart riktad mot unga individer. Vissa undersökningar som 
presenteras i detta kapitel har ibland dragit generella slutsatser om en hel population i alla 
åldrar. Det är både svenska och utländska undersökningar i texten.Vårt mål med vår uppsats 
är sedan att undersöka om unga svenskars attityd till att spara i aktier skiljer sig från den teori 
som finns.     
 
2.1 Risk aversion 
 
Riskaversion är ett begrepp inom nationalekonomi och psykologi som betecknar ovillighet att 
ta risker (Wikipedia, u.å. ) 
 
En riskavert person definieras så om den skulle få ett val mellan två olika investeringsobjekt 
med ungefär lika avkastning skulle den alltid välja den med minst risk. Denna person söker 
alltså efter säkra investeringar, på andra sidan finns risk lovers som söker efter investeringar 
med hög risk. Mitt emellan dessa två typer av riskpreferenser finns den riskneutrala som är 
indifferent till risk (Investopedia, u.å.).  
 
Halek och Eisenhauer (2001) gjorde en undersökning där de sökte efter riskaverta i 
demografin. Undersökningen skiljer på “pure risk” (då förlust är möjlig men bästa 
alternativet är ingen förlust) och spekulativ risk (där både vinst och förlust är möjlig). De 
kom fram till att kvinnor är mer riskaverta än män. De kommer även fram till att de med en 
kristen eller judisk tro tyder till att vara mer riskaverta än andra religioner inom pure risk men 
de är mer toleranta till spekulativ risk. De visar också att folk blir mindre risk toleranta med 
åldern, unga är mer toleranta för hög risk medans äldre är motvilliga även till ett litet riskfyllt 
spel.  
 
Samma studie som ovan visar också att gifta är mer riskaverta är ogifta, men om det finns 
barn i hushållet tenderar man att föredra mer risk. Personer som gått ut high-school eller 
college är mer riskaverta än de som hoppat av, men man tenderar att ta mer risk ju fler år du 
utbildar dig.  
 
I en annan undersökning av Grable (1997) visar att män har en högre risktolerans jämfört 
med kvinnor. Singlar som tidigare varit gifta hade lägre risktolerans än de som var gifta för 
tillfället. När man jämförde inkomst kom Grable fram till att desto högre inkomst i hushållet 
desto högre risktolerans, de som hade låg inkomst hade ingen risktolerans alls. Slutligen visar 
undersökningen att de med hög utbildningsnivå klarar av risk bättre än de med en låg 
utbildningsnivå.        
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2.2   Kön   
  
Det råder delade meningar kring sambandet mellan aktiesparande och kön. Van Rooij et al., 
(2011) hävdar att kvinnor sparar mindre i aktier än vad männen gör. Grable et al (2004) 
hävdar dessutom att män har en mer positiv attityd till att investera i aktier jämfört med 
kvinnor. Män som är höginkomsttagare är de som är villiga att ta mest risker gällande 
sparande i aktier. Däremot har det konstaterats genom en amerikansk undersökning att kön 
inte har någon påverkan till vilken attityd man har till aktiesparande (Haliassos et al, 1995).  
 
Av Aktiespararna8 i Halmstads medlemmar är cirka 78% män och 22% kvinnor. 
Aktiespararna har försökt locka fler kvinnor till att bli medlemmar utan framgång (Nordh,  
(2016, 8 Mars). Anledningarna till detta kan vara att kvinnor tar mindre risker än män. Detta 
gäller inte bara finansiella risker, utan under många andra sammanhang under livets gång. 
Förhållningen till risk bland kvinnor märks av mer i vissa samhällen än andra men i helhet tar 
kvinnor mindre risk än män (Eckel och Grossman, 2002). Många kvinnor vill ta så lite risk 
som möjligt när det gäller sitt privata sparande. Därför väljer många kvinnor att spara på ett 
bankkonto än i rena aktier (Gustavsson, 2015). Somliga hävdar att kvinnor tar mindre risker i 
sitt sparande då kvinnor har lägre löner än män och för att de ibland väljer att gå ner i 
arbetstid. På det sättet har kvinnor mindre pengar att spara (Svd, 2014). I en undersökning där 
man använde sig av data från Nasdaq9, kom man fram till att kvinnor var mer negativa till 
risk än det motsatta könet. I samma undersökning kom man fram till att kvinnor som är 
låginkomsttagare är de som är minst risktoleranta (Grable et al., 2004). I genomsnitt har 
kvinnor mindre riskfyllda portföljer än män (Jianakoplos, Bajtelsmit & Bernasek, 2003). Att 
kvinnor är mer riskaverta kan leda till att kvinnor tjänar mindre på sina investeringar, då risk 
är kopplat till avkastning (Levy, Elron, Cohen, 1999). Kvinnor har ofta även låg kunskap om 
finansiella marknader (Lusardi och Mitchell, 2008).  
 
Genom att studera Statistiska Centralbyråns aktieägarstatistik 2014-2016 kan man tydligt se 
att det är fler män än kvinnor som sparar i aktier. Andelen kvinnor som sparar i aktier ligger 
mellan 11-12 % under de angivna åren. Männens andel ligger på stabila 16% 
(Finansinspektionen & Scb, 2016).   
 
Det finns varken någon forskningsstudie som resulterat i att kvinnor sparar mer i aktier än 
kvinnor eller som påvisat att kvinnor har en bättre attityd till att spara i aktier än män. 
 
Hypotes 1: Unga män sparar mer i aktier än unga kvinnor.  
Hypotes 2: Unga män är mer positiva till att spara i aktier än unga kvinnor.  
 
 
 
 
 
                                                
8 En organisation för individer med intresse för aktier, aktiesparande och fonder (Aktiespararna, u.å.). 
9 National Association of Securities Dealers Automated Quotations är en elektroniskt baserad börs (Wikipedia, 
u.å).  
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2.3 Ålder och risk  
 
Det har visat sig att sparande generellt sett ökar med åldern i Sverige (Pahne, 2009). Genom 
att studera Statistiska Centralbyråns aktieägarstatistik kan man se att ungefär 6,4% av alla 18-
24 åringar och 8,6% av alla 25-34 åringar sparar i aktier. Av de som är mellan 35-44 år är det 
12,5% som sparar i aktier. Med andra ord ökar aktiesparande med åldern (Finansinspektionen 
& Scb, 2016). En annan undersökning har också kommit fram till en liknande slutsats. I 
denna undersökningen la man märke till att “ju längre ner i åldrarna man kommer desto mer 
skeptiska är svenskarna till aktier och desto mer positiva är de till banksparande”. Bland 
ungdomarna var det endast 5% som trodde på aktier var den bästa sparformen. Den yngre 
generationen sätter istället in sina pengar på ett bankkonto. Bland de vuxna i åldersgruppen 
56-80 år trodde 16% på att aktier är den bästa sparformen (Aktiespararna, 2012). Många 
individer i USA delar ungdomarnas syn till aktier. Dessa individer är endast beredda på att ta 
en ren inflationsrisk genom att ha pengarna på ett bankkonto (Haliassos et al, 1995). Keown 
(2010) rekommenderar att äldre individer bör undvika att spara i riskfyllda sparformer, då de 
kan komma att behöva pengarna tidigare är unga individer. Genom att börja spara tidigt kan 
risken minimeras under en lång sparhorisont. 
 
Tidigare forskning har delade meningar kring sambandet mellan ålder och finansiell risk. En 
amerikansk studie som undersökte ålder och risktolerans kom fram till att det existerar ett 
samband mellan ålder och risktolerans. I studien konstaterades att sambandet är 
förhållandevis konstant fram till 55 års åldern, där risktoleransen ökar (Hiu och Sherman, 
1997). Grable et al., (2004) hävdar däremot att det inte finns något samband mellan finansiell 
risk och ålder. 
 
Hypotes 3: Aktiesparande ökar med åldern.  
Hypotes 4: Desto äldre man är, desto bättre attityd till att spara i aktier. 
Hypotes 5: Desto mer risk man är villig att ta, desto bättre attityd till att spara i aktier  
 
2.4 Inkomst 
 
Sambandet mellan inkomst och sparande har studerats av ett flertal forskare där resultaten 
liknar varandra. En undersökning från USA visar att hushåll med inkomst över genomsnittet 
sparar i stor del medan hushåll under genomsnittet sparar väldigt lite. Samma undersökning 
visar även att ju högre inkomst desto högre procentsats går till sparande (Huggett och 
Ventura, 2000). Loayza, Schmidt-Hebbel och Servén (2000) har konstaterat att hög inkomst 
korrelerar med högt sparande och att det är så över över hela jorden.  
 
Enligt en svensk undersökning kom man fram till sparandet ökar med hur långt man kommit i 
karriären. 82% av de högre tjänstemännen som sparar har ett regelbundet sparande. Bland 
arbetare utan yrkesutbildning samt bland egenföretagare är det väldigt ovanligt med sparande. 
59% av de som har ett sparande sparar regelbundet. I undersökningen kom man även fram till 
att höginkomsttagare har flest sparformer (Pahne, 2009). 
 
Sambandet mellan finansiell risk och inkomst har studerats bland många forskare där 
resultaten också liknar varandra. Genom en amerikansk undersökning konstaterade Grable, 



 
 
 
 

              
                                                           
            
       

 
 

15 

Lytton och O’Neil (2000) att individer som är höginkomsttagare har en mer positiv attityd till 
finansiell risk än vad låginkomsttagare har. Detta är även en av anledningarna till att 
höginkomsttagare är mer benägna till att spara i aktier. Risk benägenheten ökar alltså med 
högre inkomst. Anbar och Eker (2010) argumenterar för att de med högre inkomster har en 
högre risk tolerans då de är mer beredda på att ta förluster som kan uppkomma vid riskfyllda 
investeringar. En holländsk undersökning konstaterade att inkomst och sparande i aktier har 
ett positivt samband (Van Rooij et al., 2011). En liknande undersökning i USA visar tydligt 
att ägande av aktier ökar med högre inkomst (Haliassos et al., 1995).  
 
Hypotes 6: De med högre inkomst har en mer positiv attityd till att spara i aktier.  
 
2.5 Utbildning  
 
Utbildningsnivå kan spela roll för vilken attityd man har till att spara i aktier. Enligt tidigare 
forskning har det visat sig att individer med högskoleutbildning investerar mer i aktier än de 
som endast har en gymnasieutbildning (Haliassos et al., 1995). Bernheim och Garett (2003) 
har även visat på att de som tagit del av finansiell utbildning under sina studier eller på 
arbetsplatsen sparar mer generellt. De med låg utbildningsnivå har ofta låg kunskap om 
finansiella marknader och väljer därför ofta att avstå från sparande i aktier (Lusardi och 
Mitchell, 2008; Lusardi och Mitchell, 2006).  
 
