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Abstract 
 

 
Knowing how we as individuals should act and how individuals actually behave, have 

always puzzled scientists. While generation comes and goes, it is always a question of 

how these generations look and react to things, and in our case, investment behavior. 

Previous studies have demonstrated how Generation X (1965-1979) and Generation Y 

(1980-1995) should act, when these generations have different characteristics in their 

behavior. It has also been researched a lot about the cognitive characteristics of an 

individual that affect investment behavior. 

 

The purpose of this paper is to explain if there is any difference between the different 

generations, and if so, what it might be due. To implement this essay has a positivist 

research philosophy chosen, together with a deductive approach and a quantitative 

method. 

 

The essay could indicate that in the whole there was no significant difference between 

the different generations at the hearing of the different behavioral patterns. However, 

it was various factors that differed between the generations as income level, education 

level and strategy in the selection of investment. Furthermore, one could suggest what 

factors influenced investment behavior, where time preference could explain, capital 

and strategic planning could partly explain investment behavior. 

 

The limitation of this thesis was that the respondents were randomly selected and 

sampled for a short period of time, in places where knowledge and interest in 

financial investments varied. The survey study could thus be incomprehensible to the 

respondents and the answers misleading as a result. However, research on 

generational differences is very limited to date; therefore this paper can act as a basis 

for further research in the same area, when because of this essay, you know which 

areas have been analyzed. 

 

Keywords: Generation X, Generation Y, Investment behavior, Internal Factors  
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Sammanfattning 
 

 
Att veta hur man som individ bör handla och hur man egentligen gör, har alltid 

förbryllat forskare. Då generationer kommer och går, är det alltid en fråga i hur dessa 

generationer ser på saker och ting, som i vårt fall, investeringsbeteendet. 

Tidigare studier har påvisat hur generation X (1965-1979) och generation Y (1980-

1995) bör bete sig då generationerna har olika kännetecken i beteende. Det har även 

forskats mycket om vilka kognitiva egenskaper hos en individ som påverkar 

investeringsbeteendet. 

 

Syftet med uppsatsen är att förklara om det finns någon skillnad mellan de olika 

generationerna, och i så fall, vad detta kan bero på. För att genomföra denna uppsats 

har en positivistisk forskningsfilosofi valts, i kombination med en deduktiv ansats och 

en kvantitativ metod. 

 

Uppsatsen kunde indikera att det i helhet inte fanns någon signifikant skillnad mellan 

de olika generationerna vid utfrågning av de olika beteende mönstren. Dock var det 

diverse faktorer som det skiljde sig åt mellan generationerna som inkomstnivå, 

utbildningsnivå och strategi vid val av investering. Vidare kunde man antyda vilka 

faktorer som påverkade investeringsbeteendet, där tidspreferensen kunde förklaras, 

inkomst och strategiskt planerande kunde delvis förklara investeringsbeteendet. 

 

Begränsningar med uppsatsen var att respondenterna valdes slumpmässigt under en 

kort period, där kunskap och intresse för finansiella investeringar varierade. 

Enkätstudien kunde på så sätt bli oförståelig för respondenterna och resultaten 

missvisande som en följd av detta. Dock är forskningen kring generationsskillnader 

väldigt begränsad, därför kan denna uppsats vara en grund för vidare forskning inom 

samma område, då man kan försäkra sig med denna uppsats, just vilka områden som 

berörts. 

 

Nyckelord: Generation X, Generation Y, Investeringsbeteende, Interna faktorer  
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Förord 
 

 
Vårt gemensamma starka intresse för både ekonomiämnet, samt de psykologiska 

faktorerna som påverkar investeringsbeteendet för de olika individerna sammanförde 

oss att genomföra och skriva denna uppsats. Uppsatsen berör till stor del ekonomin 

för alla individer då vi även om vi vill det eller inte påverkas av vår ekonomiska 

situation. Investeringar i boende, pensionssparande eller aktier är olika från individ till 

individ och framförallt deras beteende när det gäller deras eget kapital. Alla har olika 

preferenser när det gäller att investera sitt kapital men hur mycket detta skiljer sig 

mellan de olika generationerna människorna är ett intressant ämne att undersöka.  

 

Till de respondenter som varit delaktiga i vår enkätstudie vill vi rikta ett stort tack, då 

detta hjälpt oss att genomföra denna uppsats. Vidare vill vi tacka alla som hjälpt oss 

på vägen för att kunna utföra denna uppgift. Bland dessa vill vi tacka all som stöttat 

oss och delat med sig av sin kunskap, då det gav sinnesro i en stressad tid.  

 

Vi vill särskilt tacka vår handledare Elin Smith, som genom hela uppsatsens process 

gett oss bra feedback och konstruktiv kritik under resans gång.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer och vänner som stöttat oss under hela 

uppsatstiden.  

 

Stort tack! 

 

Kristianstad, juni 2013 

 

 

 

____________________  ____________________ 

Daniel Ristevski   Dennis Hasanovic 
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1. Inledning 
I det första kapitlet så kommer bakgrunden till uppsatsen att förklaras. 

Problemdiskussionen kommer att presenteras såväl som frågeställningen och syftet 

med uppsatsen. Kapitlet avslutas med att förklara vilka avgränsningar som gjorts och 

dispositionen för uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 
Att investera eller spara pengar har sedan långt tillbaka i tiden varit en ganska så 

krånglig och problematisk process för individen. Detta då det har varit svårt att avgöra 

vilken investering eller sparande som är det mest optimala. I dagens samhälle finns 

det massor utav möjligheter att investera eller spara sina pengar på som till exempel 

aktier, obligationer eller andra bankmedel. Vilket gör att konsumenterna dels har 

många valmöjligheter, men gör det samtidigt svårt att välja vilket som är det mest 

fördelaktiga. Individen står också inför dilemmat att investera eller spara på ett 

kortsiktigt- eller långsiktigt sätt.  Detta på grund av att det både finns fördelar och 

nackdelar med de olika investerings- och sparmetoderna (Kahneman & Tversky, 

1979, Björklund & Erlingsson, 2001, Bikhchandani & Sharma, 2000). Vad som är 

klart och tydligt då man investerar eller sparar är att man avstår en del av sin inkomst 

för konsumtion idag för att istället konsumera detta i framtiden. För att individen ska 

vilja investera eller spara genom att införskaffa sig en sådan tillgång är att man 

förväntar sig att tillgångens värde inte bara ska behålla sitt värde över tiden, utan även 

ge en avkastning som ersättning för att individen inte konsumerar sin inkomst idag 

(Fregert & Jonung, 2010).  

 

Den största kompensation för att man binder upp sitt kapital är att om tillgången man 

innehar går bra på marknaden och i framtiden leder till en riklig avkastning till 

individen för den risk man tar med att inneha tillgången. Detta är vad alla individuella 

investerare drömmer om när de sätter sitt kapital till förfogande på olika risk- och 

riskfria tillgångar (Kahneman & Tversky, 1979, Björklund & Erlingsson, 2001, 

Bikhchandani & Sharma, 2000). Riskfria tillgångar att spara i är de statliga 

obligationerna som har så pass låg risk att de nästan räknas som helt riskfria, vilket 

gör dem väldigt populära för de individer som inte vill ta risker. Aktier och fonder är 

tillgångar med risk men trots detta så är de populärare. Vilket gör dem attraktiva för 
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investerare som vågar ta på sig risk och söker i gengäld en riklig avkastning på sitt 

kapital. Dessa investerare vågar ta risken än att bara placera dem på ett sparkonto med 

lägre lönsamhet (Fregert & Jonung, 2010).  

 

För att kunna investera eller spara sitt kapital så har individen varit tvungen att gå via 

banker eller andra finansiella mellanhänder till för bara några år sedan. Men i takt 

med att tekniken har gått framåt väldigt fort de senaste åren, så har det gjort att 

bankerna och de finansiella mellanhänderna flyttat in i våra tekniska prylar (Svenska 

Bankföreningen, 2013). Att själv kunna sköta om sina finansiella tillgångar har alltså 

nu blivit en del av vardagen i dagens samhälle, speciellt för den yngre generationen 

som inte har samma behov som den äldre att behöva besöka en bank. Man kan i 

helhet antyda att bankindustrin och de finansiella instituten har blivit transparenta 

med tiden (Salmén & Muir, 2003). Denna tillgänglighet är en produkt av att 

banksektorn och andra finansiella mellanhänder vuxit och fortsätter att växa på alla 

plan (Svenska Bankföreningen, 2013).  

 

För att det har blivit vanligare idag med dessa tekniska hjälpmedel så är detta inte en 

självklarhet för alla individer, snarare så är det en generationsfråga. Den generation 

som växt upp under denna tid då den största teknikutvecklingen skett är generationen 

unga vuxna födda mellan åren 1980 – 1995, generation Y (Martin & Tulgan, 2006). 

Denna är den mest välutbildade generationen hittills i historien (Keepnews, 2010) och 

betydligt större än sin föregångare generation X, individer födda mellan 1965 – 1979 

(Kapoor & Solomon, 2010, Eisner, 2005).  

 

Generation Y i förhållande till tidigare generationer såsom generation X har särskilda 

karaktärsdrag (Gursoy, 2008, Keepnews, 2010). Deras annorlunda uppväxtförhållande 

jämfört med generation X skiljer sig genom att generation Y framförallt har vuxit upp 

under utvecklingen av dagens teknik (Gursoy, 2008). De är också väldigt positiva till 

tekniska produkter och är mycket mer vana vid teknik redan i tidig ålder än 

generation X (Fürth, Holmberg, Larsson & Raaterova, 2002). Enligt Allen (2004) så 

skiljer sig de monetära incitamenten att tjäna mycket pengar och investera inför 

framtiden inte lika mycket som för föregående generationer. Generation Y är positivt 

inställd till teknik och vana vid denna i tidig ålder. Eftersom de är optimistiskt lagda 

och tror mycket på sig själv så borde detta reflektera deras val av risker i livet. De 
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strävar efter snabb bekräftelse av deras prestationer vilket gör att det bör finnas en 

skillnad på hur de ser på kort- och långsiktigt investerande jämfört med tidigare 

generationer (Fürth, Holmberg, Larsson & Raaterova 2002). Därför är det intressant 

att forska i hur generation Y jämfört med tidigare generationer gör sina val vid 

investeringsbeslut. Det som gör det ännu mer intressant är att ta reda på är hur 

generation Y karaktärsdrag gör att deras investeringsbeteende särskiljer sig från de 

andra generationerna.   

 

1.2 Problemdiskussion 
Investeringsbeteendet har de senaste åren förändrats mycket, detta på grund av olika 

globala finansiella kriser som också har börjat komma mer och mer frekvent (Fregert 

& Jonung, 2010). Den senaste finansiella krisen 2008 fick följderna av att den 

skakade om de globala finansiella marknaderna kraftigt, inte minst i Sverige. Vad 

som hände 2008 var att prisrörligheten på aktier och andra finansiella tillgångar 

svängde kraftigt neråt. Den sjönk ner på nivåer som inte skådats på marknaden sedan 

den svåra depressionen under slutet av 1920-talet (Kearns, 2012). Under 2009 så 

återhämtade sig marknaderna igen men skakades på nytt under 2010 och 2011. Det 

har tidigare funnits perioder då prisrörligheten på finansiella tillgångar på de globala 

börserna har varit stor, men aldrig tidigare så har marknaden skådat kriser som 

kommit så tät in på varandra som under de senaste åren (Fregert & Jonung, 2010, 

Braga, 2011). Förmodligen så har dessa stora svängningar på börserna varit nya 

företeelser för många investerare och rädslan att de kommer ske oftare är det stora 

orosmolnet för många som vill investera. Under större delar av efterkrigstiden så har 

tidigare generationer vant sig vid stabila upp- och nedgångar på börserna, men under 

de senaste åren så har de fått vänja sig vid det motsatta (Yahoo Finance, 2011).  

 

Investeringsbettendeteorin är psykologiska aspekter på finansiella teorier, men har på 

senare år börjat stadga sig själv som en egen finansiell teori, och därmed tas den med i 

olika analyser kring olika investeringar (Akbas, 2011). Hela processen vid investering 

sker genom den teoretiska ansatsen som kallas investeringsbeteendeteorin. Den 

beskriver hur olika interna och externa faktorer påverkar valet av investering för 

individen (Lovric, Kaymak & Spronk, 2008). Externa faktorer som finansiella kriser 

och konjunktursvängningar påverkar indirekt individernas beslutsfattning genom att 
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de påverkar tidigare nämnda interna faktorer som exempel demografi, tidspreferenser, 

riskattityd, strategier och heuristik (Lovric, Kaymak & Spronk, 2008). 

Investeringsplaneringen som individen gör innan den ska investera sitt kapital är att 

den kollar på historiska värden, samt den tidigare nämnda informationen för att på så 

sätt försäkra sig om att de gjort rätt. Aktier som gått bra under en längre period och 

som inte haft så kraftiga svängningar i priset har en större attraktionskraft hos den 

privata investeraren än de som tidigare varierat kraftigt på marknaden (Björklund & 

Erlingsson, 2001, Bikhchandani & Sharma, 2000).  

 

Forskning kring investeringsbeteenden har tidigare kartlagts i både svensk som 

internationell litteratur. Den del som gjorts inom området för denna sortens uppsats är 

forskningen som gjorts om hur de interna faktorerna inom investeringsbeteende teorin 

hos de enskilda investerarna och spararna förklarar deras investeringsbeteende. Några 

exempel på tidigare forskning är studien av amerikanska pensionssparare i olika 

fonder där det bland annat kom fram att män investerar mer i riskfyllda tillgångar än 

kvinnor (Agnew, Julie, Balduzzi & Sundén, 2003). Agnew, et al. (2003) kom också 

fram att gifta män, till skillnad från ogifta män, investerade väldigt aggressivt i 

finansiella tillgångar. Externa faktorer som t.ex. hur prisrörligheten på börserna 

påverkare de enskilda investerarna är ett annat ämne som det gjorts mycket forskning 

om men kommer inte avhandlas i denna uppsats.  

 

Tidigare forskning om generation X och generation Y finns, men inga tidigare studier 

har gjorts djupgående på hur dessa individers investeringsbeteende påverkas av de 

interna faktorerna demografi, tidspreferenser, riskattityd, strategier och heuristik. Då 

generationerna X och Y har olika karaktäristiska drag bör de även ha olika beteende 

mönster (Lovac, 2008 ). Då tidigare forskning gjorts kring generationerna, så har 

forskare även kommit fram till att generation Y är något mer optimistiskt lagda och 

strävar efter att fullborda andra mål i livet än vad generation X eftersträvar 

(Keepnews, 2010). 

 

Gällande val av dessa generationer så har två antaganden utformats för att stärka 

frågeställningen. Dessa antagande som gjorts är, ”Det finns en skillnad i 

beteendemönster mellan generation X och Y” och ”Generation X och Y är mest 
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relevanta för framtida forskning inom investeringsbeslut”. Dessa kommer vidare 

förklaras i teoriavsnittet. 

 

Gällande val av faktorer för forskning kring investeringsbeteendet så har tidigare 

nämnda faktorer valt; demografi, riskattityd, tidspreferens strategier och heuristik 

(Lovac, 2008). Att fler interna faktorer inte valdes kring denna forskning var på grund 

av att det skulle blivit allt för omfattande, samt att dessa redan valda faktorer anses ha 

en stor relevans kring investeringsbeslut (Lovac, 2008). Utifrån dessa grunder är det 

av stort intresse för forskningen kring investeringsbeteende och vad som driver dessa 

generationer vid investeringsbeslut. 

 

1.3 Problemformulering 
Hur skiljer sig investeringsbeteendet mellan Generation X och Generation Y utifrån 

de interna faktorerna demografi, tidspreferenser, riskattityd och strategier. 

 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att identifiera om det finns skillnader i investeringsbeteende 

mellan generation Y och generation X utifrån dem interna faktorerna demografi, 

tidspreferenser, riskattityd och strategier. Meningen är att se ifall det finns en 

signifikant skillnad mellan generationerna i hur de ser på att investera och spara sitt 

kapital i olika finansiella tillgångar. 

 

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer att belysa individer från Generation X och Generation Y 

inställning till investerande och sparande i olika finansiella tillgångar utifrån de 

interna faktorerna, de externa faktorerna kommer således inte att avhandlas inom 

ramen för denna uppsats. Uppsatsens empiriska undersökningar är geografiskt 

avgränsade till att undersöka svar från respondenter ute i Sverige och kommer på så 

sätt inte belysa generationer investerare utanför Sveriges gränser. Eftersom uppsatsen 

handlar om Generation X och Generation Y så kommer endast svar av dessa att 

behandlas.  
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1.6 Disposition 
Kapitel 1. Inledning 

I det här kapitlet kommer litteratur och metod presenteras, detta med indelningar i 

olika sorts grupper. Forskningens utgångspunkt samt vilken design och filosofi som 

har relevans till arbetet, kommer att belysas.  

 

Kapitel 2. Metod 

I det andra kapitlet kommer litteratur och metod presenteras, detta med indelningar i 

olika sorts grupper. Forskningens utgångspunkt samt vilken design och filosofi som 

har relevans till arbetet, kommer att belysas.  

 

Kapitel 3. Teori 

I det tredje kapitlet introduceras teorin kring beslutsprocesser för investeringar. 

Uppbyggnaden kommer vara som sådan att en kort presentation om vilka teorier som 

används till att besvara frågeställningen, samt vilka faktorer inom denna teori som 

kräver en mer djupgående beskrivning. Även skillnader och likheter mellan de olika 

undersökningsgrupperna kommer att belysas. Slutligen kommer hypoteser kring 

frågeställningen föreslås. 

 

Kapitel 4. Empirisk metod 

I det fjärde kapitlet kommer utfallet av enkätundersökningen att redovisas. Data som 

analyseras möjliggör prövningen av hypoteserna, samt besvarar frågeställningarna. 

De analysinstrument som används kommer att beskrivas utefter de resultat som 

framkommer i varje steg utav processen. Avslutningsvis så kommer konsekvenserna 

av vad analyserna har gett hypoteserna att presenteras. 

