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Förord 
 
Att skriva denna C-uppsats har varit otroligt givande och intressant. Det har 

varit krävande då processen varit lång och omfattande. Men det finns ett par 

personer som har gjort uppsatsen möjlig. Utan er hjälp hade jag inte kunnat ro 

uppsatsen i land. 

 

Jag vill rikta ett tack till Tina Elander och Ola Persson på Nordea i Karlstad 

som hjälpte mig i början av uppsatsen så den kunde genomföras. Tack! 

 

Jag vill också rikta ett stort tack till Anders Widstrand och Tore Vestergård från 

Sveriges Aktiesparares Riksförbund som hjälpte mig vid insamlandet av 

enkätmaterialet. Tack! 

 

Jag vill också rikta ett stort tack till min handledare Berndt Andersson som med 

stort engagemang hjälpt mig mot den färdiga uppsatsen.  

 

Otroligt givande har också feedbacken från andra studenter, vänner och 

familjen varit. Givande var också den feedback jag fick från alla respondenter 

som besvarade enkäten.  

 

Jag hoppas att du som läsare finner uppsatsen intressant och jag önskar härmed 

trevlig läsning. 

 

Karlstad 09-05-20 
 
 

Mikael Bååth  
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Sammanfattning 
 

Uppsatsen belyser frågan om det finns demografiska skillnader som påverkar 

personer när de ska välja en aktie att investera i. Utgångspunkten för uppsatsen 

är en enkätundersökning som genomfördes under två olika aktiviteter 

anordnade av Aktiespararna under våren 2009 i Värmland.  

 

Utifrån tidigare forskning undersöker jag i min uppsats om de demografiska 

skillnaderna: kön, ålder, månadsinkomst och utbildningsbakgrund påverkar 

personer inför deras val av aktier att investera i. 

 

För att undersöka om det finns några demografiska skillnader, så använde jag 

mig av en enkät med fasta svarsalternativ som deltagarna på de båda 

aktiviteterna fick besvara. Enkäten var utformad så att respondenterna även 

hade möjlighet att på sista frågan, om varför de väljer att investera i en viss aktie 

förutom de sju redan fasta svarsalternativen kunna välja ett åttonde eget 

svarsalternativ: ”Annat”. Där kunde respondenterna välja att själva beskriva 

deras egna motiv till att de valde att investera i just en viss aktie.  

 

Resultatet av min enkätundersökning visar att de demografiska skillnaderna i 

viss mån påverkar personers val av aktier. Det varierar dock hur mycket de 

demografiska skillnaderna påverkar. 
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1. Inledning 

 
 
I det inledande kapitlet ger jag först en bakgrund till uppsatsen och problemet den 
grundar sig på. Sedan följer en problemdiskussion och själva syftet med uppsatsen. 
Kapitlet skall ge en inblick i vad arbetet kommer att behandla och i kapitlet läggs 
grunden för hela arbetet. 
 

1.1 Bakgrund 

Att spara handlar enkelt förklarat om att lägga undan pengar för ett senare 

tillfälle. Att spara är emellertid inte helt enkelt. Det finns en uppsjö av olika 

alternativ till sparande såsom via ett sparkonto, fonder, obligationer och aktier. 

Enligt avsnittet Frågor & svar i Aktieboken 08/09 så har Aktiefrämjandet utfört 

en undersökning där antalet svenska aktieägare uppskattades till ca 7 miljoner 

vilket är ca 80 procent av befolkningen och av dessa var drygt 3 miljoner direkta 

aktieägare (Freebook 2008). Alla olika placeringsmöjligheter är förknippade 

med olika nivåer av risker. Samtidigt som du sparar kan du tjäna pengar, 

alternativt förlora dem om du sparar med högre risk. Att spara pengar kan 

uttryckas som en investering vilket förväntas leda till framtida avkastning.  

 
Det finns många olika strategier som används av olika placerare för att 

bestämma i vilket företag de ska satsa på. Man kan satsa på aktier med hög 

avkastning, aktier med stabila vinster m.m. Syftet med olika sorters 

investeringsstrategier är att man ska få en högre avkastning genom att utnyttja 

andras misstag som har lett till felprissättningar på marknaden. 

Investeringsstrategier kan ses som verktyg för att öka förståelsen för hur 

marknaden fungerar eller skall fungera, hur den reagerar och vilka misstag 

aktörer på marknaden gör. Haugen (2001) menar att enligt teorin om effektiva 

marknadshypotesen så ska inga strategier ge överavkastning på lång sikt, så 

skulle någon av alla dessa strategier fungera betyder detta att marknaden är 

ineffektiv. 

1.2 Problemdiskussion  

Mot ovanstående bakgrund har jag valt att undersöka varför personer som 

väljer att satsa på aktier som sparandeform inte väljer att satsa på samma sorts 

aktier. Hur kommer det sig att det görs olika val? Beror det på om personen är 

kvinna eller man? Beror det på personens ålder? Beror det på om personen som 
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köper aktier är hög- eller lågutbildad? Eller beror det på vilken månadslön 

(netto) personen har?  

 
Enligt en studie av Embrey & Fox (1997) menade de att ”The determinants of 

some investment decisions were found to differ by gender”, men också att 

”gender did not appear to be a critical determinant of investment choice”. 

Detta kan ställas mot en studie av Graham et al (2002) som menade att kön är 

den tredje mest påverkande faktorn vid investeringar efter ålder och inkomst.       

 

Eftersom jag finner ämnet aktiehandel väldigt intressant så skulle det vara 

väldigt lärorikt att veta om det finns demografiska skillnader som påverkar 

varför personer väljer att satsa på en viss sorts aktie. Så jag vill undersöka om 

min hypotes stämmer gällande att kvinnor i en högre grad jämfört med män 

väljer att satsa på aktier i ett företag som är bra/stabilt sett utifrån ett långsiktigt 

perspektiv. Alltså att de tenderar att vilja ta mindre risk. Enligt en studie av 

Martenson (2007) så framkom det att kvinnor tenderar att vara mer 

riskmedvetna än män, alltså att kvinnorna tenderar att vilja avstå från att ta risk. 