Sambandet mellan utbildningsnivå och finansiell risk har även studerats. I en amerikansk 
undersökning där Grable et al (2004) använde sig av data från Nasdaq kom de fram till att att 
individer med en högre utbildning är villiga till att ta större risker. Därför är även de med 
högre utbildning mer mer villiga till att investera i aktier. När de sedan använde sig av data 
från S&P 50010 kom de fram till att utbildningsnivå inte har något samband med hur mycket 
risk man är villig att ta (Grable et al., 2004).  
 
Hypotes 7: De med högskoleutbildning har en mer positiv attityd till att spara i aktier än de 
med gymnasieutbildning.  
 
2.6 Kunskap  
 
Unga individer är en av de åldersgrupperna som har lägst finansiella kunskaper och detta är 
en av anledningarna till att de gör finansiella misstag (Agarwal, Driscoll, Gabaix & Laibson, 
2009). En svensk undersökning har undersökt detta och konstaterat att 80% av alla ungdomar 
mellan 16-29 år har bristande kunskaper om hur man sparar i aktier eller fonder 
(Aktiespararna, u.å). Detta fenomen upptäcktes även genom en holländsk undersökning, där 
det visade sig att väldigt många individer inte har någon kunskap om aktiesparande. Väldigt 
många individer vet inte vad skillnaden på aktier och obligationer är. De med låg kunskap om 
aktiesparande genererar att hålla sig borta från sparande i aktier (Van Rooij et al., 2011). Rent 
generellt brukar det vara så att de med låg kunskap inte sparar mycket. En teori menar att de 
med låg kunskap ofta inte planerar för sin pension och därför sparar de mindre i till exempel 
                                                
10 Standard & Poor's 500 är ett aktieindex över 500 stora börsnoterade aktiebolag som handlas i USA 
(Wikipedia, u.å.)  
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aktier (Lusardi och Mitchell, 2007). Det visar sig även genom tidigare studier att många 
individer saknar kunskap om de mest vanliga ekonomiska termerna och finansiella 
marknaderna (Lusardi och Mitchell, 2008). Genom empiriska undersökningar i olika länder 
har man även studerat detta fenomen. Denna okunnighet om finansiella marknader delas 
bland annat  i USA, Japan, Australien och länder i Europa (OECD, 2005; Lusardi och 
Mitchell, 2007).  
 
Hypotes 8: De med låg kunskap om hur man sparar i aktier är mindre benägna till att spara i 
aktier. 
 
2.7 Civilstånd  
 
Enligt en svensk undersökning konstaterades att ensamstående med barn sparar minst av alla 
grupper. De som sparar mest är två vuxna utan barn (SBAB, 2011).  
 
En amerikansk undersökning studerade sambandet mellan risktolerans och civilstatus. 
Utfallet blev att ensamstående män investerar mer än vad ensamstående kvinnor gör. Detta 
utfall var inte lika tydligt bland gifta kvinnor och män. En av anledningarna kan vara för att 
man i ett förhållande blir påverkad av varandra vilken kan minska skillnaderna (Barber & 
Odean, 2001). Sparekonomen Hemberg skriver i sin blogg att singelkvinnor är bättre på att 
investera än singelmän. Hemberg nämner att männen har ett överdrivet självförtroende och 
handlar mer med aktier och sänker därför sin vinst med 1,44 % per år jämfört med kvinnor,   
med hänvisning till studien av Barber & Odean från 2011 (Hemberg, 2016).  
 
Det har visat sig genom en amerikansk empirisk undersökning att kvinnor är mer riskaverta 
än män. Det är även en av faktorerna till varför forskarna har konstaterat att ensamstående 
kvinnor har mindre kapital placerat i riskfyllda tillgångar än vad ensamstående män samt 
gifta par har. I samma undersökning visade det sig att ensamstående kvinnor minskar sina 
tillgångar i riskfyllda investeringar i relation till antalet barn i hushållet. Desto mer barn, 
desto mindre riskfyllda investeringar för ensamstående kvinnor. Detta samband fann man inte 
bland ensamstående pappor och gifta par (Jianakoplos et al, 2003). En annan studie i USA 
undersökte relationen mellan civilstånd och sparande i aktier. Man kom fram till att det inte 
finns något samband mellan de två faktorerna (Grable et al., 2004).     
 
Hypotes 9: Ensamstående män har än mer positiv attityd till att spara i aktier än 
ensamstående kvinnor.   
 
Hypotes 10: Gifta män har en lite mer positiv attityd till att spara i aktier än gifta kvinnor.  
 
2.8 Sammanfattning 
 
Det är fler män som sparar i aktier än kvinnor (Van Rooij et al., 2011). Dessutom har män har 
en mer positiv attityd till att spara i aktier än kvinnor (Grable et al., 2004). En 
forskningsstudie har funnit att kön inte har någon påverkan alls till vilken attityd man har till 
att spara i aktier (Haliassos et al., 1995). Det finns ingen forskningsstudie som resulterat i att 
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kvinnor sparar mer i aktier än kvinnor eller som påvisat att kvinnor har en bättre attityd till att 
spara i aktier än män. 
 
Generellt sett ökar aktiesparande med åldern i Sverige (Pahne, 2009). Dessutom har man 
konstaterat genom en undersökning att desto yngre man är, desto mer positiv är man till 
sparande på ett bankkonto och mer skeptiskt till aktiesparande (Aktiespararna, 2012). 
 
Det råder delade meningar kring sambandet mellan finansiell risk och aktiesparande. Hiu et 
al. (1997) har påvisat att det finns ett samband medan Grable et al (2004) hävdar att det inte 
finns något samband mellan finansiell risk och ålder.  
 
Individer som är höginkomsttagare har en mer positiv attityd till finansiell risk än vad 
låginkomsttagare har. Detta är även en av anledningarna till att höginkomsttagare är mer 
benägna till att spara i aktier (Grable et al., 2000; Van Rooij et al., 2011; Haliassos et al., 
1995).  
 
Individer med högskoleutbildning investerar mer i aktier än de som endast har en 
gymnasieutbildning (Haliassos et al., 1995). Genom att använda sig av data från Nasdaq kom 
Grable et al (2004) fram till att individer med högre utbildning är mer villiga att investera i 
aktier. När Grable et al (2004) använde sig av data från S&P 500 påvisades inget samband 
mellan utbildningsnivå och risktolerans.  
 
De med låg kunskap om aktiesparande genererar att hålla sig borta från sparande i aktier 
(Van Rooij et al., 2011). 
 
Ensamstående män investerar mer än vad ensamstående kvinnor gör. Detta utfall är inte lika 
tydligt bland gifta kvinnor och män (Barber et al., 2001). Grable et al. (2004) hävdar däremot 
att det inte finns något samband mellan civilstånd och sparande i aktier. 
 
Hypoteser 
 
Hypotes 1:  Unga män sparar mer i aktier än unga kvinnor.  
 
Hypotes 2:  Unga män är mer positiva till att spara i aktier än unga kvinnor.  
 
Hypotes 3:  Aktiesparande ökar med åldern.  
 
Hypotes 4:  Desto äldre man är, desto bättre attityd till att spara i aktier.  
 
Hypotes 5:  Desto mer risk man är villig att ta, desto bättre attityd till att spara i aktier. 
 
Hypotes 6:  De med högre inkomst har en mer positiv attityd till att spara i aktier.  
 
Hypotes 7:  De med högskoleutbildning har en mer positiv attityd till att spara i aktier än  

de med gymnasieutbildning.  
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Hypotes 8: De med låg kunskap om hur man sparar i aktier är mindre benägna till att 
spara i aktier. 

 
Hypotes 9:  Ensamstående män har än mer positiv attityd till att spara i aktier än 

ensamstående kvinnor.  
 
Hypotes 10:    Gifta män har en lite mer positiv attityd till att spara i aktier än gifta kvinnor.  
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3.0 Metod 
 

I detta kapitel beskrivs vilken metod och vilket tillvägagångssätt vi kommer att använda oss 
utav. I detta kapitel finns även beskrivet hur vi samlat in vår data, vilket urval vi bestämt oss 
för samt förklaring till detta.  

 
  
3.1 Vetenskaplig ansats 
 
Givet uppsatsens syfte och frågeställningar har vi valt en kvantitativ marknadsundersökning 
som mest passande. Detta för att få information gällande ungas attityd till att spara i aktier. 
Genom att fråga tillräckligt många unga individer kan man få bra information på bredden för 
att besvara våra frågeställningar. En av anledningarna till att vi bortsett från en kvalitativ 
undersökning är för att man endast frågar några få undersökningsenheter och inte får 
information på bredden (Jacobsen, 2002). Vi anser att uppsatsen får en mer rättvisande bild 
om vi endast använder oss av en kvantitativ undersökning då vi vill undersöka den generella 
attityden bland unga till att spara i aktier och inte attityden hos ett fåtal unga individer. Vår 
uppsats kommer grunda sig på en deduktiv ansats, då vi kommer utgå från teori och 
formulera hypoteser kring det område vi valt. Därefter kommer hypoteserna att testas genom 
egen inhämtad empirisk data (Bryman och Bell, 2005).Till viss del kommer vår uppsats vara 
en deskriptiv undersökning då det redan finns en viss mängd kunskap inom området.  
 