 

Kapitel 5. Empirisk analys 

I det femte kapitlet så redovisas utfallet av enkätundersökningen som har gjorts. Data 

kommer att analyseras för att möjliggöra prövningarna av hypoteserna samt att 

besvara frågeställningen. De analysinstrument som kommer att användas beskrivs 

utefter de resultaten som framkommer ut varje steg som görs. Avslutningsvis så 

kommer konsekvenserna som har uppstått för hypotesen att presenteras. 
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Kapitel 6. Diskussion och slutsats 

I det sista kapitlet så diskuteras och presenteras uppsatsens slutsatser. Men först och 

främst så diskuteras resultat och svaret på frågeställningen presenteras. Sedan 

kommer förslag att ges på hur uppsatsen kan komma till praktisk användning och 

slutligen så kommer det att riktas självkritik mot uppsatsen. Det kommer även att ges 

förslag för vidare forskning kring ämnet. 
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2. Metod 
I det här kapitlet kommer litteratur och metod presenteras, detta med indelningar i 

olika sorts grupper. Forskningens utgångspunkt samt vilken design och filosofi som 

har relevans till arbetet, kommer att belysas.  

 

2.1 Forskningsfilosofi 
När man ska utforma uppsatsens forskningsfilosofi så måste huvudsyftet med 

uppsatsen beaktas. Att generalisera beteendemönster för generation X och generation 

Y är uppsatsens huvudfokus, detta då det enligt Saunders et al (2003) finns många 

olika forskningsfilosofier. Som det nämns i Saunders, Lewis och Thornshill (2003) så 

finns det framförallt två stycken forsknings filosofier som visar vilket 

tillvägagångssätt författaren valt vid informationsinsamlingen och 

forskningsprocessen. Positivism och Interpretivism är dessa huvudfilosofier med olika 

syn på processen (Saunders, Lewis & Thornshill, 2003). 

 

Den positivistiska ansatsen förespråkar att bara information som kan observeras kan 

ses som den rätta, men även att man som forskare skall vara objektiv till den 

information som man tar del av enligt Saunders et al (2003). Inom positivistisk 

filosofi tenderar forskare även att utnyttja tidigare utformade teorier för att möjligen 

kunna generalisera resultatet av den forskning man gjort. Utfallet ska testas och 

förklaras med hög validitet och reliabilitet, samt är det viktigt att vara objektiv som 

forskare (Saunders, Lewis & Thornshill, 2003). 

 

Interpretivistisk filosofi står för det som inte tidigare har forskats om, som är unikt 

och som inte går att generalisera. Filosofin förespråkar även att nyttan av 

generalisation är minimal då världen kontinuerligt förändras. Interpretivism är 

motsatsen till positivismen, man ska inte generalisera utan alla situationer är unika 

(Saunders, Lewis & Thornshill, 2003).  

 

Då denna uppsats som tidigare nämnt fokuserar på att generalisera hur generationerna 

X och Y investerar, samt deras beteendemönster vid investeringsbeslut så passar en 

positivistisk filosofi denna typ av forskning. Även att uppsatsen ger utrymme till att 

utforma nya ansatser till befintliga teorier stärker valet av forskningsfilosofi. 
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2.2 Forskningsansats 
Enligt Saunders, Lewis och Thornshill (2003) så är en deduktiv och induktiv ansats 

helt olika tillvägagångssätt när man ska forska om ett specifikt ämne. När man följer 

ett deduktivt tillvägagångssätt så skall hypoteserna byggas upp efter redan existerande 

teorier. Utifrån detta så ska man sedan beskriva olika samband med hjälp av de 

empiriska data som man samlat in från hypotesen. Dessa data kan vara utav 

kvalitativa och kvantitativ mått för att man sedan ska kunna generalisera resultatet 

man får från hypotesen. Däremot så är ett induktivt tillvägagångssätt att man börjar i 

andra änden. Valet av teori sker efter att man redan har fått fram ett resultat från den 

empiriska forskningen, därefter applicerar man teorier som passar på den forskning 

man gjort. Den induktiva ansatsen blir därmed oftast en mer kvalitativ studie där man 

helst av allt inte vill generalisera utan hellre vill förstå situationen hos den enskilda 

individen (Saunders, Lewis & Thornshill, 2003). 

 

Det induktiva tillvägagångsättet passar forsknings filosofin Interpretivism bäst då man 

inte vill generalisera utan vill få en djupare förståelse av situationen (Saunders, Lewis 

och Thornshill, 2003). Den induktiva ansatsen passar även till stor del då det finns 

minimalt med underlag för teori inom det bestämda området för analysen eller att man 

i helhet tror sig ha en avvikande beskrivning på den teori som finns.  

 

Det finns mycket litteratur när det gäller investeringsbeteende teorin, detta då många 

av resultaten redan kunnat generaliseras och tolkas. Detta tillsammans med valet av 

en positivistisk filosofi medför att ett deduktivt tillvägagångssätt stödjer denna 

uppsats. 

 

2.3 Forskningsdesign 
Vid uppbyggnad av forskningsrapporten, är det viktigt att klargöra vilken typ av 

design som rapporten kommer att ha (Saunders, Lewis & Thornshill, 2003). Detta för 

att kunna stödja resultatet av den empiriska forskningen samt vissa en tydlig röd tråd i 

hela arbetet. 

 

Med tanke på att uppsatsen följer en positivistisk forskningsfilosofi och en deduktiv 

ansats så passar ett förklarande syfte. Detta för att genom sambanden mellan de olika 
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variablerna försöka hitta om det finns någon avvikelse eller inte i frågeställningen. Ett 

förklarande syfte som kommer att användas för denna uppsats är att man redan har 

informationen, men att man skall utnyttja teorin för att förklara ett antal fenomen som 

inte tidigare forskning har kunnat beskriva (Saunders, Lewis & Thornshill, 2003). 

Detta passar denna typ av rapport, då informationen kommer att samlas in från 

specifika områden med investeringsbeteende teorin som grund i forskningen. 

Uppsatsen kommer grunda sig i en kvantitativ informationsinsamling med hjälp av en 

enkät. Därmed så utnyttjas förklarande syftet, då faktorerna till varför individer 

handlar som de gör kan variera marginellt. 

 

2.4 Forskningsmetod 
När frågeställningen, forskningsfilosofin, forskningsansats och forskningsdesign för 

uppsatsen har valts så måste man avgöra vilken metod man väljer för att samla in 

material till sin forskning, dessa två metoderna är kvalitativ - och kvantitativ metod. 

Forskning med Interpretivistisk filosofi och en induktiv ansats använder sig oftast av 

en kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2007).  En kvalitativ forskning är att man 

samlar in ett material som betonar ord istället för en stor mängd data insamlat för en 

kvantitativ forskning. Forskning med positivistisk filosofi och med en deduktiv ansats 

använder sig främst av en kvantitativ forskning enligt Bryman et al (2007) och är 

denna metod som kommer att användas i denna uppsats. 
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3. Teori 
I det andra kapitlet introduceras teorin kring beslutsprocesser för investeringar. 

Uppbyggnaden kommer vara som sådan att investeringsbeteendeteorin kommer att 

presenteras för att kunna används till att besvara frågeställningen, samt vilka 

faktorer inom denna teori som kräver en mer djupgående beskrivning. Även 

skillnader och likheter mellan de olika undersökningsgrupperna kommer att belysas. 

Slutligen kommer hypoteser kring frågeställningen föreslås. 

 

3.1 Investeringsbeteende teorin 
Teorin utvecklades först i början av 1980-talet av en liten grupp akademiker som 

studerade inom olika ämnesområden inom ekonomi och psykologi. Anledningen till 

att investeringsbeteende teorin föddes var att de tyckte att det saknades bevis för att 

stödja existerande finansiella teorier om individers beslutsfattande med olika sorters 

finansiella åtaganden. Teorins primära fokus ligger i att avslöja hur individers beslut 

fattas och hur individer verkligen beter sig när de ska göra sina ekonomiska beslut. 

Alltså vill teorin ta reda på hur beteendemässiga aspekter från psykologin kunde 

användas för att förklara olika ekonomiska beslutsfattanden. Traditionell finansiell 

ekonomi lägger tonvikten på att individer är helt rationella i sitt beslutsfattande, men 

denna rationalitet är inte alltid fallet i verkligheten (DeBondt, 2010). 

 

Investeringsbeteende teorin försöker förklara den kognitiva- och 

beteendevetenskapliga psykologin, där fokus ligger på hur våra sinnen hela tiden 

genomför nödvändiga beräkningar som krävs för att maximera vår rikedom 

(DeBondt, 2010). DeBondt (2010) menar att individer hela tiden försöker att 

maximera sitt välbefinnande genom att göra så bra finansiella beslut som möjligt.  

 

Teorin studerar hur beslut fattas av alla typer av investerare, allt ifrån privatpersoner 

till professionella investerare och omfattar alla spektra av den finansiella arenan som 

innefattar bl.a. pensioner, försäkringar, kapital- och penningmarknader som aktie- och 

fond sparande. Investeringsbeteende teorin har en större förankring till den verkliga 

världen än mer traditionella finansiella teorier, där det antas att marknaden är optimal 

och effektiv menar DeBondt (2010). Den skara anhängare som fortfarande tror på 

detta börjar bli färre och färre, då marknaden inte på något sätt är helt rationell. De 
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som fortfarande tror på att effektiva marknader fungerar går allt mer från att vara en 

majoritet till att bara vara en minoritet (DeBondt, 2010). Detta märktes speciellt på 

området aktiv portföljförvaltning där man trodde att risken kunde reduceras så pass 

mycket att den nästan kunde elimineras genom att aktivt följa upp sin investering. 

Denna tro att man kan eliminera risk blev brutalt krossad under finanskrisen 

(DeBondt, 2010). 

 

Vad som avgör beslutsbeteendet för en individ har vid flera tillfällen diskuterats och 

analyserats, i ett stort antal artiklar och böcker. Dock har inte själva skillnaden mellan 

olika generationer av individer analyserats. Själva teorin för beslutsprocesser är 

mestadels investeringsbeteende teorin, då den fokuserar på psykologiska faktorer vid 

investering. Denna teori utformades mer och mer efter att portföljvalsteorin 

utvecklades. Man kunde redan då räkna fram den optimala portföljen, men ändå så 

envisades sig individerna att investera i varierande portföljer och fonder, trots att 

statistik och teorin inte stödjer denna investering (Dalbar, 2012). 

 

Trots att portföljvalsteorin utvecklades 1952 och validerades i ”The Journals Of 

Finance”, så tog det många år för investeringsbeteende teorin att stadga sig i den 

finansiella världen. Detta till stor del för att man länge trodde att individer handlar 

rationellt till den information som finns tillgänglig. Men enligt en undersökning så 

blev den genomsnittliga skillnaden mellan index och hur individuella investerare 

investerade nästan + 10 %. Alltså fick man mer i avkastning om man följde indexet 

istället för att investera efter egna idéer (Dalbar, 2012). 

 

Det var inte förrän Milan Lovric, Uzay Kaymar och Jaap Spronk (2008) utformade ”A 

Conceptual Model of Investor Behavior” som är en genomgående beskrivning på vad 

investeringsbeteende teorin innebär och vilka faktorer som är viktiga att belysa inom 

teorin som den fick genomslag. Dessa faktorer är bland annat demografi, 

tidspreferenser, riskattityd, strategi samt heuristisk. Hur dessa då påverkar den 

enskilda investeraren skiljer sig åt från person till person menar Lovric et al (2008).  I 

texten diskuteras även hur externa faktorer så som konjunktursvängningar och 

ekonomiska kriser påverkar hur investeraren resonerar kring olika beslut. Lovric et al 

(2008) talar om att vi till exempel reserverar oss att investera då begränsade regler 

införs av staten, eller då priser inom olika sektorer sjunker. 
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Många olika faktorer spelar in när en individ ska ta ett investeringsbeslut. Beslutet 

som individen tar kan vara beroende av vilken strategi man har, hur länge man väljer 

att investera eller vilken riskpreferens man har. Individen kan räkna på investeringens 

lönsamhet men de kan aldrig förutsäga resultatet av investeringen, då individen inte 

kan påverka alla faktorer under investeringen (Lovric et al, 2008). 

 

Lovric et al (2008) menar att de interna faktorerna som påverkar individen när den 

ska ta beslut om en investering eller sparande är beroende på de personliga 

preferenserna som personen som ska investera har. Vissa av dessa faktorer som till 

exempel demografi är inget individen kan påverka, som kön eller ålder men faktorer 

som individen själv kan styra över är vilken utbildningsnivå och vilken yrkesroll man 

väljer att ha. 

 

3.2 Olika generationer enskilda investerare 
Syftet med denna studie är att kartlägga investeringsbeteendet för generation X och 

generation Y. Det finns tidigare studier i hur individer investerar och hur deras olika 

karaktärsdrag är men det finns investerare där ute som tillhör olika generationer, det 

vill säga olika åldersgrupper. De två generationerna som kommer att behandlas i 

denna uppsats är de två senaste generationerna som kommit ut på arbetsmarknaden, 

generation X och generation Y. Det finns tidigare generationer men då intresset ligger 

i att undersöka de två senaste generationerna på investeringsmarknaden så blev det 

naturligt att välja dessa generationer då de fungerar som bra måttstock mellan 

varandra. 

 

Som tidigare nämnt i problematiseringen så har dessa två generationer valts på grund 

av olika antaganden. Det första antagandet som gjordes var att; ”Det finns en skillnad 

i beteendemönster mellan generation X och Y”. Detta antagande gjordes på basis att 

det i teori antyds skillnader i beteende och karaktär mellan generation X och Y 

(Kapoor & Solomon, 2010) men även att det har skett enorma förändringar på den 

finansiella marknaden då ny teknik har utvecklats. 

 

Det andra antagande som utformades var; ”Generation X och Y är mest relevanta för 

framtida forskning inom investeringsbeslut”. Även detta argument är valt på grund av 
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generationernas befintliga situation stadie på marknaden. Generation X har under en 

längre tid haft möjlighet till att investera på grund av att de haft tillgång till kapital då 

funnits på arbetsmarknaden en längre period än generation Y. Generation Y valdes på 

snarlika grunder då denna generation redan finns eller är på väg in i på 

arbetsmarknaden och då kommer ha möjligheten att investera finansiellt. 

 

3.2.1 Generation X 

Generation X är en generation som ofta kallas mellanbarnsgenerationen och som är 

födda mellan år 1965 - 1980. De generella dragen enligt Kapoor och Solomon (2010) 

är att de är självständiga som individer. Detta på grund av att de växte upp i en osäker 

tid då konkurrensen från omvärlden ökade, vilket medförde att generation X fick 

uppleva en nedskärnings våg som drabbade deras föräldrar. Detta medförde att tilltro 

och lojalitet för arbetsgivare och företagen deras föräldrar jobbade för inte var så pass 

stor (Kapoor & Solomon, 2010). 

 

Ett annat kännetecken för generation X är att de har behov av kontroll i sin tillvaro 

och att balansera aktiviteter, det vill säga att fritid och arbete ofta är tydligt uppdelade 

(Wong, 2008). Detta leder till att prioriteringarna för generation X inte ligger på 

arbetet, utan på ett väll fungerande schema. Gursoy (2008) menar att det är viktigt för 

generation X att hålla arbetet och det privata åtskilt.  

 

Gällande beteende mönster så tenderar generation X vara något otåliga, där 

prestationer och resultat skall ske i succession, dels för att själva kunna få direkt 

återkoppling på sina prestationer, men även att själva kunna uppleva konstant 

utveckling (Gursoy, 2008). De belöningar som oftast driver denna generation är 

monetära eller karriärs byggande belöningar, exempel på dessa är löneförhöjning, 

positiva vitsord eller befordringar (Gursoy, 2008). 

 

Andra beteende mönster för generation X är att det ofta ses som självständiga på 

arbetsplatsen, då självständiga uppgifter föredras framför gruppindelade uppgifter. 

Detta i sig och med tidigare forskning ger tecken om att generation X är något socialt 

inkompetenta (Gursoy, 2008). 
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3.2.2 Generation Y 

Denna generation sträcker sig mellan åren 1980 - 1995, och enligt Zemke (2000) 

kallas de för den återfunna generationen. För att vara den yngsta arbetskraften på 

marknaden, så är även generation Y den mest utbildade enligt Keepnews (2010), detta 

till stor del av Internet och dess tillgänglighet. Att snabbt kunna hitta information på 

Internet och sedan utnyttja det som är relevant är specifikt för generation Y. Detta gör 

att generation Y ofta kallas för den uppkopplade generationen och generationen med 

stora informationskanaler (Keepnews, 2010). 

 

Beteendemönster som kännetecknar generation Y är att det lär sig saker snabbt, men 

tenderar att vara otåliga, detta då de är vana att alltid ha tillgång till den information 

de behöver. Snabb återkoppling och ständiga bekräftelser är resultatet av att vara 

otåliga (Gursoy, 2008, Keepnews, 2010).  

 

Optimism är även något som kännetecknar denna generation, samt att vara delaktiga i 

en verksamhet och uppleva att man som individ kan göra skillnad är något som 

värderas högt inom denna generation. Att det även finns någon som leder arbetet 

framåt är viktigt för generation Y (Gursoy, 2008).  

 

Slutligen har forskare kommit fram till att generation Y är mer involverade och 

engagerade i att samarbeta då de tidigt tränats i att samarbeta med andra (Kapoor & 

Solomon, 2011). Enligt Barnekow (2002) har individer mellan 20 till 30 år ett stort 

intresse av att investera i boende och långtidsinvesteringar medan individer som är i 

slutet av sitt arbetsliv tenderar att börja titta på livet efter arbetet genom att fokusera 

på kortsiktiga investeringar som exempel aktier då de vill ha snabba resultat från sina 

investeringar. 

 

3.3 Kognitiv modell av enskilda investerare 
Modellen består av interna faktorer som påverkar individen på olika sätt. Vissa kan vi 

påverka själv, andra är egenskaper man födds med och är på så sätt inte påverkbara. 