Jag tror även att kvinnor i högre grad väljer att rådfråga mer insatta personer 

inför deras aktieköp, de rådfrågar de så kallade experterna/aktieanalytikerna. 

Enligt en studie av Frijns et al (2008) menade författarna att ålder och kön har 

en betydande roll för vilken sorts aktie en person väljer att ha i sin egen 

sammansättning av olika aktier s.k. aktieportfölj. Detta samtidigt som en studie 

av Barber & Odean (2001) påvisar att kvinnor tenderar att äga mindre riskfyllda 

aktier i sin aktieportfölj än vad män gör.  

 

Min hypotes är också att ju äldre man blir desto mindre villig är man att 

investera i mer riskfyllda aktier, vidare tror jag att personer med hög inkomst tar 

större risker i och med att personerna har möjlighet till att ha ett större kapital 

att satsa.  

 

Enligt en studie av Gilliam et al (2008) framkom det att individer med högre 

utbildning tenderar att ha högre risktolerans, alltså att de tenderar att kunna ta 

större risker då de anser att de gör tillräckligt genomtänkta investeringsbeslut 

för att stå till svars för de beslut de tar. Så att även undersöka om 

utbildningsbakgrund skulle påverka valet av aktier är intressant, då alltså 

personer som har en folkhögskoleutbildning eller högre skulle ta större risker 

vid aktieköp, då de skulle ha en bredare kunskap om omvärldsfaktorer som 
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skulle kunna påverka företag och deras aktiekurser och på sätt ta större risker 

vid ett investeringsbeslut.    

1.3 Frågeställningar 

Undertecknad har valt att ha huvudfrågeställningen: 
 
• Finns det demografiska skillnader vid valet av en viss sorts aktie? 

 
För att kunna komma fram till ett svar i denna fråga så har jag valt att ha ett 

antal underfrågeställningar: 

 
• Finns det en skillnad mellan kvinnor och män? 
• Finns det en skillnad i ålder? 
• Finns det en skillnad beroende på storleken på lönen? 
• Finns det en skillnad beroende på utbildningsnivå? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns några demografiska 

skillnader till varför personer väljer att investera på en viss sorts aktie. 
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1.5 Disposition 

För att ge läsaren en bättre översikt av uppsatsen presenterar jag här nedanför 
varje kapitels upplägg och innehåll. 
 
 
Inledning  I det inledande kapitlet ger jag först en bakgrund till 

uppsatsen och problemet den grundar sig på. Sedan följer en 
problemdiskussion och själva syftet med uppsatsen. Kapitlet 
skall ge en inblick i vad arbetet kommer att behandla och i 
kapitlet läggs grunden för hela arbetet. 

 
Metod Här presenterar jag hur jag gått till väga vid utformandet, 

genomförandet och hur jag analyserat uppsatsen som jag 
genomfört med hjälp av enkäter. 

 
Teori  I detta kapitel presenterar jag bl.a. placeringsstrategier och 

de demografiska skillnader som finns vid en investering. 
Detta kapitel ligger till grund för själva undersökningen, för 
att sedan knytas samman med empirin. 

 
Empiri/Analys I detta kapitel presenterar jag de resultat jag fått fram av 

min undersökning. Det insamlade materialet 
sammankopplas sedan och analyseras med utgångspunkt i 
teorin. Framställandet av resultatet sker enligt vad som 
beskrevs i metodkapitlet.  

 
Slutsats  Avslutningsvis kommer jag här att dra slutsatser kring den 

empiri som jag analyserade i empiri/analys kapitlet. 
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2. Metod 

 
 
Här presenterar jag hur jag gått till väga vid utformandet, genomförandet och hur 
jag analyserat uppsatsen som jag genomfört med hjälp av enkäter. 
 

2.1 Val av metod 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns några demografiska 

skillnader till varför människor väljer en viss sorts aktie. Detta kommer jag att 

undersöka genom en enkätundersökning bland deltagare vid två olika aktiviteter 

anordnade av Aktiespararna under våren 2009 i Värmland. Enkäterna kommer 

delas ut till deltagarna under aktiviteterna, för att sedan samlas in för analys. 

Deltagare som deltog i enkätundersökningen kommer i denna uppsats 

benämnas som ”respondenter”. Den grupp av individer som är målet för en 

enkätundersökning brukar benämnas population, den kallas även ibland för 

målpopulation.  

 

Innan valet att använda enkäter som undersökningsmetod, så fanns funderingar 

kring att använda webenkäter som undersökningsmetod. Tanken var att 

webenkäterna skulle skickas till kunder hos en internetbank t.ex. Avanza för att 

på så sätt nå rätt målpopulation. Men eftersom Aktiespararna anordnade två 

aktiviteter under undersökningsperioden med rätt målpopulation, så var en 

enkät i pappersformat ett bättre alternativ.  

 

Trost (2007) menar att om alla individer i en viss population studeras talar man 

om en totalundersökning men det är sällan möjligt att genomföra 

totalundersökningar. Vid enkätundersökningar är den vanligaste metoden att 

göra en urvalsundersökning genom att ta ett stickprov från populationen. Görs 

detta på rätt sätt kommer stickprovet att vara en avbild i miniatyr av 

populationen. Det finns ett antal olika metoder att göra urval på, men det som 

är gemensamt för alla dessa är att ju större urval, desto större sannolikhet att 

urvalet stämmer överens med verkligheten. Ju närmare urvalet är den totala 

populationen desto närmare går urvalet mot den totala sanningen. En fördel 

med att använda en enkätundersökning är att det är enkelt och man får in 

mycket data som ger bättre förutsättningar för en bra analys. För denna 

enkätundersökning använde jag mig utav ett explorativt ostyrt slumpmässigt 
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urval (Trost 2007) dvs. jag tillfrågade de deltagare som helt slumpmässigt 

passerade mig under aktiviteterna.  