Denna studie grundar sig på två olika typer av informationskällor, primärdata och 
sekundärdata. Teorin kommer att grundas på sekundärdata. Primärdata samlas in genom vår 
egna enkätundersökning. Sekundärdata kommer att samlas in genom att finna relevant 
information till denna studie genom webbsidor och böcker. Sekundärdata kommer även att  
inhämtas från vetenskapliga artiklar från databaserna Web of Science, Scopus och Google 
Scholar. De vetenskapliga artiklarna hittades genom att söka i olika kombinationer på Saving 
in stocks, Saving, Invest in stocks, Attitude to saving in shares, Attityd till sparande, Attityder 
till risk, Why don’t people invest in stocks och Sparande i aktier. På det sättet fick vi cirka 
50.000 stycken olika alternativ på artiklar. Efter att ha filtrerat sig till ungefär 1300 stycken 
begränsade vi oss till de mest relevanta artiklarna som hade undersökt de olika faktorerna 
som vi också avser att göra. Genom att finna en relevant artikel som hade undersökt en eller 
två faktorer, kunde vi genom den forskningen titta på referenslistan för att finna ytterligare 
relevanta källor. De artiklarna som har mycket information om de faktorerna som vi avser att 
undersöka är studierna av Barber et al. (2001), Grable et al. (2004), Haliassos et al. (1995) 
och Van Rooij et al. (2011). Forskningarna är lätta att följa och forskarna förklarar tydligt 
sambandet mellan de olika faktorerna och attityden till sparande i aktier. Nackdelarna med 
studierna är att de inte är utförda i Sverige och därför finns det en chans att de inte är 
överensstämmande med den attityden unga svenskar har. Dock avser vi i studien att jämföra 
och analysera empirin med teorin. Vi läste igenom deras studier för att förstå bakgrunden till 
varför de valt att genomföra deras studier samt gjorde en personlig tolkning om 
resonemangen var trovärdiga.  
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3.2 Metodval  
 
Vi använde oss av en datainsamlingsmetod, enkätundersökning. Denna metod valde vi 
eftersom vi ville samla in svar från många individer och gå på bredden. Dessutom valde vi 
denna metod så att vårt urval skulle så bra som möjligt representera populationen. En annan 
anledning är för att kvantitativ metod utgår ifrån teorin och bygger på deduktiva ansatser 
(Jacobsen, 2002). Genom vår enkätundersökning till individer i åldrar mellan 17-30 år tog vi 
reda på vilken attityd de uppger sig att ha till aktier samt om de uppger sig att ha ett sparande 
i aktier/aktiefonder eller inte. Vi bearbetade, analyserade och baserade vårt resultat utifrån 
den data vi samlat in. I uppsatsen har vi bortsett från en kvalitativ undersökning då man 
endast får svar från ett fåtal respondenter. Hade vi till exempel intervjuat olika 
privatrådgivare på olika banker om vad dessa har för uppfattning om ungas attityd till att 
spara i aktier, skulle det innebära att vi skulle fått privat rådgivarnas uppfattningar och inte de 
ungas attityder. Vårt mål med denna studien är att förstå ungas attityd till att spara i aktier och 
inte olika bankers syn på ungas attityd till att spara i aktier.     
 
Metodval gjordes med hänsyn till att ta reda på vad ålderskategorin 17-30 års attityd är till att 
spara i aktier samt ta reda på om unga mellan 17-30 år faktiskt sparar i aktier. Det finns som 
sagt redan studier som undersökt sparande, dock är vi lite annorlunda. En liknande studie har 
till exempel undersökt denna attityd bland 15-22 åringar (Aktiespararna, 2012). Vi tycker att 
det är ett för litet åldersintervall. Vi valde vårt åldersintervall utifrån att vi tror att man vid 17 
års åldern börjar tänka mer på hur man ska spara eftersom man oftast i Sverige börjar tjäna 
ihop sina egna pengar vid denna ålder genom sommarjobb eller deltidsjobb. Vid 18 års åldern 
brukar det även vara vanligt att många får tillgång till en summa pengar som de själva får 
förvalta. Vi valde dessutom denna ålderskategori och detta ämne med anledning till att aktier 
historiskt sett varit den bästa sparformen. Dessutom kan som sagt ränta-på-ränta effekten 
göra stor skillnad i slutändan om man börjar spara när man är ung. Dessutom valde vi detta 
för att se om ungas attityd till sparande i aktier har förändrats sedan undersökningen gjord av 
Snabba svar 2012. Under 2012 hade den yngre generationen upplevt en aktiemarknad som 
haft ganska dålig utveckling under 10 år. Dessutom inträffade finanskrisen 2008, vilket kan 
ha påverkat många i undersökningen som gjordes 2012.11  
 
 3.3 Enkätundersökning   
 
Vi använde oss av en egen framtaget enkät (se bilaga 1) för att ta reda på vilka det är som 
sparar i aktier och undersöka vad unga har för attityd till att spara aktier. Anledningen till att 
vi själva skapade enkäten var för att frågorna skulle passa in till problemområdet och syftet 
med denna studie så bra som möjligt. Till exempel frågade vi respondenterna om de 
sparar/inte sparar i aktier för att sedan där få information om hur många det faktiskt är som 
uppger att de har ett aktiesparande. Vi hade dessutom en fråga kring attityden till 
aktiesparande, om vilket kön man har, ålder, risktolerans, inkomstnivå, utbildning, kunskap 
och civilstånd. Alla frågorna skapades för att på bästa sätt kunna få fram vad ungas attityd till 

                                                
11 Under 2002 - 2012 var utvecklingen för Stockholmsbörsen cirka 30 % medan utvecklingen 2009 - 2016 cirka 
130 % (Avanza, 2017).  
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att spara i aktier är med bakomliggande faktorer. Genom att skapa egna frågor som passade 
till syftet kunde vi på så sätt få fram vilken attityd en viss respondent har till aktiesparande 
och därifrån se denna individs kön, ålder, risktolerans, inkomstnivå, utbildningsnivå, 
kunskapsnivå och civilstånd. Alla frågorna hade fasta svarsalternativ. Dock hade vi med 
öppna svarsalternativ på någon enstaka fråga. Vissa frågor i enkätundersökningen var Ja/Nej-
frågor, andra var kryssalternativ och slutligen var vissa frågor grundade på en femgradig 
Likert Skala med alternativen Instämmer inte alls, Tar delvis avstånd, Varken eller, 
Instämmer delvis och Instämmer helt. Det positiva med frågorna var att det inte förekom 
konstiga termer, de var korta och lättbegripliga. Nackdelen med några enstaka frågor var att 
respondenterna har kunnat fylla i ett visst svarsalternativ beroende på vilken situation man 
befinner sig i nuläget, med det menar vi att en person hade kunnat svara ett annat alternativ 
om vi till exempel skulle frågat för en månad sedan. Någon respondent har kanske precis 
blivit av med sitt jobb och har därför tvingats kryssa i en lägre inkomstnivå än vad man 
egentligen kommer att ha så småningom. En annan nackdel är också att det inte 
nödvändigtvist behöver vara så att våra frågor kan besvara syftet.  I enkäten var ordet aktie 
och aktiefond definierat för att det skulle bli enklare för respondenterna att förstå vilket ämne 
vi undersöker. Syftet med vår undersökningen var även beskrivet i enkäten. Vid utdelningen 
av enkäterna förklarade vi för respondenterna att det är viktigt att man är ärlig och tar god tid 
på sig.  
 
Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att testa sitt frågeformulär då det lätt kan smyga in fel. 
För att testa om vår enkät var tillräckligt bra valde vi att dela ut tio stycken provenkäter. 
Provenkäterna delades även ut för att få kunskap om frågorna som vi ställde var förståeliga 
och för att inte några otydligheter skulle finnas med. Efter provenkäternas genomförande 
konstaterades att inga otydligheter upptäcktes och därför gjordes inga korrigeringar i enkäten. 
 
Provenkäterna är inte med i den sammanställda rapporten.  
 
3.4 Urvalskriterier  
 
Plats 
 
Då syftet med uppsatsen är att undersöka ungas attityd till att spara i aktier, blev vi tvungna 
till att välja platser där unga vistas. Vi delade ut enkäten till folk på Halmstad Högskola och 
vid ICA Kvantum i Varberg. Vi valde att samla in data på två utvalda platser för minimera 
risken för skevhet i undersökningen. Vi valde Halmstad Högskola för att nå många studenter 
och ICA Kvantum i Varberg för att få svar från förbipasserande studenter från den 
närliggande gymnasieskolan samt de övriga inom ålderskategorin som inte studerar. Det finns 
en sannolikhet till att högskolestudenter har mer kunskap om aktier än vad andra unga 
individer har. Detta är också en av anledningarna till varför vi valt att fråga övriga individer 
inom den valda ålderskategorin utanför ICA Kvantum i Varberg. Då vår enkät konstruerades 
digitalt kunde vi enkelt ha med en iPad till de utvalda platserna så att respondenterna kunde 
besvara enkäten.  
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Respondenter  
 
Enligt Denscombe (2009) sker ofta forskning med begränsade resurser. Då vi skriver en 
kandidatuppsats har vi begränsad tid för undersökningens genomförande, därför valde vi 
urvalet med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Detta är även ett urval man bör använda sig i det 
här sammanhanget. Dessutom är det inte lika tidskrävande (Denscombe, 2009). Genom att 
använda sig av ett bekvämlighetsurval valde vi ut de personerna som befann sig på de valda 
platserna för enkätundersökningens genomförande.  
 
För att urvalet på bästa sätt skulle representera ålderskategorin 17-30 år i Sverige, frågade vi 
de förbipasserande individerna om de var mellan 17-30 år innan de besvarade enkäten. Enligt 
Jacobsen (2002) bör man ej ha ett urval som är mindre än 100 enheter, då det försvårar till att 
man får en bra analys. Därför begränsade vi antalet enkätsvar till 240 stycken individer i 
ålderskategorin 17-30 år. Beslutet om antalet enkätsvar gjordes även med hänsyn till den 
begränsade tiden för undersökningens genomförande. Inhämtning av enkätsvar gjordes under 
två utvalda dagar under fem timmar (12.00-17.00). Tiden för inhämtningen kan ha påverkat 
vårt resultat ifall någon respondent till exempel varit stressad och besvarat vår enkät ändå, 
trots att man hade bråttom till en föreläsning eller möte. Dessutom kan enkätresultatet blivit 
påverkat av att vi frågade individer efter klockan 16.00 då många slutat sin arbetsdag och är 
trötta.  
 
3.5 Analysmetod  
 
Genom att ha sökt efter diverse sökord i olika kombinationer upptäcktes att det fanns rätt 
mycket information till att genomföra denna studie. Detta var den främsta anledningen till att 
vi valde en deduktiv ansats. Genom teorin formulerade vi hypoteser som vi sedan testade 
genom en egen framtagen enkätundersökning, för att komma fram till ett resultat. 
 