Här nedan följer de som kommer fokuseras på och hur de påverkar individerna. 
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3.3.1 Demografiska faktorer 

Demografi är en faktor med många underliggande kategorier, alla med relevans till 

investeringsbeslut som individen tar. Dessa kategorier är generellt kön, ålder, 

huvudsaklig sysselsättning, inkomst, samt utbildningsnivån med fåtal andra tillägg 

beroende på vad man vill fånga upp. De demografiska faktorerna som kommer att 

fokuseras på är inkomst och utbildningsnivån i förhållande till generation X och 

generation Y. 

 

3.3.1.1 Inkomst 

I en studie av Barnekow (2002), samt en liknande studie av John E. Grable (1997), så 

har forskarna kommit fram till att riskattityd har direkt koppling med ålder, i vårt fall 

de olika generationerna. Detta då individer tenderar att ta mindre risker då man blir 

äldre. Att detta sker beror till stor del av att en annan demografisk faktor påverkas av 

åldern, dvs. inkomsten. Då inkomsten minskar, i takt med att man blir äldre, så blir 

det mindre kapital över att investera och de säkrare alternativen, det vill säga riskfria 

tillgångar blir ett bättre val inför framtiden (Barnekow, 2002). Nedan följer 

hypoteserna för inkomst; 

 

(H1a) Generation X förväntas ha högre inkomst än generation Y 

(H1b) Inkomst är positivt associerat mot investeringsgraden 

(H1c) Inkomst är positivt associerat med antalet investeringsval 

 

(H1a) Då det tidigare i uppsatsen nämns att generation X bör ha en högre inkomst än 

generation Y så utformades denna hypotes därefter. I teorin så grundas detta på att 

generation X eftersom de redan har varit på arbetsmarknaden under en längre tid, så 

bör de också arbetat in en högre inkomst än sina yngre generationer. 

 

Gällande hypoteserna (H1b) och (H1c), så utformades dessa med grund i antagandet 

från Lovric et al (2008), där de menar att inkomst har en positiv påverkan på om du 

investerar eller inte. 

 

3.3.1.2 Utbildningsnivå 

Utbildningsnivå påverkar hur individer investerar, detta då kunskap och strategier 

påverkas av utbildning. Exempel på detta är att man får en bättre insyn på aktieköp 
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om man är mer allmänbildad, eller om man utbildat sig inom området (Säve-

Söderbergh, 2003). Nedan följer hypoteserna för utbildningsnivå; 

 

(H2a) Generation Y förväntas ha högre utbildningsnivå än generation X 

(H2b) Utbildningsnivå är positivt associerat mot investeringsgraden 

(H2c) Utbildningsnivå är positivt associerat med antalet investeringsval 

 

(H2a) Att generation Y förväntas ha högre utbildningsnivå än generation X, kommer 

från två antaganden. Det första är att generation Y anses vara den mest utbildade 

generationen (Keepnews, 2010). De andra antagande är att generation X växt upp 

under en tid där utbildning inte var möjlig för alla och att det inte ansågs vara ett 

måste för att komma in i arbetsmarknaden menar Keepnews (2010). 

 

Gällande hypoteserna (H2b) och (H2c), så är det även från tidigare forskning om hur 

utbildningsgraden påverkar positivt hur individer investerar. Detta då individer med 

högre utbildning borde ha mer kunskap när det gäller ekonomi, samt ett större 

kunnande gällande den finansiella marknaden (Gursoy, 2008). 

 

3.3.2 Personlighet 

Som en av de viktigaste faktorerna till investeringsbeslut finns det stor forskning 

kring detta ämnesområde. Tidigare forskning har kunnat identifiera fåtal faktorer som 

påverkar en individs personlighet. Dessa är neurotism, öppenhet, plikttrogenhet, 

bekvämlighetsnivå samt extraversion (Digman, 1990). Att personlighet påverkar val 

av investeringar har i flertal studier bevisat och att det finns ett samband. Dock har 

inte personlighet kunnat fastställa om investeringsvalet varit korrekt, det vill säga om 

en viss personlighet leder till bättre investeringar eller inte (Fenton, 2004, Lo, 2005). 

 

Personlighet är dock en av det faktorer inom den kognitiva modellen som binder ihop 

alla andra faktorer, det vill säga tidspreferens, riskattityd, strategier och heuristik. 

Enligt Lo (2005) så upptäcktes ett samband mellan personlighet och riskattityd i 

McRae och Costas (1996) rapport. Där fann man tydliga tecken på att vissa typer av 

individer, exempelvis individer med hög grad av bekvämlighetsnivå och 

plikttrogenhet tenderade att ta mindre risker gentemot individer som är öppna och 
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(Lo, 2005). I en annan studie av Zuckerman och Kuhlman (2000) upptäckte man att 

individer som är sociala och impulsiva med större sannolikhet också är risktagare. 

 

3.3.2.1 Tidspreferens 

Inom faktorn tidspreferens inkluderas ofta underliggande kategorier som planering, 

investeringshorisonten, prognostisering eller diskontering. Utifrån dessa kategorier 

kan man utse vilken typ av investerare man är, beroende på preferenser och val i 

tidigare nämnda kategorier. Om investeraren har stor fokus på nutid och inte lägger 

allt för stor vikt på framtida värdeökningar, det vill säga kortsiktig planering och kort 

investeringshorisont, så anses denna person ha en hög tidspreferens (Reisman, 1998). 

Enligt Reisman (1998) så anses investeraren som istället lägger mer tyngd på framtida 

värdeförändringar ha låg tidspreferens. 

 

Tidspreferens är, enligt tidigare forskning, en vanlig teori att använda i samband med 

beslutsbeteende, där icke psykologiska teorier som nuvärdesberäkningar eller 

Samuelsons modell (1937), ”Discounted Utility Model” kan utnyttjas. Det som 

undersöks är hur pass tålmodig en investerare är eller hur mycket nytta en investerare 

har att bevara investeringen gentemot att använda värdet idag (Samuelson, 1937). 

 

Inom Samuelsons modell (1937) ”Discounted Utility Model” finns det olika ansatser 

på hur individer reagerar på investeringar med varierande tidshorisont. I en 

hyperbolisk ansatts säger den att individer tenderar att välja alternativ som ger 

utdelning direkt, före investeringar som ger utdelning senare (Laibson, 1997). Med 

detta menas att desto närmare en utdelning man är, desto mer påverkar förseningar. 

Man påverkas mer av en försening från en dag till en annan än en försening från ett år 

till ett annat (Laibson, 1997). 

 

Ett problem som kan uppstå vid mätning av tidspreferens är att man inte kan förutspå 

vilken räntesats investeringen kommer att ha, och därmed inte korrekt avgöra vilket 

valet om att investera hade varit (Reisman, 1998). Därmed brukar man utnyttja två 

bakgrunder till lyckad studie av tidspreferens. Där det första är att begränsa 

tidshorisonten, det vill säga hur långt fram man kan tänka sig investera då färre fel 

sker under kortare tidsperiod. Det andra är att bestämma den ränta man tror vara 

rimlig för studien, oftast den räntesats som för tillfället är på marknaden (Reisman, 
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1998). Gällande tidspreferens, med samband till generationerna och 

investeringsgraden, har dessa hypoteser valts; 

 

(H3a) Generation X förväntas ha högre tidspreferens än Generation Y 

(H3b) Tidspreferens är positivt associerat mot investeringsgraden 

(H3c) Tidspreferens är positivt associerat med antalet investeringsval 

 

Att dessa hypoteser valts beror på att generation Y anses vara mer otåliga än 

generation X och att de kräver resultat på sin prestation med högre frekvens än 

generation X (Gursoy, 2008, Keepnews, 2010). Vad detta har för betydelse för 

hypoteserna är att generation Y förväntas investera kortsiktigt, där av en högre 

tidspreferens än generation X (Gursoy, 2008, Keepnews, 2010). 

 

Gällande sambandet med hur tidspreferens påverkar investeringsgraden så bör den 

vara positivt associerat med hur mycket man investerar och i vad man bestämmer sig 

att investera. Detta enligt ”Discounted Utility Model” som antyder att vi individer har 

lättare att investera om de mer frekvent kan se resultat av investeringen (Laibson, 

1997). 

 

3.3.2.2 Riskattityd 

Riskattityd är en av de mest avgörande faktorerna gällande beslutsfattande processen, 

då det sätter grunden på hur mycket en individ är villig att riskera för en möjlighet att 

skapa mervärde. Denna riskattityd är inget man föds med utan kan utvecklas olika 

beroende på både personliga erfarenheter, samt hur omvärlden beter sig mot en 

(Loewenstein, 2001). 

 

Hur utformas då denna riskattityd hos individen. Enligt Camerer (2005) så byggs 

riskattityden upp på liknande sätt som traditionell val teori, det vill säga att mycket 

kretsar kring sannolikhetslära. Riskattityd delas upp i tre delar; de som tar risk, de 

som undviker risk och riskneutral. En som tar risk drivs av en positiv känsla då risk 

tas, exempelvis kasinospel eller investeringar i aktier. Detta kan leda till att 

risktagaren inte alltid tar rationella beslut på basis av sina känslor och sannolikheten 

att en vinst kan göras (Camerer, 2005). En person som inte vill ta risk är då motsatsen, 

det vill säga har en negativ bild av framtiden om individen tar denna risk. Detta är 
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oftast direkt kopplat med erfarenhet, då tidigare negativa situationer påverkar valet av 

framtida val (Camerer, 2005). Slutligen har den risknaturliga individen, som enligt 

teori bör handla mest rationellt, då valen personen gör styrs av framtida avkastningar 

och hur mycket vinst investeringen kommer ge. Man kan då kortfattat säga att de som 

tar risker och de som undviker att ta risk styrs av känslor om vad som kan ske i 

framtiden, medan riskneutrala fokuserar på själva resultatet av att investera eller inte 

investera (Camerer, 2005). 

 

Riskattityd påverkas till stor del av demografiska faktorer, som kön, ålder och 

inkomst. Att exempelvis män i större grad tar risk än kvinnor och att denna skillnad 

mellan könen minskar med åldern är typiska exempel på sambanden mellan 

demografi och riskattityd. Även investeringshorisonten är en faktor som påverkar 

vilken riskattityd man som individ har. Enligt Jaggia och Thosar (2000) så är man ofta 

mer villig att investera i en långsiktig investering, då man som individ är längre ifrån 

den tidpunkt då man får resultat av investeringen. Hypoteserna för risk-attityd med 

koppling till generationerna och investeringsgraden ser ut som sådan; 

 

(H4a) Generation X är i större grad högre risktagare än Generation Y 

(H4b) Risktagare är positivt associerat mot investeringsgraden 

(H4c) Risktagare är positivt associerat med antalet investeringsval 

 

Att generation X anses vara i högre grad risktagare än generation Y baseras på 

tidigare nämnda argument gällande möjligheten till kapital och i vilken ålderscykel 

som dessa individer befinner sig i. Då generation X i större grad har intagit 

arbetsmarknaden, så har de även större möjligheter att investera och att riskera kapital 

jämfört med generation Y som till stor del inte har en fast inkomst (Keepnews, 2010). 

 

Hur vidare de som är villiga att ta risker investerar mer eller har fler investeringar en 

stor koppling till forskning kring personliga beteenden. Enligt (DeBondt, 2010) så har 

individer som är villiga att ta risker en tendens att vara mer impulsiva och tror mer på 

sig själva än individer som tar avstånd till risk. Detta leder till att de som tar risker 

litar mer på sina investeringar och litar på att resultaten kommer enligt DeBondt 

(2010). 
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3.3.2.3 Strategiskt planerande 

Finansiella strategier är en mindre faktor som har stor relevans till tidspreferens, 

riskattityd samt kunskap, då investerare utnyttjar strategier efter kännedom för att 

avgöra vilken strategi som skulle passa bäst för individen. Individen avgör även 

vilken risknivå de vill befinna sig på, samt vilken tidshorisont de planerar att ha 

utifrån strategin som väljs (Bååth, 2009). 

 

Då en investerare skall välja sin strategi, krävs det enligt Sharpe (1999) ett antal steg 

för att strategin skall vara effektiv. Det första är att avgöra vilken investeringspolicy 

man som investerare har. I investeringspolicyn tillfaller risknivå, målet med 

investeringen och hur pass aktiv eller passiv investeringen skall vara. Exempel kan 

vara att man vill överträffa marknaden eller så följer man indexet som aktierna och 

fonderna befinner sig i. 

 

Det andra steget enligt Sharpe (1999) är att göra en fundamental och teknisk analys 

för att utifrån historisk data och framtida kassaflöden kunna avgöra prisförändringar. 

Detta steg har störst koppling till aktie handel, men har även en indirekt inverkan på 

andra typer av investeringar. (Lovac, 2008).  

 

Det tredje steget är att utforma vad man ska investera i utifrån mikro- och makro 

faktorer som kan påverka. Dessa kan vara individuella aktiekursförändringar till yttre 

påfrestningar på ekonomin. Men även avgöra vilken nivån av diversifiering, det vill 

säga, hur mycket man som investerare vill sprida ut sin investering på olika tillgångar 

för att minimera risken. 

 

I de sista två stegen nämner Sharpe (1999) att man övertiden ska kontrollera sin 

investering och vad som händer med investeringen, samt att efteråt utvärdera 

investeringen för att inför framtida investeringar kunna anpassa strategin. De 

hypoteser för strategisk planering ser ut som sådana;  

 

(H5a) Generation X använder i större grad informationskanaler än generation Y 

(H5b) Större användning av informationskanaler är positivt associerat med 

investeringsgraden 
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(H5c) Större användning av informationskanaler är positivt associerat med antalet 

investeringsval 

 

(H6a) Generation X använder i större grad rådfrågning än generation Y 

(H6b) Större grad av rådfrågning är positivt associerat med investeringsgraden 

(H6c) Större grad av rådfrågning är positivt associerat med antalet investeringsval 

 

(H7a) Generation X använder i större grad framtidsplanering än generation Y 

(H7b) Högre grad av framtidsplanering är positivt associerat med investeringsgraden 

(H7c) Högre grad av framtidsplanering är positivt associerat med antalet 

investeringsval 

 

Generation X borde använda sig av strategier i högre grad än generation Y då det i 

teorin hr kommit fram att de inte på samma sätt litar på marknaden och därmed 

vänder sig till andra hjälpmedel för att lägga upp sin strategi vid val av investering 

(Kapoor & Solomon, 2010) 

 

Att strategisk planering har en positiv inverkan på investeringsgraden och antal 

investeringsval bygger på konceptet att man söker ny information och därmed 

utnyttjar denna information för att investera. Detta i sin tur påverkar positivt på hur 

mycket man som individ är villig att investera, då man kan analysera och planera sina 

investeringar med noggrannhet innan de görs (Sharpe, 1999). 

 

3.3.2.4 Heuristiskt beteende 

Heuristik är en av de minst förklarade faktorerna, då det handlar om vana, förutfattade 

meningar och individuell bedömning. Heuristik är på grund av detta en av de svåraste 

faktorerna att undersöka och att dra slutsatser om då det är svårt att generalisera hur 

individer kommer att bedöma olika situationer (Lovac, 2008).  

 

Enligt Shah och Oppenheimer (2008) så grundas all heuristik på att minimera 

ansträngning, därmed anpassas det undermedvetna till att göra korrekta val snabbt och 

effektivt. Kahneman och Frederick (2002) menar istället att det är tankar och beteende 

mönster som kommer naturligt till individen. Hypoteserna för heuristik ser ut som 

sådan; 
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(H8a) Generation Y använder egna preferenser i större grad än generation X 

(H8b) Högre grad av egna preferenser är negativt associerat med investeringsgraden 

(H8c) Högre grad av egna preferenser är negativt associerat med antalet 

investeringsval 

 

(H9a) Generation Y använder högre grad av impulsbeteende än generation X 

(H9b) Högre grad av impulsbeteende är negativt associerat med investeringsgraden  

(H9c) Högre grad av impulsbeteende är negativt associerat med antalet 

investeringsval 

 

Att generation Y använder större grad heuristiskt beteende än generation X är direkt 

kopplat till att generation X utnyttjar strategi planerande mer än generation Y. Detta 

antagande stämmer då heuristiskt beteende anses vara motsatsen till strategiskt 

planerande och därmed bör hypoteserna vara omvända. 

 

Liknande är att investeringsgraden och antal investeringsval är negativt påverkade av 

heuristiskt beteende, då även de har motsatt effekt jämfört med strategiskt planerande 

och hur dessa påverkar investeringsbeslutet. 

 
Nedan följer en generell modell som beskriver sambandet mellan de oberoende och 

de beroende variablerna; 

 

Figur 3.1 Faktormodell 

 
Faktormodell av hur de interna faktorerna påverkar generation X och generation Y 

investeringsbeteende (Ristevski & Hasanovic, 2013)  
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3.5  Sammanfattning av hypotes/hypoteserna 
För att kunna besvara frågeställningen om det finns en skillnad i investeringsbeteende 

mellan generation X och generation Y, skall det finnas en markant skillnad mellan 

generationerna vid hypotesprövningen. Hypoteserna som valts är grundade ur tidigare 

nämnda interna faktorer, där dessa är oberoende variabler. Dessa skall då påverka den 

beroende variabeln som är investeringsgraden och antalet investerings kategorier för 

generationerna X och Y. 
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4. Empirisk metod 
I det fjärde kapitlet kommer utfallet av enkätundersökningen att redovisas. Data som 

analyseras möjliggör prövningen av hypoteserna, samt besvarar frågeställningarna. 

De analysinstrument som används kommer att beskrivas utefter de resultat som 

framkommer i varje steg utav processen. Avslutningsvis så kommer konsekvenserna 

av vad analyserna har gett hypoteserna att presenteras. 

 

4.1 Datainsamling och informationsbehandling 
Vid insamling av data finns det, enligt Saunders (2003), två olika tillvägagångsätt och 

dessa är primär- och sekundärdata. Primärdata är data som nyligen har eller ska 

hämtas in och sekundärdata är data som redan finns i olika databaser eller 

dokumentationer. Då denna rapport är baserad på enkätstudier, som är så kallad 

primär datainsamling (Saunders, 2003), gällande skillnader i investeringsbeteende 

mellan olika generationer individer, så kommer denna insamlingsmetod att tillämpas. 