2.2 Undersökningens utformande 

Enkäterna utformas så man får svar på respondenternas kön, ålder, lön och 

utbildningsnivå. Respondenterna deltar i enkätundersökningen efter 

”informerat samtycke” och de svarar på enkäten helt frivilligt. Syftet med 

enkäten framgår tydligt och att enkäten är helt anonym att besvara (Jacobsen 

2002). Enkäten utformades med fasta svarsalternativ. Undantag är den sista 

frågan i enkäten där respondenterna får möjlighet, förutom de fasta 

svarsalternativen att själva förklara anledningen till varför de valde att satsa på 

just en aktie i ett ”öppet” svarsalternativ. Detta för att se om det fanns någon 

ytterligare anledning av stor betydelse till varför respondenterna valde att satsa 

på en viss aktie som då inte redan fanns med bland de fasta svarsalternativen.  

 

Frågorna i enkäten utformas utifrån mitt syfte, mina frågeställningar och den 

litteratur jag har tagit del av. Svarsalternativen är utformade så att det inte ska 

bli några missförstånd till vad ett svarsalternativ betyder. Det ska tydligt framgå 

vad som menas med det alternativet. En annan viktig sak vid utformandet av 

enkäter är att tänka igenom de frågor man ska ställa så man formulerar frågorna 

så de inte styr svaren på något sätt. Ett exempel på problem kan vara att vid 

grupperingen av den demografiska skillnaden ålder, kan många ålderskategorier 

leda till små grupper. Detta måste ställas mot att om man grupperar ålder i få 

grupper, kanske det blir svårt att urskilja tendenser, varför jag valt att dela in 

ålder i sju olika åldersintervall.   

2.3 Undersökningens genomförande 

Det började med att undertecknad tog kontakt med ansvariga för de två 

aktiviteter under vilka enkäterna skulle delas ut. De ansvariga gavs möjlighet att 

ha egna synpunkter om innehållet i enkätundersökningen. Ett godkännande 

inhämtades till att enkätundersökningen genomfördes under aktivitetsdagarna. 

När respondenterna besvarat enkäten fanns där en låda de fick lägga enkäterna i 

med baksidan upp så att inga efterföljande respondenter påverkades av vad 

andra respondenter svarat, och så att undertecknad inte skulle kunna identifiera 

respektive respondent utifrån enkäterna. Insamlingen av enkäterna gjordes 

under två olika sorters aktiviteter för att få geografisk spridning på 

respondenterna samt att få in ett tillräckligt antal enkäter till denna uppsats. 

Enkäterna matades in och bearbetades med hjälp av SPSS 17.0. En 
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bortfallsanalys kan genomföras för att analysera skillnaden mellan besvarade 

och icke besvarade enkäter. Detta för att se om det finns en skillnad mellan 

grupperna med utgångspunkt i undersökningens frågeställningar. Till denna 

enkätstudie valde några att tacka nej, antalet som valde att tacka nej var tio 

stycken. Varför de valde att tacka nej framgår inte, varför undertecknad inte kan 

genomföra en bortfallsanalys då information om orsakerna till bortfallet saknas. 

Dahmström (2005) menar att om allt för få enkäter samlats in för analys hade 

detta gjort att osäkerheten i rapporten blivit alltför stor och hade för många 

svar samlats in hade detta gjort att databehandlingen blivit mer komplicerad och 

tidkrävande. Vid för stora bortfall så kan det påverka tillförlitligheten på 

undersökningen (Rudberg 1993). Enligt Gellerstedt (1997) så ska det också 

uppmärksammas att det endast är de skillnader som har med själva 

undersökningen att göra som behöver analyseras. Data som insamlas valideras 

och analyseras i förhållande till frågeställningarna och syftet med denna uppsats.  

2.4 Källkritik 

Den kritik som jag fann rimlig angående min empiriska undersökning är den 

risk att personer som är ”inaktiva” med sitt sparande kan bli underpresenterade 

då de som besvarade enkäten var alla aktiva med att delta vid en aktivitet om 

aktiesparande. Men för att kunna få ett underlag för analys så är det lättare att få 

tag på ”aktiva” aktiesparare än ”inaktiva”.  

2.5 Statistisk analysmetod 

För att man ska kunna analysera och få fram ett lättförståeligt resultat från 

undersökningen så behöver man använda sig av olika statistiska metoder. 

Undersökningen består av en enkätundersökning. Min hypotes för uppsatsen 

är: att kvinnor i en högre grad väljer att satsa på aktier i ett företag som är 

bra/stabilt, sett utifrån ett långsiktigt perspektiv. Att äldre personer väljer att 

satsa på aktier som är mindre riskfyllda. Att en person med hög inkomst 

kommer att ta större risker om man har i åtanke att personerna har ett större 

kapital att satsa. Min hypotes var även att utbildningsbakgrund påverkar valet av 

aktier då personer som har en folkhögskoleutbildning eller högre skulle ta större 

risker vid aktieköp då de skulle ha en bredare kunskap om omvärldsfaktorer 

som kan komma att påverka marknaden, företaget och även deras aktiekurs. 

Resultatet från enkätundersökningen beskrivs med deskriptiv statistik, i form av 

siffror och procentsats.   
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3. Teori 

 
 
I detta kapitel presenterar jag bl.a. placeringsstrategier och de demografiska 
skillnader som finns vid en investering. Detta kapitel ligger till grund för själva 
undersökningen, för att sedan knytas samman med empirin. 
 

3.1 Placeringsstrategier 

Vad är en placeringsstrategi? Det är inte helt lätt att svara på. Enligt 

Aktierochfonder (2009) så finns placeringsstrategier inbakade i många 

analysmetoder; fundamental analys förespråkar försiktig placering, medan en 

teknisk analytiker kan verka lite mer aggressiv och en ”värdeinvesterare” 

(engelska; value investor) pratar sig varm om 25 % obligationer i portföljen. 