Vi använde oss utav kodning till några utav våra frågeställningar i enkätundersökningen för 
att det enklare skulle bli att genomföra en analys. Till exempel blev Instämmer inte alls  en 1a 
och Instämmer helt  en 5a. Genom programmet Excel konstruerade vi absoluta- och 
proportionella fördelningstabeller av den egen inhämtade datan så att vi enklare skulle kunna 
se och analysera det vi tagit fram. Dels är det bra att kunna se resultatet i procent men även 
för att kunna se antalet individer som svarade på ett visst sätt. Varje fråga i 
enkätundersökningen fick en egen tabell. När tabellerna var klara skapade vi stapeldiagram. 
Enligt Jacobsen (2002) är det vanligaste sättet att presentera svar genom en grafisk 
presentation av fördelningar. Dessutom anser vi att det blir enklare för en läsare att hänga 
med om man har med det. I empirin framhävde vi även modalvärdet för varje enskild fråga, 
detta för att vi tydligt skulle visa vilket svarsalternativ som de flesta uppgiftslämnare har 
kryssat för (Jacobsen, 2002). Vi använde oss även av univariata analyser då vi till exempel 
frågade varje respondent vilket kön de har. Förutom detta använde vi oss även av bivariata 
analyser för att se om en viss svarskategori har tendens till att systematiskt kryssa för ett 
annat svarsalternativ på en annan fråga. Till exempel kom vi fram till att majoriteten av de 
som sparar i aktier också har en tendens till att svara att de har en positiv attityd till att spara i 
aktier.  
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Dessutom använde vi oss av materialet från enkätundersökningen för att göra en statistisk 
analys i form av en regressionsanalys samt en korrelationsmatris. Både bivariata samt 
multipla regressionsanalyser genomfördes. Dessa analyser gjordes i programmet SPSS. I 
SPSS skapade vi dummy variabler för de faktorer (kön, civilstånd, utbildning) som inte går 
att storleksordna. Till exempel 1 = man och 0 = kvinna. För varje analys användes attityden 
som den beroende variabeln och sedan de resterande faktorerna som oberoende variabler. Vid 
de bivariata regressionsanalyserna där dummy variabler användes, infogade vi en variabel 
som referensgrupp. Vi varierade ordningen också för att få ett tydligt resultat. Genom detta 
tillvägagångssätt kunde vi ta fram olika beskrivande siffror för att kunna besvara våra 
hypoteser samt se effekten av individuella variabler. 
 
Inom vissa faktorer infogade vi även kontrollvariabler för att undersöka hur effekten påverkas 
när en annan variabel lades in. När kontrollvariabeln kön användes, använde vi oss av 
scatterplot funktionen i SPSS för att enkelt kunna urskilja könets påverkan genom att studera 
vad R square blev för respektive kön. Till exempel hur attityden påverkas mellan könen om 
man lägger in ålder som oberoende och kön som kontrollvariabel. R square värdena var de 
variablerna vi fördjupade oss på här för att få reda på förklaringskraften. 
 
Vid de multipla regressionerna med intervalldata undersökte vi hur koefficienterna, R square 
samt interceptet förändrades när en annan variabel lades in i regressionen. Detta för att 
tydligare kunna se hur de olika variablerna påverkar varandra.    
 
Slutligen jämfördes tidigare forskning och undersökningar med vår egna observation. I vår 
studie är både teorin, empirin och regressionsanalysen avgörande för resultatet.  
   
Tabell 1: Beskrivande siffror över faktorerna 

 
 
3.6 Metoddiskussion  
 
Enligt Jacobsen (2002) är bortfallet av individer ett stort problem vid enkätundersökningar. 
Det finns olika typer av bortfall och alla påverkar möjligheterna till att generalisera från vårt 
urval till populationen. Det var cirka 15 stycken individer som tackade nej till att besvara vår 
enkät, vi bortsåg från detta och fortsatte istället att fråga förbipasserande tills vi fick 120 svar 
från kvinnor och 120 svar från män. En annan nackdel med vår metod är att många individer 
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inte känner sig bekväma till att besvara en enkät på främmande platser (Jacobsen, 2002). Det 
förekommer även att individer kan vara oärliga och inte besvarar enkäten på fullaste allvar. 
Inkomstnivå kan vara en typisk känslig fråga bland svenska nationaliteter. Det dåliga med en 
kvantitativ undersökning är även att man inte kan få djupare svar som man hade kunnat få 
genom en kvalitativ undersökning (Kurios, u.å). En annan nackdel kan vara att de frågor vi 
ställde i enkäten kanske hade kunnat bli besvarade på ett annorlunda sätt av respondenterna 
beroende på tajmingen. En fråga i enkäten handlade om hur man skulle placerat 200.000 
kronor. Det kan mycket väl vara så att man som respondent förlorat mycket pengar nyligen 
och kanske därför svarat 100% på ett bankkonto.  
 
Enkäter är ofta enkla att analysera (Kurios, u.å.). Fördelen med vår urvalsmetod var att vi inte 
behövde lägga ner mycket tid till att välja ut individer och skicka ut enkätundersökningen. Vi 
valde enkelt ut de som fanns till hands. En annan fördel med vår metod är att många individer 
redan bekantat sig med någon form av enkätundersökning under sitt liv och därför behövde vi 
inte förklara i detalj vad som behövde göras. En annan fördel var att vi frågade de 
förbipasserande individerna om de var mellan 17-30 år för att på det sättet spara tid. Hade vi 
inte frågat individerna detta hade vi kunnat få in svar från folk under 17 år samt äldre än 30 
år. En annan sak som är bra med enkäter är att det brukar reducera risken till opartiskhet då 
respondenterna inte påverkas av miner eller ansiktsuttryck som kan påverka svaren (Kurios, 
u.å).  
          
3.7 Reliabilitet och validitet  
          
Vi använder oss av teori som belyser olika typer av vinklar för att få en mer övergripande 
bild om ungas attityd till att spara i aktier (Baxter och Jack, 2008). Vi tar till exempel med 
resultat från olika studier som motsäger varandra. Enligt Stake (1995) är det även viktigt att 
inhämta information från vetenskapliga databaser, på det sättet kan läsaren finna relevant 
information. Exempel på detta kan vara källor, diagram och anteckningar. Därför valde vi till 
exempel att inhämta information från bankers undersökningar, Web of Science och diverse 
hemsidor för att på det sättet öka validiteten (Meyer, 2001). Eftersom vi undersökte ungas 
attityd till att spara i aktier genom att fråga unga och inte pensionärer hur de förhåller sig till 
denna sparform är vår uppsats giltig och relevant då vi mäter det vi vill mäta. Vår uppsats är 
även giltig och relevant då vi mäter något hos ett antal individer som bör gälla för flera 
(Jacobsen, 2002). I vår uppsats beskriver vi vårt metodkapitel och den empiriska datan 
noggrant, på det sättet kan vem som helst testa samma teori med en liknande metod som oss 
(Miles och Huberman, 1994). Genom att lägga ner mycket tid på utformningen av enkäten, 
som till exempel genom att anpassa frågorna till teorin och dela ut tio stycken provenkäter 
uppnår vi hög validitet. Under hela uppsatsskrivandet försökte vi att vara så objektiva som 
möjligt och presentera all teori och empiri på ett neutralt sätt, på det sättet kan läsaren själv 
bilda sig en egen uppfattning om en viss tolkning är hållbar eller inte (Yin, 2007). Vi skrev 
till exempel inte att det ena är bättre än det andra, utan läsaren får själv bilda sig en egen 
uppfattning.  
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4.0 Empiri 
 

I detta kapitel presenterar vi det material vi fått fram genom enkätundersökningen. 
Materialet presenteras i form av text, figurer och tabeller.  

 
 
I figurerna som presenteras i detta kapitel har vi utgått från att sparande i aktier samt attityden 
till att spara i aktier är starkt korrelerat. Med det menar vi att om man sparar i aktier, har man 
även en bra attityd till sparformen. Detta samband är även något som kommer att undersökas 
i analyskapitlet.  
 
4.1 Kön  
 
Könsfördelningen bland respondenterna i enkätundersökningen var 120(50%) män och 
120(50%) kvinnor. 90 män och 63 kvinnor sparar i aktier. 30 män och 57 kvinnor sparar inte 
i aktier. 75% av männen svarade att de sparar i aktier och bland kvinnorna var denna andel 
52,5%. Andelen kvinnor som avstår från aktiesparande är ungefär lika stor som andelen av de 
kvinnor som sparar i aktier. Bland männen är det inte likadant då 25% av männen inte sparar 
i aktier (se figur 1; tabell 2). Det vanligaste svaret var att man sparar i aktier, 63,75% av 
respondenterna sparar i aktier (se tabell 3). Resultatet visade att män tenderar till att spara 
mer i aktier än vad kvinnor gör.  

 

 
Tabell 2: Andel/antal som sparar i aktier i respektive kön 

 

 
Tabell 3: Total andelen som sparar i aktier. 
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Samtliga respondenter fick även besvara ett påstående om vad de har för attityd till att spara i 
aktier genom en 5-gradig Likert skala. 56% av männen svarade att de instämmer helt 
gällande deras positiva attityd till att spara i aktier. Bland kvinnorna var denna andelen något 
lägre (41%). En stor del (37%) av kvinnorna svarade att de inte har en positiv attityd till att 
spara i aktier. Bland männen var denna delen cirka 16%. Bland båda könen var det mest 
vanligt att ha en positiv attityd till att spara i aktier (se figur 2). Några enstaka respondenter 
valde att hålla sig neutrala till påståendet. Det fanns även ett samband mellan majoriteten av 
respondenterna gällande sparande i aktier och attityden till det. De som tenderar till att spara i 
aktier har oftast en positiv attityd till att spara i aktier och de som inte sparar i aktier har ofta 
inte en positiv attityd till att spara i aktier (se tabell 4).  

 

 
Tabell 4: Vilken grad av attityd respondenterna svarat att de har till att spara i aktier.  

 
 
4:2 Ålder och risk 
 
Ålder 
 
I undersökningen var de flesta (69st) mellan 21-22 år. Den kategori det var minst (21st) av 
var 27-28 åringar.  
 
Genom enkätundersökningen konstaterades att aktiesparande är rätt så ovanligt bland 17-18 
åringar då endast 38% av dem har svarat att de sparar i sparformen. Det påvisades även 
genom enkätundersökningen att det är mer än 60% av 19-28 åringarna som sparar i aktier. 
Dock svänger andelen aktiesparande en del bland dessa åldrar. Det fastställdes även att mer 
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än 90% av 29-30 åringarna sparar i aktier. De som sparar minst i aktier är 17-18 åringar och 
de som sparar mest i aktier är 29-30 åringarna (se tabell 5;figur 3).    
 

 

 
Tabell 5: Aktiesparande i olika åldersintervall. 

 
Risk 
 
I enkäten fick även alla respondenter besvara en fråga gällande hur de skulle valt att fördela 
en investering som behöver placeras i minst fem år. 
 
Ålderskategorin 25-26 år var de som var mest benägna till att ta störst finansiell risk. Cirka 
68% av dem svarade att de skulle placera en tillgång i 75%-100% aktier i minst 5 år. De som 
skulle placerat den största delen på ett bankkonto (lägst risk) var respondenterna i åldrarna 
19-20 år, 40% av dem svarade 0-25% i aktier. 17-18 åringarna samt 29-39 åringarna hade 
lika stor del (39%) som skulle placerat sina tillgångar i 0-25% i aktier (se figur 4; tabell 7). 
Ingen av 25-26 åringarna skulle placerat 0-25 % i aktier och resten på ett bankkonto (se figur 
4; tabell 6-7). 
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Tabell 6: Hur olika åldersintervall skulle placerat en tillgång som måste placeras i minst 5 år.  