 

Enkäterna som användes vid forskningen är väll strukturerade och respondenterna 

kommer att få ta del av samma frågor. Vid tillämpning av enkäter vid primär 

datainsamling så krävs det en infallsvinkel på hur data ska införskaffas (Saunders, 

2003). Denna kvantitativa undersökning kommer att genomföras genom enkäter som 

kommer att delas ut på ett antal olika offentliga platser där respondenterna tar emot, 

besvarar och lämnar in enkäten på plats. Att utnyttja denna typ av metod för 

insamlingen av data ökar, enligt Saunders (2003), sannolikheten att få svar, samt ökar 

validiteten då det finns en press på respondenterna att verkligen svara på enkäten. 

Syftet med att vara på plats är att försöka nå ut till ett brett utbud av olika generationer 

investerare för att kunna få ett så brett spektrum av svar och respondenter som 

möjligt. Det negativa med denna typ av datainsamling är att åtkomsten till 

respondenterna begränsas då man som forskare måste vara på plats och närvarande 

under insamlingen. Det som också begränsar insamlingen är den geografiska 

begränsningen, vilket gör att det kan se annorlunda ut på andra platser i världen. Efter 

insamlingen kommer dessa enkäter sedan att struktureras och analyseras med hjälp 

utav Microsoft Excel och statistik programmet SPSS. 
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4.2 Urval och bortfall 
Syftet med forskningen kring investeringsbeteendet bland olika generationer individer 

är att försöka nå ett stort urval av respondenter. En undersökning av alla individer 

som tillhör generationerna X och Y som denna uppsats riktar sig till skulle bli allt för 

omfattande. Istället har en tvärsnittsundersökning valts med ett urval av generationens 

individer som mål i undersökningen.  

 

Vid urval av respondenter så utgår man från två typer olika typer av urval, det vill 

säga sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2005, 

Christensen, Engdahl, Gräs & Haglund 2001). Sannolikhetsurval i denna uppsats 

skulle i detta fall ha inneburit att respondenterna slumpmässigt valts genom ett 

register med samtliga individer i Sverige som tillhör generationerna X och Y. Men för 

att kunna göra denna undersökning har ett icke-sannolikhetsurval valts då samtliga 

individer i generationerna X och Y i Sverige inte har en chans att komma med i 

urvalet (Bryman & Bell, 2005, Christensen, Engdahl, Gräs & Haglund 2001). 

 
Uppsatsens enkätstudie gjordes i två olika städer, Kristianstad och Hässleholm och 

platserna som besöktes var offentliga. Platser som besöktes var Stadsbiblioteken i 

Hässleholm och Kristianstad, Tåg- och Buss stationer i Kristianstad och Hässleholm 

samt Högskolan i Kristianstad. Dessa platser valdes för att kunna få ett stort urval av 

de relevanta segmenten av individer för denna undersökning, det vill säga 

generationerna X och Y. På Högskolan Kristianstad bekräftades möjligheten att 

genomföra en enkätstudie genom att kontakta en rad olika förläsare för att se ifall om 

det fanns ett intresse av ett besök i föreläsningssalarna för att dela ut enkäterna till 

eleverna. Utöver det fokus område som valts för enkätstudien så har enskilda 

individer blivit tilldelade enkäten slumpmässigt på de offentliga platser som besökts. 

 

Eftersom undersökningen gjordes i de två städerna Hässleholm och Kristianstad så är 

den geografiskt begränsad till dessa städer. Då enkätstudierna delades ut på platser i 

dessa städer så är det svårt att uppskatta såväl urvalets storlek och storleken på 

bortfallet av undersökningen. Men bortfallet beror i största grad på att många av 

respondenterna i urvalet inte investerar enligt enkätstudien som gjorts och ger därmed 

inte studien en rättvisande bild. 
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4.3 Operationalisering 
Då information som är abstrakt och omätbar översätts till att bli konkret samt 

möjliggör för informationen att kunna mätas kallas för operationalisering (Körner & 

Wahlgren, 2002). I den valda enkätstudien har teoretiska begrepp påverkat 

utformningen av frågorna i enkäten. Dessa frågor har utformats så att de ska kunna 

mätas samt analyseras, utan svåra tolkningar och åsikter. Den totala mängden frågor 

uppgick till 10 och kom med en rad olika påståenden som respondenterna fick ta 

ställning till. Dessa frågor och påståenden finns i Appendix 1.  

 

Enligt Saunders (2003) så har det inte någon betydelse vilken kombination av 

forsknings strategi och design för insamling man väljer så länge som den är anpassad 

till den specifika forskningen. Denna forskning har ett förklarande syfte och använder 

sig av statistiska ansatser. För detta är det då viktigt att kunna mäta korrelationer och 

förklaringsgrader för de olika variablerna och enligt Christensen et al. (2001) så 

påverkar den oberoende variabeln den beroende variabeln. Att använda sig av en 

enkätundersökning gör detta lätt att få tillgång till information, samt analysera den 

statistiska informationen som samlats in (Saunders, 2003). 

 

Enkäten som gjorts för denna uppsats är uppbyggd på tre delar. Den första delen 

består av bakgrundsfrågor, det vill säga ålder, kön, civilstånd, modersmål och 

huvudsaklig sysselsättning. Ålder är en väldigt viktig bakgrunds fråga, då den ger en 

indikation på vilken generation respondenten tillhör. Frågorna kring kön, civilstånd 

och huvudsaklig sysselsättning har bara funktionen att avgöra vilken uppdelning det 

finns bland respondenterna. Frågorna kring utbildningsnivån och inkomst är 

inräknande bland de demografiska faktorerna som är den oberoende variabeln men är 

också den beroende variabeln i uppsatsen då dessa spelar en viktig roll i analysen 

kring graden av investering. I den andra delen av enkäten utspelar sig en rad olika 

scenarios kring individens tidshorisont, riskattityd och deras strategier när det gäller 

investeringar. Den sista delen handlar om investeringsbeteendet och individernas 

preferenser när det gäller olika investeringar. Den här delen tar upp andelen 

investeringar och graden av investering för individerna, alltså hur många investeringar 

dem redan har och hur mycket dem kan tänka sig att investera. Dessa två är de 

beroende variablerna i uppsatsen men dessa är det inte alla situationer.  
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4.3.1 Operationalisering av enkätfrågorna 

Hypotes (H1a): Generation X har högre inkomst än generation Y 

För att kunna ta reda på om generation X verkligen har högre inkomster än generation 

Y så kommer en bakgrundsfråga att ställas gällande den ungefärliga lönen hos 

respondenten. På enkäten är detta bakgrundsfråga nr 7 och lyder inkomst innan skatt 

per månad. Med denna fråga kan vi få nivån av respondenternas inkomster och kan 

därmed jämföra detta mellan generationerna. 

 

Hypotes (H2a): Generation Y har högre utbildningsnivå än generation X 

Denna hypotes besvaras även med en bakgrundsfråga i enkätstudien. Respondenten 

fick möjligheten att välja ett av fyra alternativ på bakgrundsfrågan 5. Genom att ställa 

denna fråga tidigt, kan vi snabbt jämföra vilken generation som har högre 

utbildningsnivå, och därmed besvara hypotesen. 

 

Hypotes (H3a): Generation (x) förväntas ha högre tidspreferens än generation (y) 

När det gäller denna hypotes så frågas respondenterna i enkätfråga 1 om hur de hade 

gått tillväga ifall de ska investera i aktier med goda framtidsutsikter. Då detta är en 

hypotetisk fråga, om vad de ska göra med en ganska så stor summa pengar så vill vi 

få fram hur pass tålmodiga respondenterna är om de skulle investera. I påstående 3 så 

frågades det om hur respondenten skulle göra ifall aktieportföljen som de precis 

investerat i hade sämre framtidsutsikter, detta för att se om de svarade konsekvent. 

Påstående 2 så ställs en direkt fråga om respondenten föredrar att investera lång- eller 

kortsiktigt. Dessa påstående har alla ställts för att kunna avgöra någon skillnad mellan 

generationerna i deras val av tidspreferens.  

 

Hypotes (H4a): Generation X är i större grad högre risktagare än Generation Y 

I enkäten för att få fram riskprofilen av respondenterna så frågas i påstående 4 ifall de 

föredrar att investera med låg risk, men låg lönsamhet eller hög risk, men hög 

lönsamhet. Detta gjordes för att kunna avgöra ifall respondenten var en risktagare, 

eller om de var riskaversa. Men också för att kunna se ifall det fanns någon skillnad 

mellan generationerna i risktagning. I påstående 5 så frågas hur respondenten skulle 

göra ifall deras aktier plötsligt skulle sjunka, har de då is i magen eller säljer de direkt 

för att rädda sin investering. Eller väntar de ut stormen och kanske gör en vinst ändå.    
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Hypotes (H5a): Generation X använder i större grad informationskanaler än 

generation Y 

Påstående 6 i enkäten är utformad för att kunna se vilken strategi som respondenten 

har innan de ska investera en stor summa på aktier. Här frågas det om 

informationskanaler för respondenten, detta för att kunna utvärdera ifall de planerar 

sina investeringar eller de bara investerar enligt slumpen. Detta för att kunna se ifall 

detta skiljer sig mellan generation X och Y, eller om de använder samma sätt att 

investera.  

 

Hypotes (H6a): Generation X använder i större grad rådfrågning än generation Y 

I enkäten på påstående 6 så frågas det också ifall respondenten rådfrågar en vän eller 

expert. Detta görs för att kunna se ifall investeringen man gör är genomtänkt och noga 

planerad genom att man rådfrågar någon för att få råd om det blir en god investering 

eller inte. Här är det intressant att kolla skillnaderna mellan generationerna om hur de 

förhåller sig att vända sig till andra för att få den information inför investering, eller 

de är pålästa själv. 

 

Hypotes (H7a): Generation X använder i större grad framtidsplanering än generation 

Y 

I påstående 7 så frågas det om hur respondenten går tillväga innan de väljer att 

investera och hur pass mycket planering som ligger bakom. Här vill man också se 

skillnaderna mellan generation X och Y i hur pass mycket planering som ligger 

bakom framtida investeringar. 

 

Hypotes (H8a): Generation Y använder egna preferenser i större grad än generation 

X 

I enkätpåstående 6 så efterfrågas av respondenten ifall de investerar helt efter egna 

preferenser för att kunna utvärdera, dels skillnaden mellan generationerna i 

investeringsbeteende men också ifall de är tillräckligt självständiga att avgöra själv 

vad som är bäst för dem.   
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Hypotes (H9a): (H9a) Generation Y använder högre grad av impulsbeteende än 

generation X 

För att kunna utvärdera ifall respondenten har en god plan för kommande 

investeringar eller bara spenderar för att den känner för det så efterfrågas i påstående 

7 ifall respondenten investerar efter impuls. Detta görs också för att kunna se vilken 

skillnad det finns mellan generation X och Y utifrån inlärt beteende. 

 

4.3.2 Kontrollvariabler 

Enkäten som gjorts har inletts med några bakgrundsfrågor där vi bland annat tar upp 

den demografiska variabeln kön som i denna uppsats bara kommer användas som en 

kontrollvariabel. Det huvudsakliga syftet för uppsatsen är att förklara skillnaderna i 

investeringsgraden mellan generation X generation Y. Men genom att ha 

bakgrundsfrågor i en uppsats så möjliggör den analyser om hur dessa 

kontrollvariabler påverkar investeringsgraden och andelen investeringar hos de olika 

generationerna investerare. Variabeln har sedan bara använts för att kontrollera om 

könen är normalfördelade i analysen. Att ha med denna kontrollvariabel i detta syfte 

har gjort att man kunnat se så att respondenterna som besvarade enkäterna inte enbart 

består av det ena könet. 

 

4.3.3 Oberoende variabler 

Åldern som är fundamentet för uppsatsen nämns först i enkäten då denna variabel 

avgör vilken av generationerna X och Y man mäter. Denna fråga om födelseår var en 

öppen fråga vars främsta syfte var att bekräfta att det var rätt åldersgrupp vi studerade. 

För att kunna mäta investeringsgraden och andelen investeringar hos respondenterna 

så har demografi, tidspreferenser, riskattityd och strategier valts. I enkäten delades 

dessa variabler upp i ett antal olika frågor för att kunna se om respondenten svarade 

konsekvent, samt mäta samma fenomen utifrån olika antaganden. Exempel på detta är 

att frågorna är utformade så att respondenterna får svara på frågor som rör 

investeringar under både vanliga omständigheter och om omständigheterna förvärrats 

med tiden. 

 

4.3.3.1 Demografiska variabler 

De demografiska variablerna som används som kontinuerliga oberoende variabler är 

inkomst och utbildningsnivå. Utbildningsnivån var kategoriserad från grundskola upp 
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till och med Högskola/Universitet genom att de stegen gradvis ökade i värde då de 

analyserades. Inkomst var en fri skala där respondenterna själva fick välja att skriva in 

sin nivå av inkomst. Denna analyserades genom samma sätt som utbildningsnivå att 

ju högre lön man hade, desto större värde hade den i skalan vid analysen. 

 

4.4.3.2 Personlighets variabler 

Frågor kring dessa personliga faktorer har utformats genom antaganden med en sju-

gradig skala. Där 1 indikerar att antagandet inte stämmer överens med respondentens 

åsikter. Motsatsvis indikerar siffran 7 att antagandet som ställts stämmer fullständigt 

med respondentens åsikter. Frågor som var negativt kodade, exempelvis kring 

riskattityd frågade om respondenten tog risk eller inte tog risk. Dessa negativa 

formuleringar kodades om för att få frågorna att gå i samma riktning. Alla frågor 

gällande de oberoende variablerna är utformade från hypoteserna som formulerades i 

kapitel 3.  
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Tabell 4.3.3 Oberoende variabler 

 Medel Range Min Max Std.Avvikelse 

Utbildningsnivå 

 

4,110 4 1 5 1,358 

Inkomst 

 

15366,25 55300 2700 58000 10640,400 

Riskattityd 

 

6,968 12 2 14 3,300 

Tidspreferens 

 

10,03 12 2 14 3,100 

Heuristik-Egna 

preferenser 

3,37 6 1 7 1,941 

Strategi -Rådfrågar 

expert 

4,76 6 1 7 1,811 

Strategi-Använder 

Informationskanaler 

4,69 6 1 7 1,708 

Strategi - God plan 

 

4,42 6 1 7 1,717 

Heuristik-Investerar 

efter känsla 

3,38 6 1 7 1,711 

 

Utbildningsnivån hade en medel på 4,1 där max var 5, vilket tyder på att populationen 

var genomsnittligt över medel och därmed hade generationerna tillsammans en hög 

grad av utbildningsnivå. 

 

Inkomsten däremot hade ett medel på 15366, där vissa individer hade en inkomst på 

2700 medan andra kunde vara upp mot 50 000. Detta leder till att det blir en enorm 

standard avvikelse mellan inkomsterna i populationen. Trots detta så var förväntat då 

respondenterna som undersöks tillhör olika generationer, med bland annat en 

generation som de senaste åren precis börjat komma ut på arbetsmarknaden eller 

fortfarande studerar. 
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Riskattityden hade ett medelvärde på 6,968, vilket kan anses vara högt. Dock blir 

detta under medel, som låg på sju, då det ursprungligen var två variabler som sattes 

ihop.  Med tanke på att det låg under medel i enkätstudien så kan man antyda att 

populationen hade lägre nivå av riskattityd. 

 

Tidspreferens som är uppbyggt på liknande sätt som riskattityden, hade en min och 

max gräns mellan 2 och 14, då även här två variabler har satts ihop. 

Tidspreferensensens medelvärde blev 10, vilket indikerar att populationen i 

genomsnitt hade låg tidspreferens, det vill säga man kan investera långt fram och 

därmed investera mer än individer med hög tidspreferens. 

 

Gällande de tre strategiska variablerna rådfråga experter, använder 

informationskanaler och god plan inför framtida investeringar så hade dessa värden 

ett medel på över 4, med ett min på 1 och ett max på 7. Dessa medelvärden på de 

strategiska variablerna var mellan 4,42 till 4,76, vilket antyder att respondenterna 

överstämde med antagandena i enkätstudien av att de använder olika strategiska 

metoder inför olika finansiella investeringar.  

 

De heuristiska variablerna egna preferenser hade ett medelvärde på 3,37 och 

investerar efter känsla hade ett medelvärde på 3,38 vilket betyder att de låg under 

medel som är 4. Detta resultat medför att man utifrån analysen inte kan antyda om att 

generationerna utnyttjar heuristisk beteende så som känsla, vana eller liknande inför 

investeringar, då genomsnittet har svarat att de inte överensstämmer med detta 

beteende 

 

4.4.4 Beroende variabler 

Fortsättningen på enkäten mätte investeringsgraden och andelen investeringar för 

respondenterna, alltså så är dessa två variabler i denna uppsats de beroende 

variablerna. Mätningen för investeringsgraden gjordes genom att i enkäten besvara 

hur mycket man var beredd att investera per år för att kunna se ifall viljan och 

incitamenten till investering fanns där. Utöver det så frågades i hur många olika 

tillgångar man har idag för att mäta andelen investeringar respondenterna idag. Ju fler 

tillgångar som respondenten har, desto större chans finns det att respondenten är villig 

att investera.  
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Då investeringsbeteende behövde fångas på mer än ett sätt så skapades två stycken 

beroende variabler så mäter investeringsbeteende på olika sätt i uppsatsen. Nedan 

följer förklaringar till dessa metoder som valts till de beroende variablerna. Gällande 

investeringsgraden så utnyttjades en kontinuerlig skala där respondenten fick svara på 

hur mycket denne var villig att investera. Anledningen till att det frågades hur mycket 

dem var villa att investera var att det fanns en del respondenter som inte hade de 

ekonomiska resurserna att investera, där av en fiktiv fråga om hur mycket de var 

villiga att investera. Gällande antalet kategorier så fick respondenten fylla i hur många 

tillgångar de hade vid tillfället. Detta för att kunna utnyttja kontinuerliga skalor till att 

som tidigare se en ökning av antal investerings tillgångar. 