 

Den första frågan man måste ställa sig när man ska placera pengar i aktier är, 

vad målsättningen med sitt sparande är. Man måste också ta i beaktande vilket 

tidsperspektiv man har och dessutom ställa sig frågan hur stor risk man själv är 

beredd att ta.    

3.2 Aktieinvestering 

En aktie kan enkelt beskrivas som en ägarandel i ett företag (Hansson & Tedin 

2007). Precis som med de flesta investeringsbeslut så är syftet med att äga aktier 

att tjäna pengar. Detta kan i aktieinvesterings samband ske genom att bl.a. 

företaget som man köp aktier i går med vinst. Viss del av vinsten delas sedan ut 

till ägarna av företagets aktier. Ägarna får en utdelning som står i proportion till 

hur stort dennes aktieinnehav är. Resten av vinsten går åter in i företaget och 

kan på så sätt öka företagets sammanlagda värde. Detta kan göra att aktien 

stiger i värde, som egentligen är att kursen på aktien stiger. 

 

Enligt Ellgren & Åsgård (1999) så finns ett antal värderingsmodeller för att 

värdera ett företag.  

1. Ett av dessa är det så kallade ”substansvärdet” (företagets tillgångar 

minskas med dess skulder som bestämmer företagsvärdet).  

2. En annan metod är ”utdelningarna” (av värde för aktieägarna).  

3. En tredje metod är ”företagets vinster” (nu och i framtiden som 

värdesätts).  
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Dessa tre metoder kallas för ”traditionella” metoder vid en företagsvärdering 

och använts ofta av vanliga aktiesparare. 

 

Det finns alltså ett antal olika metoder som individer använder sig av vid deras 

val av aktier. Vissa personer finner t.ex. företagets höga utdelningar som viktiga 

när personen ska välja vilken aktie som det ska investeras i.  

 

Enkäten utformades med sju fasta svarsalternativ och ett öppet svarsalternativ. 

De sju fasta svarsalternativen som respondenterna kunde välja mellan var: 

”Aktien ger en hög utdelning”, ” Företaget visar låga bokförda värden”, 

”Företaget skapar stabila vinster”, Följer experterna”, ”Aktien har låga P/E 

tal”, ”Det är ett bra företag” och ”Företaget har hög tillväxt”. 

 

Alternativet ”Aktien ger en hög utdelning” betyder att aktien ger en hög 

utdelning till aktieägarna, ”Företaget visar låga bokförda värden” med detta 

menas att företaget inte har så höga värden i balans- och resultaträkningen. 

”Företaget skapar stabila vinster” betyder att företaget skapar vinster varje år 

och inte har något/några förslutår. Svarsalternativet ”Följer experterna” betyder 

att respondenterna tar till sig råd från mer insatta personer och på så sätt följer 

de råd experterna ger ut. ”Aktien har låga P/E tal” betyder att aktiekursen 

divideras med vinsten per aktie, där P/E är en förkortning för Price/Earning 

(kurs/vinst). Ju lägre det framräknade talet är, desto billigare anses företaget 

vara på börsen. ”Det är ett bra företag” betyder att företaget är allmänt erkänt 

som ett bra företag att satsa på. Sluten ”Företaget har hög tillväxt” betyder att 

företaget växer snabbt och har en hög tillväxttakt. 

 

Det som bör tas i beaktande är att respondenterna själva har en egen 

uppfattning vad dessa svarsalternativ betyder för dem. Det undertecknat har 

beskrivit som ett ”bra företag” kan av respondenterna uppfattas som något helt 

annat.      

3.3 Risk vid aktieplaceringar 

Risk uppfattas oftast som något negativt. Enligt Isaksson et al (2002) så utgår 

man i finansiell teori vanligen från att de flesta individer föredrar att reducera 

eller undvika risk (riskaversion). Detta innebär att i valet mellan två 

investeringar med lika hög förväntad avkastning, så väljer den rationella 

riskaverta placeraren alltid det alternativ med den lägsta risken. Man bör dock 

inte sträva efter att helt eliminera riskerna utan istället försöka finna 
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investeringar som har högst avkastning jämfört med hur mycket risk 

investeraren kan tänka sig att ta. 

3.4 Demografiska skillnader vid en investering 

Demografins påverkan vid kapitalsparande har varit föremål för forskning och 

diskussion senaste åren.  

 

Enligt Barnekow (2002) så är studien av Bakshi och Chen (1994) betydelsefull 

då de formulerar sambandet mellan efterfrågan på tillgångar och ålder i två 

livscykelhypoteser, investeringshypotesen och riskaversionshypotesen. Enligt 

investeringshypotesen så efterfrågas olika sorters tillgångar under de olika 

faserna av en individs livscykel. Hypotesen säger att i 20-30 års ålder så sker 

merparten av investeringarna i bostad och andra varaktiga varor och att när 

individen börjar närma sig slutet av arbetslivet då den framtida lönen börjar 

minska, ökar också behovet av att spara inför pensionen vilket innebär att en 

ökad efterfrågan på finansiella tillgångar sker. Detta medför att priserna på 

dessa tillgångar pressas upp då många individer befinner sig i denna fas av 

livscykeln. 

 

Enligt riskaversionshypotesen så ökar graden av riskaversion med åldern 

(Barnekow 2002). Främsta orsaken till detta är att den framtida inkomsten från 

arbete minskar med åldern och därmed har individen ett ökat behov av att 

placera i riskfria tillgångar ju äldre denne blir för att undgå likviditetsrisker. 