 

 
Tabell 7: Hur olika åldersintervall skulle placerat en tillgång som måste placeras i minst 5 år (%).  

 
 
4.2 Inkomst 
 
En jämförelse mellan aktiesparande och inkomstnivåer gjordes även för att finna om det 
fanns ett samband. Undersökningens resultat visade på att det är mindre än 75% i varje 
inkomstintervall som sparar i aktier, bland de som hade en inkomst mellan 0-19.999 kr. 
Bland respondenterna som hade en inkomst på 20.000 kr och mer, sparar mer än 70% av 
respondenterna i aktier per inkomstgrupp. De med en inkomst på 0-4999 kr i inkomst 
tenderar till att spara minst i aktier (46,55%) och de med en inkomst på 30.000 kr och mer 
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sparar mest i aktier (100%). Alla med en inkomst på 30.000 kr eller mer sparar i aktier (se 
tabell 8; figur 5).  

 
 

 
Tabell 8: Aktiesparande i olika inkomstintervall.  

 
4.3 Utbildning 
 
Respondenterna i undersökningen fick även kryssa i vilken högst avslutade utbildning de 
besitter. De flesta (125 st) hade en avslutad gymnasieutbildning . Få (5 st) respondenter hade 
endast en grundskoleutbildning och få (2 st) hade en forskarutbildning (se tabell 9).  
 
Enligt undersökningen fick vi fram att de med grundskoleutbildning sparar minst i aktier 
(40%) och att de med forskarutbildning sparar mest i aktier (100%). De med 
gymnasieutbildning sparar mer i aktier än de med grundskoleutbildning. De med 
högskoleutbildning sparar mer i aktier än de med gymnasieutbildning och de med 
forskarutbildning sparar mer i aktier än de med högskoleutbildning (se figur 6; tabell 9). 
Undersökningens resultat kan ha påverkats av att det var så få som hade en högst avslutad 
utbildning av forskar-och grundskolenivå.   
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Tabell 9: Aktiesparande bland olika utbildningsnivåer.  

 
4:4 Kunskap 
 
Samtliga respondenter fick besvara ett påstående genom en 5-gradig Likert skala om hur 
mycket kunskap de anser att de har till att spara i aktier. En etta i detta fall betyder att man 
inte har mycket kunskap till att spara i aktier medan en femma betyder att man anser att man 
har mycket kunskaper till att spara i aktier. Genom figur 7 går det att utläsa att ju högre 
kunskap man har till att spara i aktier desto större utsträckning sparar man i aktier. Bland dem 
som ansåg att de hade lägst kunskap var det 20 % som sparar i aktier och de med högst 
kunskap var det cirka 95% som sparar i aktier. Den siffra som valdes flest gånger var siffran 
fyra och den som valdes minst gånger var siffran fem (se tabell 10).   
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Tabell 10: Kunskapsnivån som respondenterna tycker att de besitter till att spara i aktier.  

 
4:5 Civilstånd 
 
Respondenterna i undersökningen fick besvara vilket civilstånd de ingår i. Det var flest 
individer som var singlar (110 st) och det var få förlovade (2 st) och få gifta (9 st) 
respondenter som deltog i undersökningen. Bland de som besvarade att de har ett förhållande, 
var det ungefär lika många män som kvinnor som sparar i aktier. Bland de respondenter som 
besvarade att de var sambos är fördelningen lite mer hos männen. Alla respondenter som är 
förlovade sparar i aktier. Det är en lite större andel av de gifta kvinnorna (50%) som sparar i 
aktier än gifta män (40%). En mycket större skillnad föreligger bland ensamstående män och 
ensamstående kvinnor. Bland de män som är ensamstående är det 72,55% som sparar i aktier 
och bland de ensamstående kvinnorna är denna storlek cirka 42% (se figur 8; tabell 11). 

 

 
Tabell 11: Aktiesparande i olika relationer. 

 



 
 
 
 

              
                                                           
            
       

 
 

32 

5.0 Analys 
 

I detta kapitel analyserar vi det material som vi fått fram genom enkätundersökningen. 
Dessutom görs en analys genom en korrelationsmatris och en regressionsanalys. Därefter 
jämför vi det med den teori som finns om de olika faktorerna (kön, ålder, risktolerans, 
inkomst, utbildning, kunskap och civilstånd). Detta gör vi för att kunna besvara våra 
hypoteser.  

 
I samtliga regressioner har attityden varit den beroende variabeln. De olika faktorerna (kön, 
ålder, risktolerans, utbildning, kunskap och civilstånd) har sedan testats mot attityden. I tabell 
12 kan man se resultatet för de bivariata regressionsanalyserna.  
 
För de bivariata regressionsanalyserna visade samtliga koefficienter en stark signifikansnivå 
(p<.001). Vi kan därmed säga att koefficienterna stämmer med 99,999% säkerhet. Alla 
intercept12 förutom interceptet med faktorn ålder visade även en stark signfikansnivå 
(p<.001). Att de flesta intercepten var signifikanta innebär att de stämmer med 99,999% 
säkerhet. Att interceptet för ålder inte var signifikant har inte så stor betydelse då det inte 
påverkar tolkningen av koefficienterna. Det betyder även att när den oberoende variabel ålder 
har värdet 0 så kan man förvänta sig att respondenterna i vår undersökning har 0 på den 
beroende variabeln (attityd). Detta går att utläsa genom tabell 12.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                
12 Interceptet visar vad det förväntade värdet på den beroende variabeln är när de oberoende variablerna har 
värdet 0 (Spssakuten, 2010).  
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Variablerna från de multipla regressionerna som involverar dikotoma variabler samt 
referensgrupper presenteras löpande i texten. Övriga multipla regressioner presenteras i tabell 
13.  
 

 
 
Koefficienterna var lika stora (3,301) för både ålder samt risk när dessa användes som 
oberoende variabler och den andra som kontrollvariabel. Det spelar alltså ingen roll om man 
använder sig av ålder eller risk som kontrollvariabeln när den andra variabeln används som 
en oberoende variabel. De får samma effekt. Detta var något som vi tyckte var underligt men 
som vi fick acceptera då de även var signifikanta (p<.001). Modell 1 har ett intercept på 
-1,219 (p<.05), vilket innebär att när man använder sig av dessa faktorer i en multipel 
regression och faktorerna har värdet 0, kan man förvänta sig att den beroende variabeln 
(attityd) har värdet -1,219. Modell 2 har ett intercept på 0,793 (p<.001). Detta innebär att när 
man använder sig av de angivna faktorerna i en multipel regression och faktorerna har värdet 
0, kan man förvänta sig att den beroende variabeln (attityd) har värdet 0,793. Detta innebär i 
sin tur att attityden får en starkare siffra för modell 2 än modell 1 (se tabell 13).    

I samtliga modeller används en signifikansnivå på 5% som bas. Figurerna som vi hänvisar till 
i detta kapitel finner man i kapitlet med vår empiri. Hänvisningar till bilagorna görs också.  
 
Vi börjar med att undersöka hur starkt korrelerat attityden till att spara i aktier är med själva 
sparandet i aktier. Därefter görs en djupare analys för varje faktor med hjälp av figurerna i 
empirin. Dessutom görs en statistisk analys med bivariata samt multipla regressionsmodeller.   
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Tabell 14: Korrelationsmatris

 
 
Tabell 14 visar oss alla korrelationer mellan de variabler vi fått fram genom 
enkätundersökningen. I tidigare kapitel har vi nämnt att sparande i aktier och attityden till att 
spara i aktier är väldigt korrelerat. Eftersom vi har mycket teori som utgått från sparande, 
valde vi att undersöka korrelationen mellan sparande och attityden, samt andra variabler. Den 
variabeln som är signifikant och korrelerar mest med attityden är att man sparar i aktier 
(r=.950). Det är väldigt nära 1 (vilket innebär att det är helt korrelerat). Näst störst är den 
signifikanta korrelationen mellan risk och attityden (r=.634). Därefter kommer den 
signifikanta korrelationen mellan kunskap och attityd (r=.0555).  
 
Kvinnor har en signifikant negativ korrelation med attityden (r= -.273). Det finns dock en 
signifikant positiv korrelation mellan män och attityden (r=.273), mellan ålder och attityden 
(r=.313), mellan inkomst och attityden (r=.349). 
 
Korrelationsmatrisen visar även att de med en gymnasieutbildning tenderar till att ha en 
signifikant negativ korrelation med attityden (r= -.352) medan resterande utbildningsnivåer 
har en positiv korrelation. Högskoleutbildade har en signifikant korrelation med attityden 
(r=.344). Korrelationen mellan forskarutbildning och attityden är dock inte signifikant 
(r=.085) 
 
Mellan alla civilstånd är det de som är sambos som har den största korrelationen med 
attityden till att spara i aktier (r= .257). Denna är även signifikant.  
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5.1 Kön 
 
Enligt enkätundersökningen gick det att konstatera att fler män sparar i aktier än kvinnor. 90 
män hävdade att de sparar i aktier medan 63 kvinnor hävdade det (se figur 1). Detta är något 
som går i linje med Van Rooij et al (2011) som genom sin undersökning kom fram till att 
kvinnor sparar mindre i aktier än vad männen gör. Detta är något som bekräftar hypotes 1 
(unga män sparar mer i aktier än unga kvinnor).  
 
För att gå vidare med attityden till att spara i aktier, började vi med att undersöka attityds 
skillnader mellan de olika könen. Männens medelvärde för attityden är 3,87 och kvinnornas 
2,91 (se tabell 1). Detta innebär att för vår undersökning har männen en allt mer positiv 
attityd till att spara i aktier än kvinnorna. 
 
För att se om detta stämmer valde vi först att göra en bivariat regressionsanalys mellan den 
beroende variabeln (attityd) och den oberoende variabeln (kön). För kön infogades 
dummyvariabler (1=man och 0=kvinna). Regressionen påvisade att män har en koefficient på 
0,950 i jämförelse med referensgruppen kvinnor (2,917). Detta går att utläsas genom tabell 
12. En ökning av könet man, ökar männens attityd till att spara i aktier med 0,950. Detta är 
även signifikant (p <.001). För att dubbelkolla detta sattes män som referensgrupp och då 
resulterade det i att koefficienten för kvinnor blev -0,950, vilket innebär att kvinnor har en 
sämre attityd än männen. För varje fler kvinna i undersökningen, minskar attityden med -
0,950 i jämförelse med män.  
 