 

4.5 Validitet 
Enligt Bryman (2001) så kan validitet generellt sägas vara att man verkligen mäter det 

man vill mäta, utifrån tidigare valda hypoteser. Denna uppsats har ett antal hypoteser 

som har utformats med syftet att mäta vad som skiljer generation X och generation Y 

när det kommer till graden av investering. Enkäten som har gjorts har utformats för att 

kunna ge svar på valda hypoteser och besvara uppsatsens frågeställning. Men det 

finns också brister i utbudet av respondenterna, som i att många enskilda investerare i 

de olika generationerna inte var på plats vid undersökningstillfällena. 

 

För att enkätstudien som har gjorts skall ha validitet så har de teoretiska antagandena 

som tidigare nämnts i forskning och studier utnyttjats. Variablerna som är valda för 

uppsatsen är utformade för att kunna mätas och valda för att kunna besvara 

hypoteserna. Bekräftelse från respondenterna om vilken generation de tillhörde 

genom att efterfråga vilken ålder de hade, detta för att kunna kategorisera i de valda 

generationerna X och Y. Frågor som svarar på vilka nivåer av riskattityd, 

tidspreferenser och strategier som respondenten har svarade på hur individerna är 

inom ramen av den kognitiva psykologi modellen. För att förtydliga respondentens 

investeringsgrad så har frågor utformats för att mäta investeringsbeteendet genom en 

rad kontrollfrågor (t ex vilka tillgångar som respondenten innehar idag). Frågorna är 

utformade med ett enkelt och vardagligt språk för att underlätta för respondenterna att 

fatta frågorna. För att kunna mäta tidspreferens, riskattityd och strategier vid 

respondenters svar har en rad olika påståenden valts med antaganden relevanta för 
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undersökningen. Detta är gjort för att minska risken för att det som mätt inte ska vara 

mindre relevant. 

 

4.6 Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet betyder tillförlitlighet och enligt Bryman (2001), så anger 

reliabiliteten inom de mätningar som gjorts för denna uppsats hur pass tillförlitligt 

resultatet är. Detta samt om detta skulle kunna uppnås vid en ny liknande 

undersökning. Alltså så skall resultatet vara detsamma vid upprepade mätningar och 

oberoende av vem som utför mätningen. Reliabiliteten tar även hänsyn till hur pass 

slumpmässiga faktorer kan ha påverkat resultatet, de vill säga att exempelvis 

respondenterna som tillfrågats inte svarar liknande som andra segment av individer 

(Bryman, 2001). Reliabiliteten kan mätas på fler olika sätt och för denna uppsats så 

har det gjorts upprepade mätningar på samma sätt genom enkäter där man sedan har 

mätt korrelationen mellan mättningarna av respondenterna. 

 

Reliabilitet kan enligt Bryman och Bell (2005) delas in i tre huvudsakliga faktorer. 

Den faktor som denna uppsats behandlar är hur pass stabil studien är över tiden, det 

vill säga hur mycket resultatet avviker från olika tidsperioder, i vårt fall enkätstudien. 

För att uppnå en hög reliabilitet så har enkätfrågorna som använts varit identiska till 

alla respondenter. Enkäten har utformats med en sjugradig skala för majoriteten av 

frågorna där påståenden har använts, men för bakgrund och investeringsfrågor så har 

vanliga frågor använts med olika svarsalternativ som man kunnat kryssa i eller fylla i. 

För att öka reliabiliteten så har insamling samlats in på offentliga platser för att få tag 

på en bredd målgrupp investerare och för att på så sätt försäkra att man får med de 

tilltänkta generationerna X och Y i undersökningen. De svaren som har fåtts in från 

underökningarna har inte förändrats, detta för att öka undersökningens tillförlitlighet. 

 

När det gäller tillförlitlighet för de respondenter som svarat på enkäterna så finns det 

en möjlighet att de inte svarat sanningsenligt. Det är också möjligt att respondenterna 

har svarat på ett sätt som de tror kan stödja uppsatsens förväntade resultat. Dessutom 

kanske svaren som respondenterna lämnat inte riktigt reflektera deras egna 

preferenser utan de har svarat utefter preferenser som de önskar att de har. 
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4.7 Analysmetoder 
För att kunna mäta enkätsvaren från respondenterna och för att kunna analysera 

resultatet av mätningen så har de lagts in statistikprogrammet SPSS som är ett 

statistiskt verktyg för dataanalys. Dessa statistiska analysmetoder förklarar vad som 

ligger bakom de statistiska resultaten som man får fram. De vanligaste metoderna för 

att göra sådana statistiska analyser används när du vill ta reda på vilka bakomliggande 

faktorer som styr ett visst resultat, alltså förklarar varför något är som det är.  

 

I den första delen av dataanalysen så beskrivs bakgrundsvariablerna och i den andra 

delen av dataanalysen så undersöks hur de oberoende variablerna inom den kognitiva 

psykologin såsom den demografiska, tidspreferenser, riskattityd och strategiskt 

planerande för att bekräfta ifall dessa frågor behandlar om dessa mäter samma sak. 

Detta görs för att kontrollera ifall variablerna är normalfördelade. I den tredje delen så 

kontrolleras de beroende variablerna investeringsgraden och andelen investeringar 

genom regressionsanalyser och korrelationsmatriser. Det sista som kommer att 

diskuteras kommer vara resultatet av de dataanalyser som gjorts och vad dessa 

innebär för hållbarheten av hypoteserna. 
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5. Empirisk analys 
I det femte kapitlet så redovisas utfallet av enkätundersökningen som har gjorts. Data 

kommer att analyseras för att möjliggöra prövningarna av hypoteserna samt att 

besvara frågeställningen. De analysinstrument som kommer att användas beskrivs 

utefter de resultaten som framkommer ut varje steg som görs. Avslutningsvis så 

kommer konsekvenserna som har uppstått för hypotesen att presenteras. 

 

5.1 Beskrivande statistik 
Enkäten trycktes upp i 200 exemplar och av dessa så besvarades samtliga av 

respondenterna som tillfrågades att besvara enkäten på de olika ställena där 

undersökningen utfördes. Då 40 stycken av dessa besvarades av målgrupper som inte 

var målet för undersökningen så räknas dessa som bortfall. Nedan kommer 

respondenternas bakgrund redovisas i olika tabeller. Dessa kontrollvariabler kommer 

senare att prövas mot den beroende variabeln investeringsbeteende. Generation X och 

generation Y kommer under analysen att behandlas som kontinuerliga variabler. 

 

Tabell 5.1 Ålder 

 Ålder  Min  Max  Medel  Std.Avvikelse 

   1965  1993  1981  8,7   

 

I tabell 5.1 ovan så kan man se att alla 160 respondenterna var från antingen 

generation X eller i generation Y. Den yngste som deltog i undersökningen var 20 år 

och född år 1993 och tillhör generation Y som sträcker sig mellan åren 1980 till 1995. 

Den som var äldst i undersökningen var 48 år och född år 1965. Vid 

undersökningstillfällena så fanns där både äldre och yngre respondenter men då dessa 

inte var mål för undersökningen så valdes dessa bort. 

 

Tabell 5.2 Kön 

 Kön  Antal  Procent 

 Man  57  64,4 

 Kvinna  103  35,6 

 Totalt  160  100 
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I tabell 5.2 så ser man vilken könsfördelning som fanns mellan respondenterna i sin 

helhet. Av respondenterna så var 103 av de kvinnor och 57 var män vilket gjorde att 

enkäten besvarades av cirka två tredjedelar kvinnor och cirka en tredjedel var män. 

 

Tabell 5.3 Modersmål 

 Modersmål Antal  Procent 

 Svenska 128  80 

 Annat  32  20 

 Totalt  160  100 

 

I tabell 5.3 ovan så ser man vilken fördelning det var på respondenternas modersmål. 

Här har vi tagit med alla 160 respondenternas svar och kollat helheten där 128 hade 

svenska som modersmål och där 28 hade ett annat modersmål. Alltså så hade 80 % av 

respondenterna svenska som modersmål och 20 % hade annat än svenska som 

modersmål. 

 

Tabell 5.4 Utbildningsnivå 

Utbildningsnivå Grundskola Gymnasium Folkhögskola Yrkeshögskola Högskola/Universitet Totalt 

Generation X 2 24 1 2 36 65 

Generation Y 0 17 3 2 73 95 

Totalt X och Y 2 41 4 4 109 160 

 

Tabell 5.4 visar vilken utbildningsnivå som respondenterna har i de olika 

generationskategorierna X och Y, sedan ser man det totala för båda generationerna. 

Högskola/Universitet är det som dominerar för båda generationerna vilket tyder på att 

de flesta oavsett generation är välutbildade. Där fanns en del respondenter som också 

angav gymnasium som utbildningsnivå men där det för generation X där det ligger 

runt en tredjedel av de totala respondenterna. Som väntat var detta lite högre i 

generation X än i generation Y där individerna som hade gymnasienivå låg på runt 18 

% av det totala bland respondenterna i generation Y.  
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Tabell 5.5 Huvudsaklig sysselsättning 

Huvudsaklig sysselsättning Student Arbetande Arbetslös Totalt 

Generation X 13 51 1 65 

Generation Y 77 17 1 95 

Totalt X och Y 90 68 2 160 

 

I tabellen 5.5 visar den huvudsakliga sysselsättningen i sin helhet men den har också 

delats upp för att se vilken sysselsättning generation X och generation Y har. Från 

generation X kan man utläsa att bara 20 % av de totala respondenter från generationen 

som fortfarande studerar, vilket är förväntat. Medan respondenterna från generation Y 

precis tvärtom från generation X ligger på 80 % som fortfarande studerar av det totala 

antalet respondenter, vilket också var ett förväntat resultat. 

 

Tabell 5.6 Ungefärlig årsinkomst 

 Årsinkomst Min  Max  Medel  Std.Avvikelse 

   31 200  696 000 184 395 127 685 

 

I tabellen 5.6 så ser man respondenternas uppskattade årsinkomst med alla samlade i 

en och samma tabell. Tabellen visar att medelinkomsten per år för både generation X 

och generation Y ligger på cirka 184 000 kronor och att standardavvikelsen ligger på 

cirka 128 000 kronor. 

 

5.2 Beskrivning av de resterande oberoende variablerna 
Innan urval av variabler så valdes en 90 % -igt konfidensintervall. Detta på grund av 

att investeringsbeteende i sig är väldigt svårt att generalisera mellan individer, där av 

så blir det svårt att ha för snävt konfidensintervall på 99 % till 95 %.  

 

För att kunna skapa variabler som fångar syftet med de interna variablerna som mäts 

så krävs det att man utformar alla variablerna separat så att de passar analysen 

tillvägagångssätt. För att skapa en riskvariabel så kodades enkätsvaren gällande 

riskavers mot risktagare om där denna variabel fick nya värden samt slogs ihop med 

hjälp av en bekräftelse från Cronbach Alpha testet som blev variabeln riskattityd 

totalt. Även variablerna gällande tidspreferenserna kunde kodas om och sättas ihop 
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till en variabel vid namn tidspreferenser totalt. Ur resterande frågor från enkäten (se 

bilaga 1) så valdes ”du investerar helt efter egna preferenser”, ”rådfrågar experter 

inom området innan du investerar dessa”, ”du andra informationskanaler innan du 

investerar dessa”, ”jag har alltid en god plan för mina kommande investeringar” 

samt ”jag investerar lite när jag känner för det”. Dessa fångade upp det viktigaste 

och var de mest relevanta variablerna att ta upp till hypoteserna. Resterande frågor 

användes inte då de var missvisande och gav motsägande resultat i analysen. 

 

Utifrån dessa variabler som valdes till analyserna så testades dessa med ett 

Kolmogorov-Smirnov test där ingen variabel visade en signifikans. Där av betraktas 

detta som att dessa inte är normalfördelade, alltså anpassas analysmetoderna till detta. 

 

5.3 Resultat av Normalfördelningstest 
För att kunna avgöra hur materialet man har ska analyseras vidare är det av vikt att 

först undersöka ifall variablerna är normalfördelade. Kolmogorov-Smirnov testet som 

gjordes gav ett signifikant värde för samtliga värden i ett 90 % -igt konfidensintervall, 

vilket innebär att det inte förelåg en normalfördelning av variablerna. Tabell 5.3 ovan 

visar klart och tydligt att respondenternas svar inte var normalfördelade. Till följd av 

att Kolmogorov-Smirnov testet inte visade en normalfördelning så blir det enligt 

Pallant (2010) nödvändigt att göra ett Spearman test när korrelationen med de 

oberoende variablerna ska prövas.  

 

Tabell 5.3 Normalfördelningen 

Variabel       df  Sig. Nivå 

Utbildningsnivå      159  0,000 

Inkomst innan skatt per månad    159  0,005 

Riskattityd       159  0,044 

Tidspreferens       159  0,009 

Investerar efter egna preferenser    159  0,000 

Rådfrågar experter      159  0,000 

Använder olika informationskanaler   159  0,000 

God plan för kommande investeringar   159  0,007 

Investerar när jag känner för det    159  0,000 
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5.4 Resultat av Cronbach Alpha U-test 
Trots att det fanns skillnader i utformningen av frågorna gällande samma variabel, så 

utfördes ett Cronbach Alpha test på alla frågor för att kunna avgöra vilka som kan 

sättas ihop och vilka som kan vara för sig själv. För majoriteten av Cronbach Alpha 

testen så låg värdet på cirka 0,6, medan ett fåtal var över 0,7, samt under 0,5. För att 

kunna bestämma den interna reliabiliteten mellan dessa olika variabler bör värdet 

ligga på över 0,7, dock är det acceptabelt i vissa fall att värdet ligger på 0,6 då både 

tidspreferens och risktagning låg runt värdet 0,7.  

 

Gällande riskattityd så kunde fem stycken frågor sättas ihop och fick ett Cronbach 

Alpha som visade ett värde på 0,686. De frågor som användes till detta var; ”Jag 

föredrar att investera med låg risk men låg lönsamhet(Omvänd)”, ”Jag föredrar att 

investera med hög risk men hög lönsamhet”, ”Jag säljer när aktierna börjar sjunka i 

värde”, ”Jag avvaktar att sälja när aktierna börjar sjunka i värde” och ”Jag 

investerar för att jag gillar att ta finansiella risker”. 

 

Gällande tidspreferens så kunde fyra stycken frågor sättas ihop och fick ett Cronbach 

Alpha som visade ett värde på 0,698. De frågor som användes till detta var kring då 

du som investerare blir tilldelad gåva med aktier; ”Du planerar att behålla dem” och 

”Du planerar att behålla dem” då läget tillfälligt försämras men med bra 

framtidsutsikter. De resterande två frågorna är; ”Jag föredrar att investera 

kortsiktigt(Omvänd)” och ”Jag föredrar att investera långsiktigt”. 

För att förtydliga så har två frågor omvända värden, då de ursprungligen mäter 

motsatsen till de andra frågorna. Och för att lättare kunna analysera och argumentera 

kring dessa begrepp har de i SPSS omvänts med motsatta värden för att kunna 

analyseras på rätt sätt.  

 

Gällande de oberoende variablerna så var värdet något lägre på grund av frågornas 

utformning, det vill säga att de mäter samma variabel, fast utifrån olika antydanden. 

Detta kan leda till att respondenten inte svarar konsekvent då förhållandena ändras. 

Det andra som påverkade Cronbach Alpha värdet var att mängden frågor i testet för 

varje oberoende variabel var litet till antal, därmed minskar chansen för korrelation 

för möjliga svarsmöjligheter.  
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Tabell 5.4 Cronbach Alpha 

Variabel         Värde 

QBakgrund5 Utbildningsnivå      Ensam 

QBakgrund7 Inkomst innan skatt per månad    Ensam 

Q4a (omvänd) + Q4b + Q5a + Q5b (omvänd) + Q7c Riskattityd  0,686 

Q1c + Q2a (omvänd) + Q2b + Q3c Tidspreferens    0,698 

Q7a God plan för kommande investeringar    Ensam 

Q6d Använder olika informationskanaler     Ensam 

Q6b Rådfrågar experter       Ensam 

Q7b Investerar när jag känner för det     Ensam 

 

5.5 Resultat av Mann-Whitney U-test 
Mann-Whitney U-test används för att jämföra medianerna mellan två grupper av 

individer (Pallant, 2010). Detta test är det icke-parametriska alternativet till t-test på 

oberoende variabler. Pallant (2010) menar att man istället för att jämföra medelvärdet 

mellan två grupper individer, som i fallet med t-testet, så jämför Mann-Whitney U-

test medianerna. Den används då variabeln är kvantitativ men har en sned fördelning 

eller extremvärden som är fallet av undersökningen i uppsatsen. Den omvandlar 

värdena på den kontinuerliga variabeln till att rangordna data för dem två grupperna. 

Detta för att se om de rangordnade data för de två grupperna individer skiljer sig 

markant. Eftersom värdena omvandlas till att bli rangordnade, spelar den faktiska 

fördelningen av värdena ingen roll (Pallant, 2010). Här nedan följer (a) hypoteserna, 

som blev presenterade i kapitel 3, som tolkas med ett Mann-Whitney U-test. 
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För att kunna besvara hypotesernas första del, analyserar man med Mann-Whitney U-

test;  

 

Tabell 5.5 Mann-Whitney 

Variabel     Generation Medelrank Sig. Nivå 

Inkomst innan skatt    X  111,78  0,000 

      Y  59,10 

Utbildningsnivå    X  69,47  0,020 

      Y  88,05 

Tidspreferens     X  75,96  0,301 

      Y  83,61 

Riskattityd     X  83,78  0,457 

      Y  78,26 

Använder olika informationskanaler X  73,48  0,100 

      Y  85,31 

Rådfrågar experter    X  79,82  0,350 

      Y  80,97 

God plan för kommande investeringar X  77,80  0,537 

      Y  82,35 

Investerar efter egna preferenser  X  84,58  0,350 

      Y  77,71 

Investerar efter känsla   X  80,08  0,924 

      Y  80,78 

Antal kategorier    X  83,91  0,431 

      Y  78,17 

Investeringsgraden    X  35,78  0,011 

      Y  53,42 

 

Inkomst innan skatt: 

(H1a) Generation X förväntas ha högre inkomst än generation Y 

Inkomsten per månad innan skatt för generation X hade enligt Mann-Whitney U-testet 

ett rangordnat medel på 111,78, jämfört med generation Y som hade ett rangordnat 

medel på 59,10. Signifikansvärdet på 0,000 antyder att generation X har betydligt 
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högre inkomst än generation Y vilket förefaller logiskt då generation X varit ute på 

arbetsmarknaden en längre tid än generation Y. Detta leder till att generation X i 

större utsträckning har hunnit få en högre grad av inkomst än generation Y vilket 

leder till att hypotesen (H1a) accepteras. 