Enligt arbetsrapporten Demografi och finansmarknad - en översikt av empirisk forskning 

(2002) så motsäger inte dessa två hypoteser varandra utan kan sägas förklara 

individens beteende i olika faser av livscykeln. Investeringshypotesen beskriver 

orsaken till ökande efterfrågan på finansiella tillgångar i allmänhet fram till 

pensionen och Riskaversionshypotesen förklarar den minskande efterfrågan på 

tillgångar förknippade med risk efter pensionsåldern (Barnekow 2002). 

 

Det har tidigare påvisats att män och kvinnor sparar olika. Enligt Ellgren & 

Åsgård (1999) så visar flera undersökningar i USA att kvinnor är försiktigare än 

män, och är dessutom mer benägna att anlita finansiella rådgivare. Detta leder 

till att kvinnor sannolikt får en lägre avkastning på lång sikt på sitt sparande.   

 

Enligt Säve-Söderbergh (2003) så kan man urskilja att det finns skillnader vid 

valet av aktier beroende på vilken grad av utbildning aktieköparen har 

genomgått, att personer som har en omfattande utbildning får kunskap om 
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omvärlden och kan på så sätt skapa sig en bra utgångspunkt inför ett eventuellt 

aktieköp. 
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4. Empiri/Analys 

 
 
I detta kapitel presenterar jag de resultat jag fått fram av min undersökning. Det 
insamlade materialet sammankopplas sedan och analyseras med utgångspunkt i 
teorin. Framställandet av resultatet sker enligt vad som beskrevs i metodkapitlet. 
 

4.1 Resultat från enkätundersökningen 

Målet var att få ut runt 100 enkäter under enkätstudiens tidsperiod på två 

veckor. På grund av svårigheter att få respondenter så delades det endast ut 70 

stycken enkäter. Av dessa besvarades 60 stycken ( 85,7%). 

 

Min hypotes var att kvinnor i en högre grad väljer att satsa på aktier i ett företag 

som är bra/stabilt sett utifrån ett långsiktigt perspektiv. Även att kvinnor i 

högre grad väljer att rådfråga mer insatta personer inför deras aktieköp, de 

rådfrågar de så kallade experterna/aktieanalytikerna. Hypotesen innefattade 

också att äldre personer väljer att satsa på aktier som är mindre riskfyllda och 

att en person med hög inkomst tar större risker i och med att personen har ett 

större kapital att satsa. Hypotesen var också att utbildningsbakgrund påverkar 

valet av aktier då personer som har en folkhögskoleutbildning eller högre tar 

större risker vid aktieköp då de har en bredare kunskap om omvärldsfaktorer 

som skulle kunna påverka marknaden, företaget och deras aktiekurs. 

 

Tabell 4.1 beskriver antalet kvinnor och män i enkätundersökningen, samt en 

kolumn där man kan se den procentuella fördelningen mellan könen. 
 
Tabell 4.1 Visar en sammanfattning av könsfördelningen i enkäten mellan kvinnor och män 

  Antal % 

Kvinna 18 30 

Man 42 70 

Kön 

Total 60 100 
 
Resultatet i tabell 4.1 visar att 18 kvinnor (30%) samt 42 män (70%) deltog i 
enkätundersökningen.  
 
 
 
 



 17 

Tabell 4.2 visar en sammanfattning på den skillnad som blev mellan könen vid 

deras val av varför de väljer att satsa på en viss aktie. 
 
Tabell 4.2. Sammanfattning om skillnaderna i valet av aktie mellan könen 
Kön Antal % 

Aktien har hög utdelning 2 12,5 

Företaget skapar stabila vinster 1 6,3 

Följer experterna 5 31,3 

Det är ett bra företag 2 12,5 

Företaget har hög tillväxt 2 12,5 

Annat 3 18,8 

Ej besvarat (internt bortfall) 1 6,3 

Kvinna 

Total 16 100,0 

Kön  Antal % 

Aktien har hög utdelning 6 17,1 

Företaget skapar stabila vinster 10 28,6 

Följer experterna 2 5,7 

Aktien har låga P/E tal 4 11,4 

Det är ett bra företag 6 17,1 

Företaget har hög tillväxt 5 14,3 

Annat 2 5,7 

Män 
  

Total 35 100,0 

 
Resultatet i tabell 4.2 visar att det finns skillnader mellan kvinnor och män vid 

aktieköp. Kvinnorna följer experterna i större utsträckning än männen medan 

männen valde att välja aktier i företag som skapar stabila vinster i högre 

utsträckning än kvinnorna.  

 

Alternativet ”Annat” i tabell 4.2 är det alternativ respondenterna kunde välja 

om de hade ett eget syfte till varför de valde att satsa på just en viss aktie. Fem 

respondenter, tre kvinnor och två män, valde svarsalternativet ”Annat”. Dessa 

valde att svara: följer fars råd, köpte aktien för att få erfarenhet av aktieägande, 

fått av föräldrar, genom erbjudande och långsiktigt sparande.     

 

Några av respondenterna valde att markera fler än ett svarsalternativ på 

avslutande frågan i enkäten. Dessa särredovisas i tabell 4.3. 

 

Nio stycken respondenter (15%) valde att markera fler än ett svarsalternativ. Av 

dessa var två kvinnor och sju män. Tabell 4.3 visar på fördelningen av dessa 

svarsalternativ mellan de nio respondenterna.  
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Tabell 4.3. Sammanställning över de enkäter med flera valda svarsalternativ 
Kön A B C D E F G H Total 
M      X  X 2 
M X  X X    X 4 
K X  X   X   3 
M X  X  X  X  4 
M X      X  2 
M   X   X X  3 
M X  X  X    3 
M  X X X  X X  5 
K X     X   2 
Total 6/9 1/9 6/9 2/9 2/9 5/9 4/9 2/9  

(A= Aktien ger en hög utdelning, B= Företaget visar låga bokförda värden, C= Företaget skapar 
stabila vinster, D= Följer experterna, E= Aktien har låga P/E tal, F= Det är ett bra företag, G= 
Företaget har hög utdelning, H= Annat. M= Man, K= Kvinna) 
 
Ur denna grupp av respondenter kan man se i tabell 4.3 att de väljer att satsa på 

aktier i ”bra företag” och aktier i företag som skapar stabila vinster och även 

aktier i företag som ger hög utdelning till aktieägarna. Två av respondenterna 

valde att även markera ”Annat”, där svarade de: genom magkänsla och gillar 

mål o övergripande mål som innefattar miljötillsyn ’klimat smart’ .  