R square för kön är 0,074, vilket innebär att 7,4% av variationen i den beroende variabeln 
(attityd) förklaras av den oberoende variabeln (kön). Därmed har kön en positiv påverkan till 
vilken attityd man har (se tabell 12). 
 
Den multipla regressionen med den beroende variabeln (attityd) och den oberoende variabeln 
(ålder) och kontrollvariabeln (kön), visade att R square för män har en högre förklarande 
siffra jämfört med kvinnor (0,137 för män och 0,070 för kvinnor). Det går att konstatera att 
attityden ökar mer för män desto äldre man blir (se bilaga 2.1).  
  
Den multipla regressionen med den beroende variabeln (attityd) och den oberoende variabeln 
(inkomst) och kontrollvariabeln (kön), visade att R square för män har en högre förklarande 
siffra jämfört med kvinnor (0,153 för män och 0,113 för kvinnor). Det går att konstatera att 
attityden ökar mer för män desto högre inkomst man har (se bilaga 2.2).  
 
I alla testerna visade det sig att män har en bättre attityd till att spara i aktier. Därmed verkar 
det som om kvinnor har en sämre attityd till att spara i aktier än männen. Enkätens resultat 
skiljer sig därför från den amerikanska studien av Haliassos et al (1995) som konstaterade att 
kön inte har någon påverkan till vilken attityd man har till aktiesparande. Resultatet stämmer 
istället överens med den amerikanska studien av Grable et al (2004) som påvisade att män har 
en bättre attityd till att spara i aktier än kvinnor, vilket bekräftar hypotes 2 (unga män är mer 
positiva till att spara i aktier än unga kvinnor). En anledning till att kvinnor har en sämre 
attityd till att spara i aktier kan vara att de vill ta så lite risk som möjligt, precis som 
Gustavsson (2015) hävdar. En annan anledning kan vara att de har lägre löner än männen och 
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har därför mindre pengar att spara (Svd, 2014). Detta är dock något som vi inte avser att 
undersöka. 
 
5.2 Ålder och risk   
  
Ålder 
 
Genom enkätundersökningens respondenter går det att se att aktiesparandet ökar generellt 
med åldern. Dock gör den det till viss del då aktiesparandet stagnerar för 21-22 åringar 
jämfört med 19-20 åringar. Vidare så stagnerar det för 25-28 åringar jämfört med 23-24 
åringarna (se figur 3). Detta är något som inte går i linje med den amerikanska 
undersökningen gjord av Grable et al (2004) som påvisade att det inte finns något samband 
mellan ålder och finansiell risk. Däremot är uppsatsens resultat något som stämmer överens 
med Swedbanks undersökning, där det visade sig att sparande generellt sett ökar med åldern i 
Sverige (Pahne, 2009). Det stämmer också överens med SCB:s aktieägarstatistik där det går 
att se att 6,4% av alla 18-24 åringar och 8,6% av alla 25-34 åringar sparar i aktier. Av de som 
är mellan 35-44 år är det 12,5% som sparar i aktier. Med andra ord ökar aktiesparande med 
åldern (Scb, 2016). Detta är således något som bekräftar hypotes 3 (aktiesparande ökar med 
åldern). Att aktiesparandet endast ökar till viss del för vårt urval kan ha påverkats genom de 
valda åldersintervaller, då Statiska Centralbyrån använt sig av bredare åldersintervall och vi 
smalare.   
 
Medelåldern för respondenterna var 22,57 år (se tabell 1). Den bivariata regressionen med 
den oberoende variabeln (ålder) och den beroende variabeln (attityd), resulterade i att ålder 
har en signifikant positiv effekt med attityden till att spara i aktier. Desto äldre man är, desto 
bättre attityd till att spara i aktier. En ökning i x (åldern) resulterar i att attityden ökar med 
0,148, vilket bekräftar hypotes 4 (desto äldre man är, desto bättre attityd till att spara i 
aktier). Detta går att utläsa genom tabell 12.  
 
R square för denna regression visade på 0,098, vilket innebär att 9,8% av variationen i den 
beroende variabeln(attityd) förklaras av den oberoende variabeln(ålder).  
 
Den multipla regressionen med ålder samt attityden och kontrollvariabeln risk, resulterade i 
att koefficienten för ålder blev högre (3,301 jämfört med 0,148). R square blev också högre 
(0,472 jämfört med 0,098). Ålderseffekten kan således beskrivas av risktoleransen för varje 
individ. Desto mer risk man är villig att ta, desto bättre attityd ju äldre man blir (se tabell 13).  
Hiu et al. (1997) konstaterade att det finns ett samband mellan ålder och finansiell risk, 
genom vår undersökning stämmer det då vi kan se att kontrollvariabeln risk har en påverkan 
på hur åldern påverkar attityden.  
 
Risk 
 
Större delen av 19-30 åringar var villiga att satsa största delen i 75%-100% i aktier och 17-18 
åringar ville hellre satsa större delen på bankkontot (se figur 4). En svensk undersökning kom 
fram till att “ju längre ner i åldrarna man kommer desto mer skeptiska är svenskarna till 
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aktier och desto mer positiva är de till banksparande” (Aktiespararna, 2012). Detta är något 
som stämmer överens (till viss del) med vårt resultat då 17-18 åringarna svarat att de vill 
spara en större del av sitt kapital på ett bankkonto.  
 
Regressionen med den oberoende variabeln (risk) och den beroende variabeln (attityd), 
påvisade att risk har en positiv signifikant effekt med attityden till att spara i aktier 
(koefficient= 3,445). Desto mer risk man är villig att ta, desto bättre attityd till att spara i 
aktier. En ökning i x (risk) resulterar att attityden till att spara i aktier ökar med 3,445, vilket 
bekräftar hypotes 5 (desto mer risk man är villig att ta, desto bättre attityd till att spara i 
aktier). Detta går att utläsa genom tabell 12.  
 
R square för dessa variablerna var 0,413, vilket innebär att 41,3% av variationen i den 
beroende variabeln (attityd) förklaras av den oberoende variabeln (risk). Risk har en stor 
påverkan till attityden (se tabell 12).  
 
Den multipla regressionen med kontrollvariabeln ålder och den beroende variabeln (attityd) 
samt den oberoende variabeln (risk), resulterade i att koefficienten för risk sjönk (3,301 
jämfört med 3,445). När kontrollvariabeln inkomst istället användes, sjönk koefficienten för 
risk också (3,243 jämfört med 3,445). Ålder har således en större påverkan än inkomst till 
vilken risk och attityd man har till att spara i aktier (se tabell 12-13). Detta är något som går i 
linje med den amerikanska studie som undersökte ålder och risktolerans, där Hiu et al. (1997) 
kom fram till att det existerar ett samband mellan ålder och risktolerans. Det är dock något 
som inte stämmer överens med versionen av Grable et al (2004) som hävdar att det inte finns 
något samband mellan finansiell risk och ålder. 
 
5.3 Inkomst  
 
Genom enkätundersökningen kan vi se att de med en inkomst på 20.000 kr och mer tenderar 
till att spara i betydligt större utsträckning i aktier än de med en inkomst på mindre än 20.000 
kr (se figur 5). De med en högre inkomst sparar alltså mer i aktier än de med en lägre 
inkomst.  
 
Regressionen med den oberoende variabeln (inkomst) och den beroende variabeln (attityd), 
resulterade i att inkomst har en signifikant positiv effekt (0,00005749) på attityden till att 
spara i aktier. Desto mer inkomst, desto bättre attityd till att spara i aktier. En ökning i x 
(inkomst) resulterar i att attityden ökar med 0,00005749. Det råder en positiv signifikant 
effekt, dock är ökningen i attityden inte väldigt stor (se tabell 12). Rent generellt är detta 
något som stämmer överens med den amerikanska undersökningen av Grable et al (2000) och 
Van Rooij et al (2011) som konstaterade att höginkomsttagare är mer positiva till att spara i 
aktier då de är villiga att ta en högre finansiell risk. En liknande undersökning i USA visar 
tydligt att ägande av aktier ökar med högre inkomst (Haliassos et al, 1995). Samtliga 
referenser bekräftar hypotes 6 (de med högre inkomst har en mer positiv attityd till att spara i 
aktier).  
 
R square är 0,122, vilket innebär att 12,2% av variationen i den beroende variabeln (attityd) 
förklaras av den oberoende variabel (inkomst)  
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5.4 Utbildning   
 
När regressionen med dummy variablerna för utbildning och den beroende variabeln 
(attityden) kördes, användes först forskarutbildning som referensgrupp för att kunna 
konstatera hur denna utbildning skiljer sig mellan de andra utbildningsnivåerna. Regressionen 
visade att de som avslutat en forskarutbildning har mest positiv attityd (5,0) till att spara i 
aktier, därefter kommer de med avslutat högskoleutbildning(-0,9), sedan de med 
gymnasieutbildning(-2,1) och till sist de med grundskoleutbildning (-3,0). Samtliga variabler 
var signifikanta.  
 
Detta kan vara lite missvisande då endast två individer var forskarutbildade samt fem 
individer hade grundskola som högst avslutad utbildning (se tabell 9). Därför exkluderade vi 
de individerna med forskarutbildning och grundskoleutbildning. Detta gjordes även för att 
kunna få ett bättre resultat för att kunna besvara vår hypotes. Det visade sig att de med en 
gymnasieutbildning fortfarande har en lite mindre positiv attityd till att spara i aktier (-1,232) 
jämfört med referensgruppen högskoleutbildade (4,064). Vi varierade ordningen för 
grupperna som referensgrupp för att säkerställa resultatet. Resultatet var detsamma varje 
gång: Desto högre utbildning, desto bättre attityd till att spara i aktier. I vårt fall, har de med 
högskoleutbildning än bättre attityd till att spara i aktier än de med gymnasieutbildning. 
 
R square för utbildning som helhet har ett värde på 0,135, vilket innebär att 13,5% av 
variationen i den beroende variabeln (attityd) förklaras av den oberoende variabeln 
(utbildning). Detta innebär således att utbildning har en positiv effekt på attityden till 
sparande i aktier. Desto högre utbildning, desto bättre attityd (se tabell 12).  
 