 

Utbildningsnivå: 

(H2a) Generation Y förväntas ha högre utbildningsnivå än generation X 

Utbildningsnivån för generation Y var något högre än generation X då det blev ett 

rangordnat medel på 88,05 för generation Y jämfört med generation X där den var 

69,47. Signifikansvärdet på 0,002 antyder att generation Y satsar mer på att utbilda 

sig och på så sätt förefaller det logiskt att de också har en högre utbildningsnivå. 

Hypotes (2a) accepteras då det kan påvisas att generation Y har en högre 

utbildningsnivå än generation X. 

 

Tidspreferens: 

(H3a) Generation X förväntas ha högre tidspreferens än Generation Y 

För att testa hypotesen om tidspreferens på dem två generationerna så frågades om 

dem föredrar att investera kort- eller långsiktigt. Mann-Whitney U-testet vissa att där 

inte fanns någon större skillnad mellan generation X och generation Y när det gällde 

att investera på en kort- eller långsiktig basis. Detta resulterar i att hypotes (3a) 

förkastas och då signifikansvärdet på 0,301 så kan det inte påvisas någon signifikant 

skillnad mellan generation X och Y när det gäller generationernas tidspreferens vid 

investering. 

 

Riskattityd: 

(H4a) Generation X är i större grad högre risktagare än Generation Y 

För att testa hypotesen om generation X i större grad högre risktagare så frågades om 

de föredrar att investera med hög risk och hög lönsamhet jämfört med låg risk och låg 

lönsamhet. Det rangordnade medlet för generation X låg på 83,78 och för generation 

Y så låg det på 78,26. Eftersom signifikansvärdet var 0,457 så kan det inte påvisas 

någon signifikant skillnad mellan generationerna X och Y. Därmed så förkastas 

hypotesen om att generation X är i större grad är högre risktagare än generation Y. 

 

Strategiskt planerande: 
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(H5a) Generation X använder i större grad informationskanaler än generation Y 

För att testa hypotesen om generation X använder i större grad informationskanaler än 

generation Y så kunde det utläsas i Mann-Whitney U-testet att så var fallet då 

signifikansnivån låg på exakt 0,100. Använder olika informationskanaler vid valet av 

investering var inte snarlikt för båda generationerna vilket leder till att hypotesen 

(H5a) måste accepteras. Det går att påvisa en signifikant skillnad i användningen av 

informationskanaler i generationerna. 

 

(H6a) Generation X använder i större grad rådfrågning än generation Y 

Den andra strategi variabeln visade det motsatta då det hade en signifikansnivå på 

0,875. Detta kan bero på att utformningen av frågan i enkäten där av väldigt många 

slumpmässiga resultat. På grund av detta så kan hypotes (H7a) inte accepteras och 

därmed så förkastas denna. 

 

(H7a) Generation X använder i större grad framtidsplanering än generation Y 

För att testa hypotesen om generation X i större grad framtidsplanering än generation 

Y så testades detta genom att fråga respondenterna ifall de investerade för att få det 

bättre i framtiden. Då denna hade ett signifikansvärde på 0,537 så kunde det inte 

hittas någon signifikant skillnad mellan generationerna och därmed så måste hypotes 

(H7a) förkastas.  

 

Heuristiskt beteende: 

(H8a) Generation X använder egna preferenser i större grad än generation Y 

Eftersom hypotes (H8a) hade en signifikansnivå på 0,350 så kunde vi inte hitta någon 

signifikant skillnad i respondenternas val av investeringar efter egna preferenser och 

därmed så förkastas hypotes (H8a). 

 

(H9a) Generation X använder högre grad av impulsbeteende än generation Y 

Hypotesen (H9a) fick en signifikansnivå på 0,924 vilket är väldigt högt och därmed så 

finns det ingen skillnad i generation X och generation Y grad av impulsbeteende när 

det gäller att investera. Varför detta blir inte blir i närheten av signifikant kan vara att 

alla respondenter agerar likadant när det gäller att investera, då det handlar om sitt 

eget kapital. Då är det ingen fördel att vara impulsiv vilket återspeglas i svaren vi fick. 

Alltså så måste hypotes (H9a) förkastas. 
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Hypoteser - Generation Resultat 

(H1a) Generation X förväntas ha högre inkomst än generation Y Förkastas 

inte 

(H2a) Generation Y förväntas ha högre utbildningsnivå än generation 

X 

Förkastas 

inte 

(H3a) Generation X förväntas ha högre tidspreferens än Generation 

Y 

Förkastas 

(H4a) Generation X är i större grad högre risktagare än Generation Y Förkastas 

(H5a) Generation X använder i större grad informationskanaler än 

generation Y 

Förkastas 

inte 

(H6a) Generation X använder i större grad rådfrågning än generation 

Y 

Förkastas 

(H7a) Generation X använder i större grad framtidsplanering än 

generation Y 

Förkastas 

(H8a) Generation X använder egna preferenser i större grad än 

generation Y 

Förkastas 

(H9a) Generation X använder högre grad av impulsbeteende än 

generation Y 

Förkastas 

 

5.6 Resultat av Korrelationstest 
För att kunna avgöra (b) och (c) hypoteserna så krävs det att man först och främst 

göra en korrelationsmatris med de oberoende och de beroende variablerna. Det som är 

av intresse att analysera i den här uppsatsen är sambandet mellan de beroende 

variablerna investeringsgraden och andelen investeringar med de oberoende 

variablerna demografi, tidspreferens, riskattityd och strategier. Meningen är att 

undersöka hur dessa kognitiva beteenden korrelerar med individens 

investeringsbeteende vid graden av en investering och andelen investeringar. 

Spearmans korrelationsmatris användes då de beroende och oberoende variablerna 

inte var normalfördelade.  Med denna matris kan man testa hur starkt ett samband 

mellan två variabler är. 
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Begreppet korrelation finns inom statistiken och anger styrkan samt riktningen av 

sambandet mellan två variabler (Pallant, 2010). För att testa styrkan av sambandet 

mellan dessa två variabler så gör man ett korrelationstest. Korrelationskoefficienten 

uttrycks som ett värde mellan -1 och 1. I detta sammanhang så anger 0 att det inte 

finns korrelation mellan det som mäts, att det inte råder något samband mellan de två 

variablerna. Pallant (2010) menar att en positiv korrelation föreligger ifall att en av 

variablerna ökar så ökar den andra variabeln också, där 1 anger att det finns ett 

maximalt positivt samband i det som mäts. En negativ korrelation föreligger ifall att 

en av variablerna ökar medan den andra variabeln minskar, där -1 anger att det finns 

ett maximalt negativt samband i det som mäts. För ett starkt samband ska 

korrelationen ligga mellan 1.0 till 0.5, mellan 0.49 till 0.30 för ett medelstarkt 

samband och slutligen 0.29 till 0.1 för ett svagt samband.  

 

Utöver dessa värden på korrelationsmatrisen kan man tolka signifikansnivån, då den 

indikerar vilka variabler som är signifikanta till varandra. I vårt fall ska detta värde 

inte överstiga 10 % signifikans, det vill säga ett värde på 0.1. Fokusen med uppsatsen 

var till stor del att analysera hur de interna faktorerna, de oberoende variablerna, 

påverkar de beroende variablerna, i vårt fall investeringsgraden och andelen 

investeringar. 
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För att kunna besvara hypotesernas första del, analyserar man med Spearmans 

korrelationsmatris; 

 

Tabell 5.6 Korrelationsmatris 

 
 

Inkomst innan skatt: 

(H1b) Inkomst är positivt associerat mot investeringsgraden 

Hypotesen (H1b) utforskade ifall inkomstnivån positivt påverkade graden av 

investering. Korrelationstestet visade en signifikans nivå på 0,000 för den beroende 

variabeln Andel investering av inkomst per år. Detta visar även att sambandet får ett 

positivt värde på 0,312. På grund av detta förkastas inte hypotesen (H1b). 

 

(H1c) Inkomst är positivt associerat med antalet investeringsval 

Hypotesen (H1c) gällande Antal kategorier som respondenterna investerar i blev även 

denna signifikant. Detta för att signifikansvärdet hamnade på 0,014 med en 

korrelation till inkomst på 0,021. Detta indikerar ett positivt men svagt samband 

mellan inkomst och hur stort antal olika investeringar respondenten har. Tack vare 

detta resultat kan hypotesen (H1c) förkastas inte, detta då noll hypotesen om att det 

inte är en positiv skillnad förkastas. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Utbildningsnivå
2 Inkomst	  innan	  skatt	  per	  månad-‐0,249*
3 Riskattityd 0,049 0,024
4 Tidspreferens 0,322* -‐0,069 0,200*
5 Egna	  preferenser-‐0,032 0,080 0,078 -‐0,040
6 Rådfråga	  experter-‐0,068 -‐0,056 -‐0,188* -‐0,130 -‐0,47*
7 God	  plan	  for	  kommande	  investeringar-‐0,013 -‐0,058 0,027 0,020 0,186* 0,057
8 Investera	  efter	  känsla0,131 0,076 0,224* 0,108 0,257* -‐0,158* -‐0,072
9 Använder	  informationskanaler0,034 -‐0,145 0,027 -‐0,007 0,034 0,223* 0,281* 0,142
10 Antal	  investeringskategorier-‐0,047 0,253** 0,137 0,015* -‐0,112 0,077 0,125 0,105 0,029
11 Antal	  kronor	  investerat	  per	  år0,021 0,312*** 0,276* 0,079* 0,117 -‐0,044** 0,038** 0,088 0,155 0,319*

*	  p	  <.01,	  **	  p	  <	  .05,	  ***p	  <.01
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Utbildningsnivå: 

(H2b) Utbildningsnivå är positivt associerat mot investeringsgraden 

Hypotesen (H2b) frågade ifall utbildningsnivå hade ett positivt samband hur mycket 

individen är villig att investera. Utifrån korrelationsmatrisen så fick det en 

signifikansnivå på 0,155 och en korrelation på 0,021. Detta innebär att noll hypotesen 

accepteras då det inte kan påvisas att det finns ett signifikant samband mellan dessa 

variabler och därmed så förkastas hypotesen (H2b). 

 

(H2c) Utbildningsnivå är positivt associerat med antalet investeringsval 

Hypotesen (H2c) frågade hur vida utbildningsnivån positivt påverkar Antal kategorier 

av investeringar respondenten innehar. För hypotesen så blir det ett liknande resultat 

då signifikansnivån ligger på 0,557 och korrelationen på -0,047. Därmed förkastas 

hypotesen (H2c) då man inte kan påvisa att det finns ett positivt samband mellan 

utbildningsnivån och antal kategorier av investering. 

 

Tidspreferens: 

(H3b) Tidspreferens är positivt associerat mot investeringsgraden 

Hypotesen gällande tidspreferensen (H3b) och hur den är kopplad till 

investeringsgraden fick en signifikansnivå på 0,070 med en korrelation på 0,079. 

Signifikansnivån indikerar på att variabeln kan tas med i beräkningen, och 

korrelationsvärdet indikerar att det korrelerar svagt positivt med Andelen inkomst 

investerat. Där med förkastas inte hypotesen (H3b) då man kan påvisa en signifikant 

koppling. 

 

(H3c) Tidspreferens är positivt associerat med antalet investeringsval 

Hypotesen (H3c) som relaterade tidspreferens till Antal kategorier av investeringar 

hade en signifikansnivå på 0,057 och en korrelation på 0,015. Detta innebär att man 

kan påvisa att det finns en signifikant koppling mellan dessa variabler, och därmed 

förkastas inte hypotesen (H3c). 

 

Riskattityd: 

(H4b) Risktagare är positivt associerat mot investeringsgraden 

Hypotesen (H4b) står för att risktagare har ett positivt samband med antal kronor de 

är villig att investera.  Signifikansnivån var i detta fall på 0,087 med ett 
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korrelationsvärde på 0,276. Denna signifikansnivå påvisar att risktagande går att ta 

med i beräkningen, samt att den överensstämmer med hypotesen, där 0,276 beskriver 

medel positiv korrelation. Hypotesen (H4b) förkastas inte på grund av detta resultat. 

 

(H4c) Risktagare är positivt associerat med antalet investeringsval 

Gällande hypotes (H4c) så visar den likande värden. Signifikansnivån ligger på 0,171 

vilket är över 10 % -gränsen, med en korrelation på 0,137. Precis som i föregående 

hypotes så går det inte att acceptera denna heller och därmed så förkastas hypotes 

(H4c). 

 

Strategiskt planerande: 

(H5b) Större användning av informationskanaler är positivt associerat med 

investeringsgraden 

Hypotesen (H5b) gällande användningen av informationskanaler kommer att 

förkastas då signifikansnivån för denna är 0,560, trots en korrelation med ett värde på 

0,155, inte överensstämmer med hypotesens antagande. 

 

(H5c) Större användning av informationskanaler är positivt associerat med antalet 

investeringsval 

Hypotes (H5c) förkastas då signifikansnivån ligger på 0,717, trots att den har en svag 

korrelation med värdet 0,029. Detta visar att hypotesen i grunden är formad i rätt 

riktning, men att detta inte kunde bekräftas med hjälp av enkätstudien då den inte var 

signifikant. 

 

(H6b) Större grad av rådfrågning är positivt associerat med investeringsgraden 

Hypotes (H5d) förkastas då signifikansnivån ligger på 0,018 och korrelationen följer 

hypotesens antagande om en negativ korrelation. Värdet på korrelationen var -0,044 

vilket överensstämmer med hypotesen. 

 

(H6c) Större grad av rådfrågning är positivt associerat med antalet investeringsval 

Ett positivt värde på 0,077 i korrelationen stämmer med hypotesens utformning, vilket 

leder till att hypotesen (H5e) förkastas. Dock är signifikansnivån för hög och 

hypotesen förkastas då värdet ligger på 0,334. 
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(H7b) Högre grad av framtidsplanering är positivt associerat med investeringsgraden 

Hypotes (H5f) går att acceptera då signifikansnivån ligger på 0,032. Att den även har 

en positiv lutning med ett värde på 0,038 bekräftar antagandet i hypotesen. Därav så 

förkastas inte hypotesen. 

 

(H7c) Högre grad av framtidsplanering är positivt associerat med antalet 

investeringsval 

Som väntat var korrelationen positiv till investeringsgraden, då individer förväntas 

investera mer om de gör upp en strategisk plan inför investering. Trots värdet var 

positivt på 0,125 kunde inte hypotesen bekräftas då signifikansnivån var alldeles för 

hög, det vill säga 0,632 och därmed så förkastas hypotes (H5g). 

 

Heuristiskt beteende: 

(H8b) Högre grad av egna preferenser är negativt associerat med investeringsgraden 

Hypotesen (H6b) frågor om egna preferenser och tidigare erfarenheter påverkar 

investeringsgraden negativt. Signifikansnivån var 0,309 och korrelationsvärdet var 

0,117. Detta leder till att hypotesen (H6b) förkastas, då den inte får stöd från 

signifikansnivån eller den svagt positiva korrelationen. 

 

(H8c) Högre grad av egna preferenser är negativt associerat med antalet 

investeringsval 

Hypotes (H6c) hade en signifikansnivå på 0,159 och en korrelation på -0,112. Detta 

tyder på att denna variabel inte kan bevisas påverka hur många kategorier individer 

valde att investera i. Det visar även att ifall den var signifikant så skulle hypotesen 

accepteras då korrelationen visade sig vara negativ och därmed så förkastas hypotes 

(H6c).  

 

(H9b) Högre grad av impulsbeteende (känsla) är negativt associerat med 

investeringsgraden  

Med en signifikans nivå på 0,533 och en korrelation på 0,088 så förkastas hypotes 

(H6d). Den är inte signifikant samt stämmer den inte överens med det ursprungliga 

antagandet. 
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(H9c) Högre grad av impulsbeteende (känsla) är negativt associerat med antalet 

investeringsval 

Då denna variabel fick en positiv korrelation på 0,105, då den skulle vara negativ 

enligt hypotesen, ser man redan att hypotes (H6e) förkastas. Dock kan man försäkra 

sig genom att kolla på signifikansnivån som låg på 0,185, vilket även bekräftar att 

sambandet inte har någon signifikans och därmed förkastas denna hypotes. 