 

Analyseras resultatet från de respondenter som markera ett svarsalternativ 

(tabell 4.2) mot dem som valde att markera flera svarsalternativ (tabell 4.3), så 

framkom det inte någon markant skillnad mellan de båda grupperna. Båda 

grupperna värdesätter att företaget de ska köpa aktier i är ett erkänt ”bra 

företag” och att företagen skapar stabila vinster och ger en hög utdelning till 

sina aktieägare. 
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Tabell 4.4 visar en sammanfattning av vilka svarsalternativ som valdes beroende 

på vilken månadslön (netto) respondenterna hade. 
 
Tabell 4.4 Visar en sammanfattning av skillnaderna i valet av aktie med avseende på lönen. 
Inkomst netto/månad (Kr) Antal % 

Aktien har hög utdelning 2 10,0 

Företaget skapar stabila vinster 2 10,0 

Följer experterna 1 5,0 

Aktien har låga P/E tal 2 10,0 

Det är ett bra företag 3 15,0 

Företaget har hög tillväxt 5 25,0 

Annat 4 20,0 

Ej besvarat (internt bortfall) 1 5,0 

0-20000 

Total 20 100,0 

Aktien har hög utdelning 3 18,8 

Företaget skapar stabila vinster 6 37,5 

Följer experterna 2 12,5 

Aktien har låga P/E tal 1 6,3 

Det är ett bra företag 2 12,5 

Företaget har hög tillväxt 1 6,3 

Annat 1 6,3 

20001-30000 

Total 16 100,0 

Aktien har hög utdelning 2 33,3 

Företaget skapar stabila vinster 3 50,0 

Följer experterna 1 16,7 

300001-40000 

Total 6 100,0 

Aktien har hög utdelning 1 14,3 

Följer experterna 2 28,6 

Aktien har låga P/E tal 1 14,3 

Det är ett bra företag 3 42,9 

≥40001 

Total 7 100,0 

 
Tabell 4.4 visar att respondenterna med en lön på mellan 0-20000 väljer att 

satsa på aktier i företag med hög tillväxt. Fyra respondenter valde att kryssa i 

”Annat”, där de svarade: följer fars råd, fått av föräldrar, genom erbjudande och 

långsiktigt sparande.  

 

Respondenterna i löneintervallet 20001-30000 väljer i hög grad att satsa på 

aktier i företag som skapar stabila vinster och aktier i företag som har hög 

utdelning. En respondent inom detta löneintervall valde att markera 

svarsalternativet ”Annat”, där respondenten svarade: för att få erfarenhet av 

aktieägande.  
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Respondenterna med en lön på mellan 30001-40000 satsar på aktier i företag 

som skapar stabila vinster och aktier i företag med hög utdelning. Detta till 

skillnad från respondenter med en lön på 40000 eller mer som istället väljer att 

satsa på aktier i ”bra företag” men också att de till viss del väljer att gå efter 

experterna råd.  

 

Tabell 4.5 visar vilka svarsalternativ som valdes beroende på åldern på 

respondenten.  
 
Tabell 4.5 Visar en sammanfattning av skillnaderna i valet av aktie med avseende på ålder. 
  Antal % 

≤20 Annat 1 100,0 

Aktien har hög utdelning 1 25,0 

Företaget har hög tillväxt 2 50,0 

Annat 1 25,0 

21-25 

Total 4 100,0 

31-40 Annat 1 100,0 

Aktien har hög utdelning 2 40,0 

Följer experterna 1 20,0 

Aktien har låga P/E tal 1 20,0 

Företaget har hög tillväxt 1 20,0 

41-50 

Total 5 100,0 

Aktien har hög utdelning 1 8,3 

Företaget skapar stabila 
vinster 

4 33,3 

Följer experterna 4 33,3 

Aktien har låga P/E tal 1 8,3 

Det är ett bra företag 1 8,3 

Ej besvarat (internt bortfall) 1 8,3 

51-64 

Total 12 100,0 

Aktien har hög utdelning 4 14,3 

Företaget skapar stabila 
vinster 

7 25,0 

Följer experterna 2 7,1 

Aktien har låga P/E tal 2 7,1 

Det är ett bra företag 7 25,0 

Företaget har hög tillväxt 4 14,3 

Annat 2 7,1 

65 år och äldre 

Total 28 100,0 

 
Tabell 4.5 visar att respondenten som var 20 år eller yngre uppgav ”Annat” som 

svarsalternativ, respondenten svarade: fått av föräldrar. Respondenterna i åldern 
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21-25 satsar på aktier i företag som har hög tillväxt. I tabellen saknas 

åldersspannet 26-30, då ingen respondent var i den åldern. Tabellen visar att 

endast en respondent var inom åldersintervallet 31-40, denna respondent valde 

svarsalternativet ”Annat”, där respondenten svarade: långsiktigt sparande.  

 

Vidare framkommer det i tabell 4.5 att fem respondenter i 

enkätundersökningen inom åldersintervallet 41-50, valde att ange att aktien 

skulle ge hög utdelning som anledning till deras val av aktie. Detta till skillnad 

från respondenterna i åldrarna 51-64 som tycker att det är viktigt att företaget 

skapar stabila vinster, samt att respondenterna i hög utsträckning väljer att följa 

experterna som är mer insatta.  