Rent generellt (genom enkäten) går det att se genom figur 9 att cirka 80% av 
högskolestudenterna sparar i aktier medan 50% av de med gymnasieutbildning sparar i aktier.  
Enligt tidigare forskning har det visat sig att individer med högskoleutbildning investerar mer 
i aktier än de som endast har en gymnasieutbildning (Haliassos et al, 1995). Grable et al 
(2004) håller även med om Haliassos och Bertauts slutsats. Detta är något som 
överensstämmer med det resultat vi fått fram, vilket bekräftar hypotes 7 (de med 
högskoleutbildning har en mer positiv attityd till att spara i aktier än de med 
gymnasieutbildning). Grable et al (2004) hävdar att de med högre utbildning är villiga till att 
ta större risker och därför väljer dessa människor att investera i aktier.  

En annan undersökning kom fram till att de med låg utbildningsnivå ofta har låg kunskap om 
finansiella marknader och väljer därför ofta att avstå från sparande i aktier (Lusardi och 
Mitchell, 2008; Lusardi och Mitchell, 2006). Man kan jämföra detta påstående med hur 
många av respondenterna med grundskoleutbildning som valde att avstå från att spara i 
aktier. I vår undersökning var det 60%. Det är en större andel i den utbildningsnivån 
(grundskola) som håller sig borta från aktiesparande än som sparar i aktier. Detta stämmer 
således överens med Lusardi och Mitchells undersökningar.    
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5.5 Kunskap  
 
Genom vår enkätundersökning var det 45 stycken som svarade en etta (låg kunskap) och 49 
stycken som svarade en tvåa (låg kunskap) (se tabell 10). Det innebär att cirka 40% av 
respondenterna har bristande kunskaper till att spara i aktier. Inkluderar man även de som 
svarat en trea blir det 60% av respondenterna som har bristande kunskaper. Detta stämmer 
således inte överens med undersökningen genomförd av aktiespararna som undersökt 
kunskapsfrågan gällande sparande i aktier bland unga svenskar i 16-29 års åldern. I denna 
undersökning konstaterades att 80% av respondenterna har bristande kunskaper om hur man 
sparar i aktier eller fonder (Aktiespararna, 2012).   
 
Cirka 80% av de som svarade en etta sparar inte i aktier och cirka 60% av de som svarade en 
tvåa sparar inte i aktier. De med låg kunskap om hur man sparar i aktier avstår således från 
sparformen (se tabell 10). Enligt en holländsk undersökning visade det sig att väldigt många 
individer inte har någon kunskap om aktiesparande. De med låg kunskap om aktiesparande 
genererar att hålla sig borta från sparande i aktier (Van Rooij et al., 2011). Detta är något som 
stämmer överens med vår undersökning då majoriteten av de som besvarat att de har låg 
kunskap till att spara i aktier också inte sparar i aktier. Detta bekräftar hypotes 8 (de med låg 
kunskap om hur man sparar i aktier är mindre benägna till att spara i aktier).   
 
Regressionen med den oberoende variabeln (kunskapsnivå) och den beroende variabeln 
(attityd) resulterade det till att det finns en positiv signifikant effekt (0,713) med attityden. En 
höjning i x (kunskap), ökar attityden till att spara i aktier med 0,713.  

R square för kunskap och attityden var 0,308, vilket innebär att 30,8% av variationen i den 
beroende variabeln (attityd) förklaras av den oberoende variabeln (kunskapsnivå). Detta 
innebär således att desto bättre kunskap man besitter till att spara i aktier, desto bättre attityd 
har man till aktiesparande (se tabell 12).   
 
Den multipla regressionen med kontrollvariabel (kön), den beroende variabeln (attityd) och 
den oberoende variabeln (kunskap), visade att män har en bättre attityd till att spara i aktier, 
desto högre kunskap man anser att man besitter (R square = 0,316 medan kvinnor R square = 
0,255). Detta går att utläsa genom bilaga 2:3.   
 
5.6 Civilstånd   
 
Då vi endast hade två stycken förlovade individer, valde vi att sätta dessa under kategorin 
förhållande (vid regressionsanalysen). Detta för att resultatet kan påverkas av dessa två 
enheter beroende på hur de svarat.  
  
Regressionen med dummy variablerna för civilstånd samt den beroende variabeln (attityd), 
visade att gifta har lägst positiv attityd (-1,193) till att spara i aktier, därefter kommer singlar 
(-1,084) och sedan de individer med förhållande(-0,974). De individer som är sambos (4,193) 
är de som har bäst attityd. Dessa tal utarbetades genom att välja sambo som referensgrupp.  
Detta var även signifikant med 5% signifikansnivå. För att säkerhetsställa resultatet varierade 
vi och lät alla grupper vara referensgrupper och varje gång visade det samma ordning. 
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R square för dessa variabler var 0,067, vilket innebär att 6,7% av variationen i den beroende 
variabeln (attityd) förklaras av den oberoende variabeln (civilstånd). Detta går att utläsa 
genom tabell 12.  
 
Genom figur 8 i vår empiri går det att se att ensamstående män hävdar att de sparar mer i 
aktier än ensamstående kvinnor (73% jämfört med 42%). Dessutom är det fler gifta män 
(50%) än gifta kvinnor (40%) som sparar i aktier. Detta är något som stämmer överens med 
den amerikanska studie som har funnit att ensamstående män investerar mer i aktier än vad 
ensamstående kvinnor gör. Denna forskningsstudie har även funnit att detta samband inte är 
lika tydligt bland gifta kvinnor och män (Barber et al. 2001). Detta är referenser som 
bekräftar hypoteserna 9 (ensamstående män har än mer positiv attityd till att spara i aktier än 
ensamstående kvinnor) och hypotes 10 (gifta män har en lite mer positiv attityd till att spara 
i aktier än gifta kvinnor).  

Undersökning gjord av Grable et al (2004) som inte fann något samband mellan civilstånd 
och sparande i aktier stämmer således inte överens med vårt resultat.  
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6.0 Diskussion  
 
Genom uppsatsen har vi på ett tydligt och konstruerat sätt besvarat våra frågeställningar som 
ställdes i första kapitlet. Vi har genom uppsatsen till exempel funnit att det finns 
attitydskillnader mellan könen. Män har en mer positiv attityd till att spara i aktier. Ett annat 
exempel är att det finns ett samband mellan de som gillar risk och attityden till att spara i 
sparformen. Det finns helt enkelt faktorer som påverkar attityden. Vi har utöver våra 
frågeställningar gått så långt så att vi till och med besvarat vilken av faktorerna som 
korrelerar samt förklarar sambandet mest med attityden. Den faktorn som har tydligast och 
störst förklaringskraft till attityden att spara i aktier är risk toleransen. Därefter kommer 
faktorerna (rangordnat): kunskap, inkomst, utbildning, ålder, kön, civilstånd (se tabell 12). 
Utöver faktorerna vi valde att undersöka, fann vi att sparande i aktier har ett väldigt starkt 
samband med attityden till att spara i aktier. Korrelationen visade höga och signifikanta 
värden (se tabell 14).   
 
Många forskningar presenterade i uppsatsen är baserade i USA och holland (Van Rooij et al., 
2011; Grable et al., 2004). Många av slutsatserna i uppsatsen stämmer överens med de 
tidigare teoriernas slutsatser. Därför kan till exempel svenska skolor, föreningar, förbund och 
universitet använda sig av amerikanska och holländska forskningarna som underlag för att 
kunna bestämma vilka faktorer det är som tar/avstår mest från sparande i aktier. De kan 
naturligtvist även använda sig av vår uppsats för att kunna förstå vilka faktorer det är som 
påverkar attityden.   
 
Utbildningsnivån samt inkomstnivån har ökat markant för kvinnorna i dagens samhälle. 
Många av de tidigare forskningarna som presenterats i teorin är 10-20 år gamla. Trots det har 
våra resultat varit i linje med många av dessa studier även fast förändringar skett i samhället.  
 
Studiens resultat visade att män sparar mer i aktier än kvinnor. Dessutom visade studien att 
männen också har en bättre attityd till att spara i aktier än kvinnorna. Det visade sig även vara 
så att männen har en bättre attityd när kön användes som kontrollvariabel för attityden med 
faktorerna ålder, inkomst och kunskap. Därför kan det mycket väl vara så att män rent 
generellt har en bättre attityd till att spara i aktier för alla faktorer, vilket stämmer överens 
med Grable et al (2004) som hävdar att män har en mer positiv attityd till att investera i aktier 
jämfört med kvinnor. 
 
Den amerikanska undersökningen av Grable et al (2004) kom fram till att individer med en 
högre utbildning är villiga till att ta större risker. Därför är även de med högre utbildning mer 
mer villiga till att investera i aktier. Detta kan vara en anledning till varför andelen individer 
som sparar i aktier ökade för varje högre utbildningsnivå (genom vår undersökning). Det kan 
mycket väl vara så att de med en högre utbildningsnivå är mer medvetna om riskerna samt 
avkastningsmöjligheterna och därför väljer att spara mer i aktier. Inkomstfaktorn kan också 
vara en drivande roll här, då högre utbildningsnivå också är förknippat med högre inkomst. 
Anbar och Eker (2010) argumenterar för att de med högre inkomster har en högre risk 
tolerans då de är mer beredda på att ta förluster som kan uppkomma vid riskfyllda 
investeringar. Dessutom är även kunskapsnivån också en drivande faktor, då utbildningsnivån 
även kan påverka hur stor kunskapsnivå man besitter till att spara i aktier.   
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Av Aktiespararna i Halmstads medlemmar är cirka 78% män och 22% kvinnor. 
Aktiespararna har försökt locka fler kvinnor till att bli medlemmar utan framgång (Nordh, 
2016, 8 Mars). En anledning till att det är så få kvinnliga medlemmar kan vara för att kvinnor 
har en sämre attityd till att spara i aktier, vilket vi konstaterat genom uppsatsen. Det kan även 
vara så att Aktiespararna inte lyckats locka till sig fler kvinnor då de mycket möjligt använder 
sig av samma strategier för att locka till sig medlemmar. Det finns en stor potentiell 
medlemskrets att hämta in här. Dock kan man behöva tänka hur strategin skall se ut då män 
och kvinnor har olika attityder till att spara i aktier.  
 
Tidigare forskning har varierande resultat angående sambandet mellan attityd/sparande och 
variablerna ålder, inkomst, utbildning och civilstånd. De har även upplysts att variablerna 
tenderar att vara korrelerade med varandra (Barber & Odean, 2001; Grable, 2000; Haliassos 
& Bertautljer, 1995). Då dessa variabler tenderar till att förändras under livscykeln är det 
svårt att avgöra vilken variabel som påverkar mest vid en viss tidpunkt.   
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7.0 Slutsats 
 

I detta kapitel besvaras de frågeställningar som tagits upp i inledningen relaterat till vårt 
syfte och problemområde. Slutsatserna grundas genom material från enkätundersökningen, 
regressionsanalysen samt den teori som presenterats i den teoretiska referensramen.  