 

Hypoteser – Investeringsgraden och antalet investeringsval Resultat 

H1b. Inkomst är positivt associerat mot investeringsgraden Förkastas 

inte 

H1c. Inkomst är positivt associerat med antalet investeringsval Förkastas 

inte 

H2b. Utbildningsnivå är positivt associerat mot investeringsgraden Förkastas 

H2c. Utbildningsnivå är positivt associerat med antalet 

investeringsval 

Förkastas 

H3b. Tidspreferens är positivt associerat mot investeringsgraden Förkastas 

inte 

H3c. Tidspreferens är positivt associerat med antalet investeringsval Förkastas 

inte 

H4b. Risktagare är positivt associerat mot investeringsgraden Förkastas 

inte 

H4c. Risktagare är positivt associerat med antalet investeringsval Förkastas 

H5b. Större användning av informationskanaler är positivt associerat 

med investeringsgraden 

Förkastas 

H5c. Större användning av informationskanaler är positivt associerat 

med antalet investeringsval 

Förkastas 

H6b. Större grad av rådfrågning är positivt associerat med 

investeringsgraden 

Förkastas 

H6c. Större grad av rådfrågning är positivt associerat med antalet 

investeringsval 

Förkastas 

H7b. Högre grad av framtidsplanering är positivt associerat med 

investeringsgraden 

Förkastas  

inte 
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H7c. Högre grad av framtidsplanering är positivt associerat med antal 

investeringsval 

Förkastas 

H8b. Högre grad av egna preferenser är negativt associerat med 

investeringsgraden 

Förkastas 

H8c. Högre grad av egna preferenser är negativt associerat med 

antalet investeringsval 

Förkastas 

H9b. Högre grad av impulsbeteende (känsla) är negativt associerat 

med investeringsgraden 

Förkastas 

H9c. Högre grad av impulsbeteende (känsla) är negativt associerat 

med antalet investeringsval 

Förkastas 

 

5.6 Resultat av Regressionstest 
Fram tills nu har hypoteserna analyserats med Mann Whitney U-test och Spearmans 

korrelation matris. Dock är detta inte tillräckligt i de flesta kvantitativa analyser, då en 

regressionsanalys förklarar hur de olika oberoende variablerna påverkar den beroende 

variabeln. För att ta reda på hur mycket den beroende variabeln påverkas av de 

oberoende variablerna så är det lämpligt att använda multipel regression.   

 

För att kunna utföra en multipel regressionen valdes samma variabler som till de 

korrelations test som tidigare genomfördes. Som tidigare nämnt så var det ett antal 

variabler som var av större relevans till forskningen och därmed utnyttjas dessa i den 

multipla regressionen. Dessa oberoende variabler är; Utbildningsnivå, Inkomst, 

Riskattityd, Tidspreferens, Att investera efter egna preferenser, Rådfråga experter, 

Använda informationskanaler, God plan inför investeringar och Investera efter känsla. 

Då det fanns två olika variabler som förklarade investeringsbeteendet, därför 

utformades två stycken multipla regressionsanalyser som delas upp i 

Investeringsgraden och investeringskategorier.  

 

Då resultatet av multipel regressionen påvisar hur mycket de oberoende variablerna 

påverkar den beroende variabel, så är det av stor relevans att ta reda på vad som 

påverkar och hur mycket det påverkar Investeringsgraden och Investeringskategorier. 

Dock för att multipel regressionen ska vara av relevans finns det ett antal mål som bör 

tas hänsyn till. Det första är att VIF värdet och enligt Pallant (2010) på de olika 
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variablerna inte bör överstiga 2. Det andra är att om ett Durbin-Watson test 

genomförs är att värdet bör ligga mellan 0 till 4 på hela regressionen (Pallant, 2010).  

 

Tabell 5.6.1 Regression Investeringsgrad 

Variabel     b t Sign.(p) VIF 

Utbildningsnivå    -,830 -,796 ,429  1,283 

Inkomst     ,451 4,060 ,000  1,451 

Riskattityd     -,058 -,491 ,556  1,148 

Tidspreferens     ,261 2,451 ,016  1,336 

Investera efter egna preferenser  -,006 -,046 ,093  1,785 

Rådfråga experter    -,148 -,1,190 ,237  1,827 

Använder olika informationskanaler ,036 -,046 ,726  1,207 

God plan för kommande investeringar ,183 ,352 ,086  1,310 

Investerar efter känsla   -,069 -,666 ,507  1,262 

R2       19,3 % 

 

Tabell 5.6.2 Regression Investeringskategorier 

Variabel     b t Sign.(p) VIF 

Utbildningsnivå    -,057 -,671 ,503  1,235 

Inkomst     ,322 3,458 ,001  1,495 

Riskattityd     -,164 2,037 ,043  1,112 

Tidspreferens     -,001 -,017 ,986  1,195 

Investera efter egna preferenser  -,114 -1,224 ,223  1,500 

Rådfråga experter    ,081 ,880 ,380  1,453 

Använder olika informationskanaler -,024 -,283 ,777  1,186 

God plan för kommande investeringar ,036 ,435 ,098  1,177 

Investerar efter känsla   -,059 -,695 ,488  1,231 

R2       7,5 % 

 

Då vi hade två stycken beroende variabler, Investeringsgrad och Antal 

investeringsval, så utförde vi även två separata multipel regressioner. Inför dessa 

multipel regressionstest så kontrollerades de utvalda oberoende variablerna för 

multikollinearitet där variabler med VIF värden över 2 bör tas bort. I vårt fall så var 
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det ingen variabel som hade över 2 i båda testerna. Med detta kunde vi inkludera alla 

oberoende variabler till de båda testen och utifrån dessa vissa ett resultat. 

 

I tabell 5.6.1 kan man se ett R2 på 0,193 för variabeln Investeringsgrad, vilket innebär 

att de valda oberoende variablerna förklarar 19,3 % av hur mycket respondenten är 

villig att investera. I tabell 5.6.2 så blev det andra R2 0,075, vilket innebär att 7,5 % av 

hur många olika finansiella investeringar som respondenten innehar förklaras med de 

valda variablerna.  

 

Om man då istället tittar på de oberoende variablerna så ser man att i båda 

regressionerna så är det inkomst och god planering som är signifikanta på 10 % nivån. 

Detta visar att inkomst har en koppling med hur mycket en individ är villig att 

investera samt hur många olika investeringsalternativ denne respondent har investerat 

(DeBondt, 2010). Detta är inget nytt då denna faktor är en av de tydligaste 

anledningarna till varför individer investerar. De har helt enkelt kapital till att 

investera och en förlust påverkar inte lika hårt på ekonomin (DeBondt, 2010). Även 

så har god planering, det vill säga strategi, en direkt koppling till investeringsgraden 

och antal investeringsval. Att man som individ utför större investeringar då man med 

noggrannhet planerat är inget ovanligt (Lovac, 2008). Det förklaras även i Lovac 

(2008) hur strategi är en viktig roll vid investeringsbeslut, så var resultatet gällande 

god planering inget oväntat. 

 

Går man istället över till de andra variablerna så ser man att det är bara riskattityd i 

den andra regressionen, antal investeringsval, som har 10 % signifikans. Medan resten 

av variablerna har mycket varierande signifikansnivåer dock inte under 10 % nivån. 

Att resterande variabler inte var signifikant kan verka underligt då det i teorin lyfts 

fram att vara de viktigare faktorerna bland alla investeringsbeteende faktorer (Lovac, 

2008). Detta beror till största del på grund av två saker; Enkätens utformning och Val 

av respondenter. 

 

Att enkäten inte var optimalt utformad ledde till många missuppfattningar vid 

besvarande av frågorna från respondenterna. Det andra som var en stor faktor till 

varför de andra variablerna inte visade bättre resultat är för att respondenterna i sig 

var till större delen inte intresserade eller involverade i finansiella investeringar, vilket 



 
 

62 

ger ett missvisade resultat då respondenten inte ville eller kunde svara på frågorna 

som ställdes. 

 

5.7 Sammanfattning av analysen 
I denna sammanfattning ska resultaten från de olika testerna, samt hur de påverkat 

hypoteserna framhävas. Denna sammanfattning kommer vara utformat i samma 

indelning som kapitel fem, det vill säga sammanfatta Mann Whitney testet, 

korrelationstestet och regressionsanalyserna. 

 

Den första delen av hypoteserna besvarades genom ett Mann Whitney test, där 3 av de 

9 hypoteserna kunde accepteras. Dessa resultat var på grund av variablerna inkomst 

per månad innan skatt, utbildningsnivå och använder olika informationskanaler. 

Många av de resterande testen som förkastades hade kunnat bli signifikanta ifall 

frågorna i enkäten hade varit bättre formulerade och bättre riktade mot rätt 

respondenter. Nu på grund av detta så kunde man inte se någon skillnad mellan 

generationerna X och Y utifrån de valda variablerna.  

 

Gällande korrelationstestet så accepteras 6 av 18 hypoteser.  Dessa 6 var 

inkomstenspåverkan mot investeringsval, inkomstenspåverkan mot investeringsgrad, 

tidspreferens mot investerings graden, tidspreferens mot antalet investeringsval, 

risktagning mot investeringsgraden och planering mot investeringsgraden. Bland 

dessa 6 var det inkomst mot investeringsval som var start kopplat. Medan de andra 5 

visade ett relativt svagt samband till medelstarkt, respektive beroende variabel. Dessa 

var tidspreferens mot både investeringsgraden och investering val, risktagning mot 

investeringsgraden, framtidsplanering mot investeringsgraden. 

 

Gällande den inbördes korrelations som sker mellan de oberoende variablerna, så 

fanns det inga höga korrelationer mellan de utvalda variablerna. Detta medförde att 

det inte blev problem med multikollinearitet senare i regressionsanalyserna. 

 

Att de andra 12 hypoteserna förkastades var på grund av att signifikansnivån var 

något för hög i de enskilda fallen, medan hypotesens riktning stämde till större delen 

överens med vad korrelationerna visade. Att signifikansnivåerna mellan de olika 
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variablerna blev så höga, beror till stor del på urvalet av respondenter i kombination 

till frågornas utformning i enkätstudien. Då det inte går att fastställa huruvida en 

hypotes accepteras eller förkastas utifrån korrelationstest eller Mann Whitney test, 

gick vi steget vidare med ett multipel regressionstest för att kunna avgöra vilka 

variabler som individuellt påverkade de beroende variablerna, investeringsgrad och 

antal investeringsval.  

 

Vid de senare regressionstesten så blev resultaten någorlunda avvikande från både 

Mann Whitney testet och korrelationstestet. Detta då ett fåtal av de hypoteser vars 

variabel kunde accepteras, visade sig ha en allt för stor signifikansnivå. Som i 

korrelationstestet så utformades två stycket regressionstester, på grund av tidigare 

nämnda uppdelningar av beroende variabler.  

 

I det första regressionstestet gällande investeringsgraden så fick vi en förklaringsgrad 

på 19,3 % där inkomst och god plan stod för största delen av denna förklaringsgrad. 

Detta på grund av att dessa hade bra signifikans gentemot investeringsgraden, samt att 

deras beta-värde som följd var något högre och därmed förklarar mer för 

regressionsanalysen. Generations variabel hade ingen signifikant påverkan i detta test. 

 

I det andra testet fick vi en förklaringsgrad på 7,5 % vilket var väldigt lågt, gentemot 

den tidigare regressionen. Även här var inkomst en avgörande faktor, där den var 

mest signifikant. Dock var inte god plan en påverkande faktor, utan i detta fall var det 

var tidspreferens. Även i detta test hade inte generationerna en signifikant påverkan. 
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6. Diskussion och slutsats 
I det sista kapitlet så diskuteras och presenteras uppsatsens slutsatser. Men först och 

främst så diskuteras resultat och svaret på frågeställningen presenteras. Sedan 

kommer förslag att ges på hur uppsatsen kan komma till praktisk användning och 

slutligen så kommer det att riktas självkritik mot uppsatsen. Det kommer även att ges 

förslag för vidare forskning kring ämnet. 

 

6.1 Diskussion och slutsatser 
Syftet med denna uppsats var undersöka hur de interna faktorerna som 

tidspreferenser, riskattityd och personliga investeringsstrategier inom den kognitiva 

psykologin skiljer sig mellan generation X och generation Y vid investeringsbeslut. 

För att kunna identifiera detta så ställdes följande fråga: 

 

”Hur skiljer sig generation Y jämfört med Generation X när det gäller 

investeringsbeteende, detta utifrån interna faktorer inom den kognitiva psykologin 

såsom tidspreferens, riskattityd, strategier och heuristik”. 

 

I litteraturgenomgången så presenterades både generation X och generation Y. Där 

beskrevs de olika generationernas särdrag och vad som utmärker just den 

generationens egenskaper. I litteraturen framkom att generation X är självständiga 

som individer, detta på grund av att de växt upp under en osäker tid med 

nedskärningar och finansiella kriser vilket medfört att tilltron till marknaden inte är så 

hög. Deras beteende kännetecknas av att de som individer är väldigt otåliga och att de 

känner behovet av att ha kontroll i tillvaron. Prestationer och resultat är viktigt för 

generation X och som belöning uppskattas monetära eller karriärsuppbyggande 

belöningar. I litteraturgenomgången så framgick det att generation Y var den mest 

välutbildade generationen, detta till stor del av kunskapen att hitta information som är 

relevant på marknaden snabbt genom olika sorters generationskanaler. Deras 

beteendemönster kännetecknas av att de lär sig saker snabbt, är optimistiskt lagda och 

är rent beteendemässigt väldigt delaktiga i sitt jobb och vill göra skillnaden. 

Prestationer och resultatet är lika viktigt för generation Y som för generation X men 

där generation Y uppskattar mer icke monetära belöningar och där de värdesätter att 
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investera inför framtiden än att investera åt det kortsiktiga hållet som kännetecknar 

riskinvesteringar såsom aktier.  

 

I uppsatsen belystes också olika faktorer så som respondenternas demografiska och 

personliga egenskaper och hur dessa påverkar deras investeringsbeteende. Detta har 

avhandlats i tidigare forskning men dock så finns det inte någon tidigare forskning hur 

dessa har påverkat generationer som X och generation Y. Dessa interna variabler som 

framgått av litteraturgenomgången har använts för att skapa den enkät som användes 

för att undersöka dessa egenskaper hos respondenterna och då speciellt på hur 

generationerna X och Y påverkas av dessa. Tanken med uppsatsen var att nå ut till en 

breddare publik utav individer inom de tänkta målgrupperna, i detta fall X och Y, då 

det vore intressant att undersöka även de som inte söker sig till typiska 

investeringsforum. Detta tycktes vore intressantare då det borde ligga i allas intresse 

att hålla sig uppdaterad inom sin ekonomi, för att på så sätt kunna upprätthålla en god 

finansiell grund att stå på nu och även i framtiden. Då det framhölls att generation Y 

inte eftersträvar monetära medel lika mycket som generation X så skulle det då 

innebära att intresset för att investeringar kommer minska med tiden på marknaden. 

 

Från föregående studier av generation X så borde uppsatsens respondenter motiveras 

av att investera i monetära tillgångar och därmed investera mer än generation Y då de 

är ute på arbetsmarknaden och har framförallt mer kapital att investera. Medan det 

från föregående studier visat att generation Y har en högre utbildningsnivå men att 

dem inte har varit så intresserade i monetära medel, utan att dem mer var intresserade 

att investera i sitt eget välbefinnande. Tidigare i teorierna så har det också nämnts att 

de interna faktorerna tidspreferenser, riskattityd, strategier och heuristik har en 

påverkan på individerna investeringsbeteende och att dessa borde ha olika påverkan 

på dem olika generationerna. Men enligt Mann-Whitney testet som gjorde så visade 

det resultatet som kom fram att tre av nio faktorer hade en acceptans. Därmed så var 

det en skillnad mellan generationerna i dessa tre faktorer som var inkomst, 

utbildningsnivå och strategi – använda informationskanalerna. På grund av dessa 

resultat så kan det inte framgå en signifikant skillnad mellan generationernas koppling 

till de interna faktorerna. Anledningen till att endast var tre av nio faktorer som visade 

sig vara signifikanta i Mann-Whitney testet kan bero på att de tidigare studierna som 

gjorts angående generationerna inte har undersökt i vilken omfattning de olika 
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individerna från generation X och generation Y har för preferenser när det gäller att 

investera. Tidigare litteratur har endast beskrivit hur de olika individerna särskiljer sig 

rent beteendemässigt och hur dessas preferenser ser ut men ingen djupgående studie 

på hur detta skiljer sig mellan individer rent geografiskt, utan bara generaliserats fram 

endast utifrån generationerna i sig. Det som tydligt framgår av resultaten från Mann-

Whitney testet visar dock att skillnader i inkomst, utbildningsnivå finns och att 

strategierna delvis var signifikanta. Att inkomst och utbildningsnivå skulle skilja sig 

mellan generationerna var förväntade, men skillnaderna i strategier stärker hypotesen 

att det fanns en skillnad mellan generationerna i strategiskt planerande.  

 

Vid förklaring av investeringsgraden och antalet investeringsval var det 6 av 18 

hypoteser som hade en signifikant relevans till investeringsbeteendet. De faktorer som 

påverkade investeringsgraden och antalet investeringsval var delvis inkomst, 

tidspreferens – mot både investeringsgrad och antalet investeringar, delvis 

risktagning och delvis strategi – framtidsplanering. Även i detta test visar att 

inkomstnivå och strategi har en signifikant relevans i hur individerna investerar. Detta 

test stärker återigen de antaganden som gjorts angående generation X och generation 

Y skillnader i inkomst och strategiskt planerande. Men att det i detta test också kan 

påvisas att tidspreferenserna vid både investeringsgraden och antalet investeringar 

skiljer sig så markant mellan generationerna stärker hypotesen om att skillnader finns 

och att dem är signifikanta. Att inkomst visade sig ha en relativt stor skillnad mellan 

generationerna kan bero på som tidigare diskuterats att generation X i större grad har 

hunnit vara ute i arbetslivet längre än generation Y och hunnit avancera rent 

ekonomiskt genom löneförhöjningar. Detta kan även bero på att det tidigare fanns 

möjligheter för generation X att direkt efter gymnasium direkt kunna gå ut i 

arbetslivet utan någon direkt vidareutbildning. Skillnader i tidspreferenser antyder att 

generationerna väljer att investera olika då, beroende på i vilket skeende man befinner 

sig i livet, väljer att investera sitt kapital.   

 

Genom den här uppsatsens regressionsanalys så prövades vilken unik påverkan 

förekomsten av varje faktor hade på respondenternas investeringsbeteende genom att 

pröva både en regressions analys utav investeringsgraden och antalet investeringsval. 

Detta gjordes då det kan vara av större värde då en regressionsanalys ger ett mätbart 

svar på vilka faktorer som verkligen påverkar investeringsbeteendet. Ifall att man bara 



 
 

67 

undersöker vilka faktorer som upplevs som viktiga så kommer man inte att få ett svar 

på om förekomsten utav dessa påverkar investeringsbeteendet. Faktorerna kan vara 

viktiga för sig utan att ha någon direkt relevans till investeringsbeteendet i sin helhet. 