 

Resultatet i tabell 4.5 visar att det deltog 28 stycken respondenter som var 65 år 

eller äldre och att de i hög grad väljer att satsa på aktier i ”bra företag” som 

skapar stabila vinster. Två respondenter inom detta åldersintervall valde att 

markera ”Annat” som svarsalternativ, vilka var: genom erbjudande och för att 

få erfarenhet av aktieägande.  
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Tabell 4.6 visar vilka svarsalternativ som valdes beroende på respondentens 

utbildningsbakgrund. 
 
Tabell 4.6 Visar en sammanfattning av skillnaderna i valet av aktie med avseende på utbildningsnivå. 
Utbildningsbakgrund Antal % 

Aktien har hög utdelning 1 10,0 

Företaget skapar stabila vinster 3 30,0 

Följer experterna 2 20,0 

Aktien har låga P/E tal 2 20,0 

Det är ett bra företag 2 20,0 

Grundskola 
/folkskola/realskola 

Total 10 100,0 

Aktien har hög utdelning 3 23,1 

Företaget skapar stabila vinster 3 23,1 

Det är ett bra företag 1 7,7 

Företaget har hög tillväxt 2 15,4 

Annat 4 30,8 

Gymnasium 

Total 13 100,0 

Företaget skapar stabila vinster 1 50,0 

Ej besvarat (internt bortfall) 1 50,0 

Folkhögskola/KY 

Total 2 100,0 

Aktien har hög utdelning 4 16,0 

Företaget skapar stabila vinster 4 16,0 

Följer experterna 5 20,0 

Aktien har låga P/E tal 2 8,0 

Det är ett bra företag 5 20,0 

Företaget har hög tillväxt 4 16,0 

Annat 1 4,0 

Högskola/universitet 

Total 25 100,0 

 
Tabell 4.6 visar att respondenterna med Grundskoleutbildning väljer att satsa på 

aktier i företag som skapar stabila vinster. Även att respondenterna med 

gymnasieutbildning också väljer att satsa pengar på aktier i företag som skapar 

stabila vinster, men även aktier i företag som ger hög utdelning. En respondent 

med gymnasium som högsta utbildning markera ”Annat” som svarsalternativ, 

den respondenten svarade: genom erbjudande. Endast en respondent i 

enkätundersökningen hade Folkhögskola/KY som högsta utbildning och denna 

respondent svarade att han värdesatte aktier i företag som skapar stabila vinster. 

Respondenterna med en högskole/universitetsutbildning väljer att följa 

experterna och aktier i ”bra företag”. En respondent markerade ”Annat” som 

svarsalternativ, där respondenten svarade: för att få erfarenhet av aktieägande. 
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4.2 Analys av de demografiska skillnaderna  

I artikeln “Strong Evidence for Gender Differences in Investment” av 

Charness & Gneezy (2007) så framkommer det att kvinnor inte alltid behöver 

vara mindre villiga att ta risker vid investeringar än män. Tidigare internationell 

forskning visar tendenser till att män är mer villiga att ta risker vid olika sorters 

investeringar än kvinnor. Genom min enkätundersökning har jag undersökt om 

detta går att applicera även vid aktieplaceringar i Sverige.  

 

Under enkätstudiens genomförande deltog 60 respondenter och av dessa var 42 

män och 18 kvinnor. Av de 18 kvinnor som deltog så valde fem stycken 

(27,8%) av kvinnorna att satsa pengar på ett företag enligt de råd de får av 

experter. Detta kan tolkas som att dessa kvinnor känner sig osäkra i sina val av 

aktier och därför går efter vad mer insatta personer föreslår vid deras val av 

aktier i företag att satsa på. Av de totalt 42 män som deltog i undersökningen så 

var det endast två stycken (4,8%) som valde att svara att de följer experters råd 

när de ska satsa på ett företag.   

 

Respondenterna kunde välja att istället för att svara något av de fasta 

svarsalternativen på enkäten, välja att svara ett eget motiv till sina aktieköp, här 

följer ett antal exempel på motiveringar: långsiktigt sparande, gillar mål o 

övergripande mål som innefattar miljötillsyn ’klimat smart’, genom erbjudande, 

följer fars råd och fått av föräldrar. 

 

Tre stycken kvinnor (16,7%) valde att svara genom att beskriva sina egna motiv 

till deras aktieköp och dessa var: genom erbjudande, långsiktigt sparande och 

fått av föräldrar, dessa svar kan tolkas som att de har följt experterna vid deras 

val av aktier och kan även innebära ett mer ”passivt” sparande sett utifrån deras 

sätt att spara. Männens motiv var bland annat: Långsiktigt sparande, ”Gillar mål 

o övergripande mål som innefattar miljötillsyn ’klimat smart’ och Följer fars råd.  

Detta kan tolkas som att dessa män är mindre riskbenägna och att de följer råd 

från mer insatta person vid deras aktieköp, en man svarade att han värdesätter 

företag som har ett miljötänk inom företaget och hade detta som en anledning 

vid sina aktieinvesteringar. 

 

Enkätundersökningen avviker lite i jämförelse med Charness & Gneezys studie 

(2007) där det framkom i deras artikel att män skulle vara mer villiga att ta risker 

vid deras aktieköp. I enkätundersökningen framstår det mer som att både män 
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och kvinnor försöker investera i företag som är erkänt ”bra” och som år efter år 

skapar stabila vinster samt har en hög utdelning till deras aktieägare. Så kallade 

tillväxtföretag som har en hög tillväxt har två kvinnor (11,1%) valt som 

anledning till deras aktieinvestering och fem män (11,9%) har likaså valt att 

företaget har hög tillväxt som anledning till deras aktieköp. Detta kan tolkas 

som att männen och kvinnorna är lika villiga att ta risker vid deras 

aktieinvesteringar. Företag med hög tillväxt innebär ofta en högre risk än 

företag som t.ex. är mer stabila på deras marknad. 