 
 
Studien visar att det finns bakomliggande faktorer som har en påverkan till vilken risk 
aversion man har som individ samt vilken attityd man har till att spara i aktier. Till exempel 
kom Grable (1997) fram till att män har en högre risktolerans jämfört med kvinnor. Detta 
kunde vi också konstatera genom att se att fler män än kvinnor svarade att de sparar i aktier. 
Dessutom kunde vi även konstatera det genom en regressionsanalys.   
 
Det finns unga svenska individer som utnyttjar incitamenten från staten till att spara i aktier. 
Dessutom bidrar dessa individer till samhället då det är bra att spara i aktier ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. Vidare tar många unga individer chansen till att få en god 
avkastning och möjligheten till att tjäna mycket pengar. Majoriteten av respondenterna följer 
Keown (2010) rekommendationer att börja spara tidigt då man kan minimera risken under en 
lång sparhorisont.   
 
Könsskillnaderna som finns är att unga män har en mer positiv attityd till att spara i aktier än 
vad unga kvinnor har, detta kan vara en anledning till varför unga män också sparar mer i 
aktier än vad unga kvinnor gör. Det finns helt enkelt ett starkt samband mellan att spara i 
aktier och vilken attityd man har till sparformen.  
 
Det finns till viss del ett linjärt samband mellan aktiesparande och ålder. Slutsatsen är att 17-
18 åringar sparar minst i aktier och 29-30 åringar sparar mest i aktier. Dessutom 
konstaterades att mer än hälften av personerna i åldrarna 19-28 år tenderar till att spara i 
aktier. Ålder har ett direkt samband med vilken attityd man har till att spara i aktier. Genom 
regressionsanalysen kan vi konstatera att desto äldre man är, desto mer risk är man villig att 
ta. Detta kan vara en anledning att man har en mer positiv attityd till att spara i aktier desto 
äldre och mer risk tolerant man är.  
 
Av de faktorerna vi avsåg att undersöka är risk den faktor som har störst påverkan till vilken 
attityd man har till att spara i aktier. Detta konstaterades genom två ställen (korrelationen 
samt R square). Desto större risktolerans, desto bättre attityd till att spara i aktier.  
 
Studien visar på att det finns ett svagt positivt samband mellan inkomstnivå och 
aktiesparande. De med en inkomst på 20.000 kr eller mer i månaden tenderar till att ha en 
mer positiv attityd till att spara i aktier än de med en inkomst på mindre än 20.000 kr i 
månaden.  
 
En större andel av högskolestudenterna tenderar till att spara mer i aktier än de med 
gymnasieutbildning. De med en högre utbildningsnivå har en mer positiv attityd till att spara i 
aktier. Det finns således ett samband mellan attityden till att spara i aktier och 
utbildningsnivå.  
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Genom studien går det att konstatera att ju högre kunskap man har till att spara i aktier desto 
större utsträckning sparar man i aktier. Dessutom konstaterades att de med låg kunskap om 
hur man sparar i aktier avstår sparformen. Desto högre kunskapsnivå till aktier man besitter, 
desto bättre attityd till att spara i aktier.   
 
Enligt studien visar det sig att ensamstående män sparar mer i aktier än ensamstående 
kvinnor. Dessutom visar studien att gifta män sparar lite mer i aktier än gifta kvinnor. Det 
civilstånd som har bäst attityd till att spara i aktier är de som ingår i ett samboförhållande.   
 
Det är mer vanligt att spara i aktier bland unga individer i Hallands län än att inte göra det.  
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7.1 Kritik mot egen studie 
 
En central del inom beteendeekonomi är att det är stor skillnad på hur människor tror att de 
skulle göra i en viss situation och hur de faktiskt skulle göra. Dessutom finns det en tendens 
att människor besvarar en enkät genom att tolka information på ett sätt som bekräftar ens 
förutfattade meningar (Laninge, 2013, 5 Maj). Det kan till exempel vara så att många utav 
våra respondenter anser att det är bra att spara i aktier och därför har de kanske även svarat att 
de sparar och har en bra attityd till aktier, även fast de kanske inte har något sparande alls.  
Detta kan vara en anledning till att vi genom studien kan ha dragit felaktiga slutsatser 
eftersom respondenterna kan ha besvarat enkäten på ett felaktigt sätt.  
 
Det kan vara mycket möjligt att de faktorerna vi undersökt inte är 100% relevanta till att dra 
slutsatser om vilka som har en positiv attityd kontra en negativ attityd till sparande i aktier. 
Det kan vara så att det finns andra bakomliggande faktorer som påverkar attityden ännu mer, 
till exempel om ens förälder sparar mycket i aktier kan det påverka en individs attityd.  
 
Det finns en risk att studiens reliabilitet minskar då enkäten grundar sig på ett fåtal 
respondenter. Skulle studien replikeras vid ett senare tillfälle, finns det risk att få ett annat 
resultat. Eftersom antalet respondenter är relativt litet ökar det även osäkerheten i ett 
representativt urval för undersökningens population. Då data samlats in inom Hallands län 
betyder inte det att attityderna är likadana i hela Sverige.  
 
Inom vissa kateogierar har respondenterna varit ojämnt fördelade. Det var till exempel endast 
två stycken som hade forskarutbildning. Eftersom dessa respondenter även sparade i aktier, 
blev diagrammet i empirin även lite missvisande. Detta gäller även antalet förlovade och gifta 
par. Detta har dock nämnts i studien.  
  
Studiens resultat kan även ha blivit påverkad av “tajmingen” för enkätens genomförande. I 
enkäten ställde vi bland annat frågor om individerna sparar i aktier, om de har en positiv 
attityd till att spara i aktier och hur de skulle placerat 200.000 kr idag med villkor att allt 
måste sparas i minst 5 år. Det kan mycket väl vara så att de individer som till exempel svarat 
att de skulle placerat alla pengar på ett bankkonto, nyligen har förlorat en hel del pengar på 
börsen (se fråga 5 i studiens enkät). Detta gäller även frågorna om de sparar i aktier eller om 
de har en bra attityd till aktier, då många respondenter kan ha förlorat mycket pengar inom 
den senaste tiden och därför valt att svara som de gör.  
 
I enkäten fick alla respondenter besvara ett påstående vilken kunskap de besitter till att spara i 
aktier. Då deras val av kunskapsnivå är deras personliga tycke behöver det inte vara så att det 
stämmer. Det kan till exempel vara så att en person som påstår att ha oerhört mycket kunskap 
till att spara i aktier inte har det om man jämför med många andra sparare.  
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7.2 Vidare forskning 
 
● Då de flesta undersökningarna är amerikanska eller också holländska, bör man studera 

ämnesområdet mer i Sverige med ett större samt bredare urval. Detta för att öka 
generaliserbarheten för hela Sverige som population.  
 

● Genom denna studie har vi konstaterat vilken faktor det är som påverkar attityden 
mest (risk). Det hade varit bra att undersöka ytterligare faktorer för att se om någon 
har en högre förklaringskraft än faktorn risk.  

 
● Genom studien fick vi fram att en stor del av individerna har en negativ attityd till att 

spara i aktier, framförallt kvinnor. Få studier finns kring varför man som svensk 
individ har en negativ attityd till aktiesparande. Man borde studera detta för att få en 
större förståelighet till varför man har denna attityd.  
 

● Genom undersökningen fann vi vilka som är minst benägna till att spara i aktier och 
de som har en negativ attityd till att spara i aktier. Det vore intressant att undersöka 
hur man kan få de individer med en negativ attityd till att spara i aktier att ändra sig. 

  
● Vi har funnit enstaka indikationer på att sparande kan variera från land till land. 

Eftersom denna studie endast undersökt unga svenskars attityder vore det intressant 
att göra en studie i olika länder för att finna kulturella skillnader och likheter.  
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Bilaga 
 
Bilaga 1: Studiens enkät 
 
1. Kön? 
Man Kvinna 
 
2. Sparar du i aktier eller i en aktiefond? 
a) Ja 
b) Nej 
c) Vet inte 
 
3. “Jag har en positiv attityd till att spara i aktier” 
Instämmer inte alls 1,2,3,4,5 Instämmer helt 
 
4. Ålder? 
a) Under 16 år 
b) 17-18 år 
c) 19-20 år 
d) 21-22 år 
e) 23-24 år 
f) 25-26 år 
g) 27-28 år 
h) 29-30 år 
i) 30+  
 
5. Du får 200.000kr idag med villkor att allt måste sparas i minst 5 år, hur skulle du då 
fördela denna tillgång? 
a) 100% i aktier 
b) 75% i aktier och 25% bankkonto 
c) 50% aktier och 50% bankkonto 
d) 25% i aktier och 75% bankkonto 
e) 100% bankkonto 
 
6. Vad har du för inkomst varje månad (före skatt)? (Lön/bidrag/lån genom CSN)  
a) 0-4999kr 
b) 5000-9999kr 
c) 10.000kr-14.999kr 
d) 15.000-19.999kr 
e) 20.000-24.999kr 
f) 25.000-29.999kr 
g) 30.000-34.999kr 
h) 35.000kr-39.999kr 
i) 40.000 kr + 
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7. Vilken är din högst avslutade utbildning? (Om du har mindre än halva tiden kvar på 
din utbildning kan du välja den).  

a) Grundskola 
b) Gymnasium/Komvux 
c) Högskola/Universitet 
d) Forskarutbildning 
e) Övrigt: 
8. "Jag anser att jag har tillräckligt med kunskaper till att spara i aktier" 
Instämmer inte alls 1,2,3,4,5 Instämmer helt 
9. Allmänt, hur skulle din närmaste vän beskriva dig som risktagare? 
a) Som en riskälskare ("gambler") 
b) Villig att ta risk efter tillräcklig efterforskning 
c) Försiktig 
d) Undviker all risk 
e) Övrigt: 
10. Vilken är din relationsstatus? 
a) Singel 
b) Förhållande 
c) Sambo 
d) Gift 
e) Ensamstående kvinna med minst 1 barn 
f) Ensamstående man med minst 1 barn 
g) Övrigt: 
 
Bilaga 2: Figurer över regressionerna (scatterplot)  
 
2:1: Regression med beroende variabeln (attityd) och den oberoende variabeln (ålder) och 
kontrollvariabeln (kön).  
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2:2: Regression med beroende variabeln (attityd) och den oberoende variabeln (inkomst) och 
kontrollvariabeln (kön).  

 
 
2:3: Regression med beroende variabeln (attityd) och den oberoende variabeln (kunskap) och 
kontrollvariabeln (kön).  
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