 

Det som kan kopplas till Charness & Gneezys (2007) artikel är att hela 27,8% (5 

stycken) kvinnor väljer att följa experters råd vid deras aktieinvesteringar, detta 

medan endast 4,8% (2 stycken) män har valt att följa experterna val vid deras 

egna aktieinvesteringar. Detta kan ju tolkas som att kvinnorna är mindre insatta 

och motvilliga att ta några större risker utan väljer istället att ta råd och tips från 

experter inför deras aktieinvestering. Detta medan bara ca 5% av männen väljer 

att följa experters råd gällande eventuella aktieköp. 
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5. Slutsats 

 
 
Avslutningsvis kommer jag här att dra slutsatser kring den empiri som jag 
analyserade i empiri/analys kapitlet. 
 
 
Mitt syfte var att undersöka om det fanns demografiska skillnader när personer 

ska välja vilka sorts aktier de ska investera i. Detta undersökte jag genom en 

enkätundersökning som genomfördes under två aktiviteter som anordnades av 

Aktiespararna under våren 2009. P.g.a. få respondenter så är det svårt att dra 

några djupgående analyser, därav diskuteras endast tendenser. 

 

Min huvudfrågeställning var:  

• Finns det demografiska skillnader vid valet av en viss sorts aktie? 
 
Resultatet jag fick fram tenderar visa att det finns demografiska skillnader som 

påverkar personers val när de ska bestämma sig för vilken aktie de ska investera 

i. Vissa skillnader påverkade beslutet mer samtidigt som vissa skillnader 

påverkade besluten mindre. 

 

Förutom min huvudfrågeställning hade jag även ett par andra frågeställningar:  

• Finns det en skillnad mellan kvinnor och män? 
• Finns det en skillnad i ålder? 
• Finns det en skillnad beroende på storleken på lönen? 
• Finns det en skillnad beroende på utbildningsnivå? 

 
Resultatet visar på tendenser att det finns en skillnad mellan kvinnor och män, 

respondenternas ålder och lön visar också tendenser på att påverka vid valet av 

aktier. Resultatet visar också på en tendens att utbildningsbakgrund påverkar 

personer inför deras val av vilken aktie de ska investera i. 

 

Resultatet jag fått fram ur enkätstudien är gentemot vissa forskningsresultat 

förenligt samtidigt som vissa delar visar på avvikande resultat. Enligt t.ex. 

Charness & Gneezy (2007) och föreliggande enkätundersökning framgår det att 

kvinnor i högre grad, jämfört med män väljer att rådfråga experter när de ska 

investera i en aktie.  
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Men enkätundersökningen avviker också lite i jämförelse med Charness & 

Gneezys studie (2007) där det framkom att män skulle vara mer villiga att ta 

risker vid deras aktieköp. Enligt enkätundersökning framstår det mer som att 

både männen och kvinnor försöker investera i företag som är erkänt ”bra” och 

som år efter år skapar stabila vinster samt har en hög utdelning till sina 

aktieägare.  

 

Det framkom inga skillnader mellan mitt redovisade resultat och när variablerna 

ålder och inkomst omgrupperades. Ålder omgrupperades till (under och över 

65 år) och inkomst till (låg/medel/höginkomsttagare). Låginkomsttagarna 

bestämdes ha en lön på mellan 0-20000, medelinkomsttagarna en lön på mellan 

20001-30000 och höginkomsttagarna en lön på 30001 och uppåt.  

 

Förslag till fortsatta studier inom området skulle kunna vara att undersöka efter 

ytterligare demografiska skillnader, det finns ett antal olika demografiska 

skillnader t.ex. civilstånd som tidigare forskning (Gilliam et al 2008) till viss del 

påvisat ska påverka personers val av investeringsobjekt. Det skulle också vara 

intressant att undersöka en studie av liknande art men med ett större antal 

respondenter. Det skulle vara intressant om en sådan studie om möjligt kunde 

bekräfta de slutsatser jag dragit kring de resultat jag fått om de demografiska 

skillnaderna och hur de påverkar personer vid deras val av aktier.  

 

Sammanfattningsvis så visar denna uppsats att de demografiska skillnaderna 

som undersöks i denna uppsats påverkar personers val av aktier i olika 

utsträckning. 
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Bilaga – Enkätundersökning 
 
Hej! 
 
Jag är en student vid Karlstads universitet som skriver en C-uppsats i Företagsekonomi. Jag är 
oerhört tacksam för din hjälp genom att delta i min enkät om aktieköpsstrategi. Syftet med enkäten 
är att undersöka om det finns några demografiska skillnader vid enskilda aktieköp. 
 
Beräknad tidsåtgång är ca 3 minuter. Dina svar behandlas anonymt och enkäten är frivillig av att 
besvara. 
Tack på förhand! 
 
Mvh Mikael Bååth (070-52 63 611) 
 
Markera Dina svar med ett kryss. 
 
Äger du aktier:     

� Ja 
� Nej 

 
Kön: 

� Kvinna 
� Man 

 
Ålder:  

�    < 20 
� 21-25 
� 26-30 
� 31-40 

 

 
� 41-50 
� 51-64 
� 65 år och äldre 

Inkomst: (Netto)  
� 0 - 20000 

 
� 20001 - 30000 

 
� 30001 - 40000 

 
� 40001→  

 
Utbildningsbakgrund: 

� Grundskola (folkskola/realskola) 
�  Gymnasium 
�  Folkhögskola/KY 
�  Högskola/universitet 

 
Har du några tidigare erfarenheter av aktieköp? 

� Ja  
� Nej 

 
Varför väljer du att satsa pengar på en aktie i ett företag?  
Välj ett av följande svarsalternativ: 
 

� Aktien ger en hög utdelning 

� Företaget visar låga bokförda värden 

� Företaget skapar stabila vinster 

� Följer experterna 

� Aktien har låga P/E tal 

� Det är ett bra företag 

� Företaget har hög tillväxt 

� Annat…………………………… 

 
Tack för Din medverkan!  

 