Enligt resultatet från regressionsanalysen på investeringsgraden så visade det att en 

signifikant skillnad fanns i inkomst, tidspreferens och strategi - god plan för 

kommande investeringar. Dessa resultat påvisar ett signifikant samband som 

överensstämmer till stor del med tidigare gjorda test. Den andra regressionsanalysen 

gällande antalet investeringsval visade återigen en signifikans till inkomst och 

tidspreferens. 

 

Det som gick att förklara genom testerna var inkomst, tidspreferens och strategi hos 

de enskilda individerna då dessa visade hur de påverkade investeringsvalen som 

gjordes. Dessa är även de som skiljer sig mer eller mindre mellan generationerna och 

därmed besvarar uppsatsens forskningsfråga. 

 

Faktorn inkomst visade vid flera analyser ett samband mellan investeringsgraden och 

antal investerings kategorier. Det påvisades också att det fanns skillnad mellan 

inkomster för generation X och för generation Y. Detta var dock inget nytt, då det i 

tidigare forskning redan påvisats att generation X har en större inkomst än generation 

Y. Att skillnaden skulle vara så pass stor kan bero på att denna uppsats inte tar upp 

livscykeln. Inkomstnivå har en direkt koppling till livscykeln, där en ökning i den ena 

faktorn innebär att även den andra faktorn ökar (Barnekow, 2002). 

 

Tidspreferens är, enligt Lovac (2008), en viktig faktor vid finansiella beslut. Detta 

trots att det inte forskats mycket kring själva beteendet kring individernas 

tidspreferenser. Att tidspreferens har en direkt koppling med investeringsgraden 

överensstämmer med ”Discounted Utility Teory”, där mer frekventa resultat och 

indikationer på en god prestation medför att individen kan investera mer kapital och 

att individen vågar investera i flera investeringsalternativ (Laibson, 1997). Gällande 

huvudfrågan om det fanns någon skillnad mellan generationerna och deras 

tidspreferens så borde det enligt teori vara en skillnad. Detta överensstämde med 

resultatet då det visade sig att generation X investerade mer långsiktigt än generation 

Y. 
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Faktorn strategi gav även den vid flertal av testerna ett positivt resultat, vilket 

överensstämmer med Lovac (2008) och Sharpes (1999) tidigare forskning. Detta då 

det inte fanns en allt för stor skillnad mellan hur mycket strategi som de olika 

generationerna utnyttjade. Det fanns dock en relativt stark koppling mellan strategi 

och investeringsbesluten, det vill säga att individerna investerar mer och i flera olika 

tillgångar för att kunna diversifiera sig.  

 

 Generation X Generation Y 

1. Inkomst 21000 8300 

2. Utbildningsnivå Högskola/universitet Högskola/universitet 

3. Riskattityd 3,6 3,4 

4. Tidspreferens 4,9 5,1 

5. Heuristik 3,5 3,3 

6. Strategi 4,5 4,7 

S1. Antal 

investeringskategorier 
2,7 per person 2,5 per person 

S2. Investeringsgraden 20 tkr (8 %) 15 tkr (15 %) 

   

 

Tabellen ovan visas medelvärdet för de enskilda generationerna för de relevanta 

variablerna 3 till 6. Värdena går från 1 som är lågt, 4 som är medel, och 7 som är 

högt, resterande är kategoriska eller växande värden. Vid jämförelse av 

generationerna så kan man sammanfatta resultatet med ovanstående tabell. Där det i 

de flesta faktorerna inte finns någon större skillnad mellan generation X och 

generation Y. 

 

Även på de faktorerna som skulle undersökas så ser man en inte allt för stor skillnad 

mellan generationerna där generation X i genomsnitt har 2,7 olika sorters 

investeringar per person och är villiga att investera cirka 20 000 kr per år. Generation 

Y har relativt liknande siffror där de har 2,5 olika sorters investeringar per person och 

kan tänka sig investera 15 000 per år.   

 

Av att bara kolla på siffrorna så får man inget tydligt grepp om det skiljer sig bland 
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generationerna, dock om man börjar jämföra med tidigare framtagen forskning så får 

dessa siffror en helt ny mening.  I tidigare forskning så nämns det att individer börjar 

investera i flera investeringsval då de blir äldre och har en större koll på 

finansmarknaden (Keepnews, 2010). Dock visar dessa siffror att en generation som 

kan vara upp mot 25 år yngre ändå har liknande nivå av investeringsalternativ. Detta 

beror till stor del på att kunskapen om finansmarknaden idag går ner i åldrarna genom 

att fler och fler studerar. Informationsflödet om finansiella tillgångar är större nu än 

för tidigare generationer, samt att dagens generationer, som generation Y, 

kännetecknas av optimism snarare än pessimism (Keepnews, 2010). 

 

Även om man tittar på hur mycket generationerna är villiga att investera så ser man 

att generation X klart och tydligt kan tänka sig investera mer än generation Y. Dock 

om man jämför med hur mycket generationerna har i inkomst så ser man att 

generation X kan tänka sig investera ca 8 % av sin årliga inkomst jämfört med 

generation Y som kan tänka sig investera ca 15 % av sin årliga inkomst. Detta är 

direkt kopplat till forskningen som säger att generation Y är mer optimistiska och litar 

mer på sin egen förmåga att avgöra vilka beslut som är de korrekta att ta när det gäller 

att investera (Gursoy, 2008). 

 

6.2 Implikationer 
Tidigt i uppsatsen så nämns att individernas investeringsbeteende i mångt och mycket 

styrs av olika faktorer, bland annat de interna- och externa faktorerna. Det nämndes 

också att dessa faktorer också styrs av vilken generation individer man tillhör då alla 

växt upp under olika förhållanden och under olika unika tidsepoker. Alla individer 

måste på något sätt investera sitt kapital, om det så är aktier, fonder, i fastigheter eller 

till pensionssparande så kommer individen någon gång i livet ställas inför val av 

investeringar. Hur de går tillväga för att investera sitt kapital och vilka preferenser 

dessa individer har, gör att dessa kommer att välja olika vid investeringstillfället. Men 

många väljer också att inte investera då de inte känner att de har tillräcklig förståelse 

för att investera i sitt eget välbefinnande att de helt enkelt avstår i brist av intresse och 

kunskap. Denna studie riktar sig till att förstå om detta gäller specifika generationer 

eller det är en generell fråga rörande alla individer oavsett ålder. Detta har gjorts 

genom att kontrollera skillnaderna mellan två generationer, X och Y, som är två helt 
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olika generationer men födda under den senare delen av ett århundrade då den 

tekniska revolutionen har nått oanade nivåer. Banker och andra finansiella institut kan 

använda sig av uppsatsen för att få en bättre förståelse för sina framtida kunder då en 

yngre generation födda från 1995 och framåt är på väg ut på både på arbetsmarknaden 

och den finansiella marknaden för framtida investeringar. 

 

Investeringsbeteendet för generation X och generation Y har i tidigare forskning näst 

intill inte utforskats med fokus på de interna faktorerna som påverkar individerna vid 

investeringsbeslut. Forskning om investeringsbeteende och generationerna har det 

forskats om tidigare men i studier var för sig.  I litteraturen så framhävs generation X 

som individer som är pessimistiska till marknaden då de växt upp under tider då det 

rådigt osäkerhet på marknaden, men har däremot gott om kapital då de varit ute och 

arbetat en längre tid än generation Y. Detta medan generation Y är mer optimistiska 

till marknaden men är inte lika kapitalstarka som föregående generationer då de precis 

har kommit in på arbetsmarknaden. Detta är en fråga för bankerna och andra 

finansiella institut att ta ställning till då de ska lägga upp strategier för att locka 

kunder att stanna hos de samtidigt som de lockar nya kunder. Oavsett vilken 

generation du tillhör så kommer du någon gång att behöva komma i kontakt med 

finansiella institut och placera dina pengar. Att då placera sina pengar så bra som 

möjligt gynnar inte bara individerna själva utan bankerna som kan gynnas av att de 

får in mer pengar med större kundkretsarna. Alltså kan dessa finansiella institut 

gynnas av att anpassa sina verksamheter så att de gynnar alla sorters individer, oavsett 

generation, att investerar. 

 

I dagens samhälle så börjar frågor om etik och miljö bli centrala för hur individerna 

ska investera. Detta väcker ofta en stor debatt och starka känslor hos de som ska 

investera i till exempel aktier och fonder. Generation X har växt upp under en tid då 

den störta miljöpåverkan har skett från industrialiseringen. Än idag försöker man att 

städa upp efter vad tidigare generationer struntat i att åtgärda för ett gott och hållbart 

samhälle för senare generationer. Detta är grundat i hur kort- eller långsiktigt man 

som individ tänker. Generation Y är uppväxta med att man ska tänka långsiktigt och 

vara miljömedveten med sina val i livet. Detta gäller inte bara när de handlar krav 

märkt, köper miljöanpassade produkter, utan även när det gäller valet av 

investeringar. De tar hänsyn till faktorer som etik och miljö inför kommande 
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investeringar. Detta för att de tagit lärdom vill investerar mer långsiktigt och inte göra 

som tidigare generationer där ett mer kortsiktigt tänkande var mer vanligt. På så sätt 

kan bankerna och andra finansiella institut utnyttja all information de kan få tag på 

om dagens generationer så de kan anpassa vissa valmöjligheter så att de passar dessa 

individer. 

 

Sedan så kommer det alltid att vara olika tänk mellan olika individer oavsett ålder och 

generation då vissa tycker att det är mer lönsamt att investera långsiktigt i något som 

säger sig vara mer etiskt och miljövänligt än andra investeringsval. Lika mycket 

kommer det alltid att finnas de som bara ser till egennyttan eller avkastningen då man 

har en relativt kortsiktig investeringshorisont, eller känner att man ändå inte kan 

påverka. Detta kommer inte försvinna helt med senare generationer, men det gör 

mycket att dessa börjar bli mer och mer medvetna om deras val i livet kan få 

konsekvenser i framtiden. Här har alla individer och generationer ett gemensamt 

ansvar att jobba för ett mer etiskt och miljöanpassat samhälle där våra val när vi ska 

investera kan göra en skillnad. 

 

6.3 Självkritik 
Vid datainsamling till denna uppsats så utnyttjades en kvantitativ metod med på 

förhand utvalda platser och tidpunkter för att dela ut enkäten som utvecklades för 

denna studie. Dock så var respondenterna som besvarade enkäterna slumpmässigt 

utvalda. Detta val vid data insamling var inte optimala då en stor del av de 

respondenter som besvarade enkäterna inte var speciellt insatta i finansiella 

investeringar, vilket resulterade i att enkäten som gjordes inte besvarades på ett 

tillfredställande sätt. 

 

Då uppsatsen enbart använde sig av en kvantitativ metod så utnyttjades inte 

möjligheten att undersöka med en kvalitativ metod. Detta gjorde att man inte djupare 

kunde analysera just de personer som verkligen investerar för att på så sätt kunnat ta 

reda på vilka faktorer som vore mer optimala att undersöka, vilket kunde ha lett till 

mer precisa resultat i analysen. Ett annat problem var att enkätfrågorna som var allt 

för generella och saknade en djupare beskrivning så att även respondenter som inte är 

insatta i ämnet investering skulle ha lättare att förstå. Detta så att respondenten hade 
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haft det lättare till att ta ställning i vad som efterfrågades, vilket kunnat leda till att 

resultaten från enkätstudien blir mer exakt. 

 

Att använda sig av både en kvalitativ och kvantitativ metod hade kunnat leda till att 

man fått en bättre förståelse av faktorerna som verkligen påverkar respondenterna till 

att välja att investera, eller att inte investera. Dessa svar hade kunnat användas för att 

konstruera mer optimala enkätfrågor, vilket kunnat leda till att även individer som inte 

är så insatta i investeringsfrågor kunnat ta del av enkäten på ett mer lättbegripligt sätt. 

Att använda sig av både en kvalitativ och kvantitativ metod höjer kvaliteten på 

uppsatsen då resultaten i de olika testen som gjordes hade gjort att fler av variablerna 

hade blivit signifikanta och därmed lett till att hypotesprövningarna hade kunnat ge 

starkare svar. 

 

Andra sätt att höja signifikansnivån kunde ha varit att man inriktade sig på de två 

generationernas verkliga investerare, individer inom målgrupperna som är mer insatta 

i ämnet och har mer förståelse för frågorna i enkäten. Investeringsforum på nätet 

kunde ha utnyttjas och intervjuer med bankanställda som sysslar med sådana frågor 

dagligen kunde ha hjälpt att göra denna studie mer optimal. Genom att fått kontakt 

med dessa personer inom de eftersträvade målgrupperna, generation X och Y, kunde 

detta ha lett till att man fått tydligare indikationer på ifall skillnaderna mellan 

generationerna hade blivit avsevärt olika, vilket i detta fall inte gick att påvisa något 

nämnvärt. 

 

Då denna uppsats baserades på att generalisera investeringsbeteende mönster, kan ett 

ännu större stickprov ha varit mer optimalt för denna typ av analys. Även som tidigare 

nämnt, riktar sig denna typ av forskning till alla segment av individer, vilket blir svårt 

att rättmätigt generalisera med en sådan här liten studie. Utan här krävs det en ännu 

större och mer omfattande studie än denna uppsats för att kunna göra en 

generalisering för hela generationen X och generationen Y. Men detta hade blivit 

alldeles fört stort, omfattande och tidskrävande för en kandidatuppsats. Denna studie 

skulle också ha gjort under en längre tid då det finns många faktorer som påverkar 

individerna i deras beslutsfattande när det gäller investeringsbeteende. Detta då det 

inte bara är de inre faktorerna som påverkar, utan även de yttre faktorerna som 

påverkar men har inte tagits upp i denna uppsats. 
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6.4 Förslag till vidare framtida forskning 
I självkritiken så nämndes att man för en optimal undersökning, när det gäller 

investeringsbeteende, först utforskar vad som kan vara bra att ha med genom att göra 

en kvalitativ metod. Detta för att sedan kombinera en kvalitativ metod med en 

kvantitativ metod, då man kan utgå från resultatet från den kvalitativa metoden till att 

göra väll strukturerade och aktuella enkätfrågor som passar studier gällande 

finansiella investeringar.  Som forskare kring ämnet så hade det hjälpt ifall du lätt 

respondenterna, som i det här fallet inte gick då en kvantitativ metod användes, att 

själv beskriva varför de investerar och hur de går tillväga när de investerar för en 

djupare analys.    

 

När man ska göra vidare forskning kring detta ämne så skulle forum för privata 

investerar föredras då de är mer insatta i sådana frågor än individer som inte har något 

intresse i själva ämnet och inte investerar något själv. Då undersökningen är 

geografiskt begränsade till Sverige så kan man i fortsatta studier inkludera flera 

internationella investerare och individer kan vara av intresse. 

 

I denna forskning kan även indelningen mellan generation X och generation Y göras, 

då det finns tydliga bevis på intresse i finansiella investeringar hos de olika 

generationerna men att det på grund av olika ekonomiska begränsningar gör att 

individer som har ett intresse av att investera inte har möjlighet till detta. I uppsatsens 

undersökning och analysen kom det fram att även de som hade en god inkomst inte 

var så villiga att investera, medan individer som hade det sämre ekonomiskt var mer 

villiga att investera. Dessa enskilda incitament till att investera har förekommit i 

tidigare studier kring investeringsbeteende, men hade kunnat undersökas individuellt 

på ett bredare och djupare sätt än denna uppsats har gjort. Då en kvantitativ 

undersökning användes för insamlingen av data kunde detta inte utforskas närmare. 

 

Förslag till vidare forskning är att man kan undersöka fler generationer individer 

samtidigt, alltså att inte begränsa sig vid bara två generationer. Skillnaderna mellan 

generation X och Y var inte så stora som förväntat i undersökningen, trots att det 

skiljde nästan 30 år mellan den äldsta respondenten från generation X född 1965 och 

den yngste respondenten från generation Y född 1993. En generation som kommer att 
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bli aktuell inom en snar framtid är generation Z, individer födda 1995 och senare. 

Detta blir inte aktuellt förrän dessa har blivit myndiga och kommit ut på 

arbetsmarknaden. 
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Bilaga 1 – Enkät 
 
Enkätundersökning: Investeringsbeteende mellan olika generationer privata investerare 

Vi är två högskolestudenter som läser ekonomi med inriktning bank och finans på Högskolan 
Kristianstad. Nu skriver vi en kandidatuppsats i företagsekonomi som inriktar sig på att 
undersöka skillnaderna i investeringsbeteende mellan olika generationer. Vi har beräknat att 
enkäten tar ca 5 minuter att besvara och alla svar kommer naturligtvis att behandlas 
konfidentiellt. Dina svar kommer att vara helt anonyma för oss, men Dina svar kommer att ha 
stor betydelse för vår uppsats. Därför är vi väldigt tacksamma för att Du tar dig tid att besvara 
enkäten. Tack på förhand och med vänliga hälsningar från Daniel och Dennis. 

Jag är född (år): 

_____________________________________________________________________ 

Jag är: 

o Man 
o Kvinna 

Civilstånd: 

o Gift, inga barn 
o Gift, med barn 
o Gift, med barn som inte längre behöver mitt stöd 
o Singel, inga barn 
o Singel, med barn 
o Singel, med barn som inte längre behöver mitt stöd 

Modersmål: 

o Svenska 
o Annat 

Utbildningsnivå: 

o Grundskola 
o Gymnasium 
o Folkhögskola 
o Yrkeshögskola 
o Högskola/Universitet 

Huvudsaklig sysselsättning: 

o Student 
o Förvärvsarbetande 
o Arbetslös 
o Pensionär 

Ungefärlig månadsinkomst innan skatt: 
_____________________________________________________________________ 
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Nedan följer olika scenarios, ta vänligen ställning till dessa (ringa in dina svar): 

 

1. Låt säga att Du får en gåva bestående av aktier till ett värde av 10 000 kronor med 
goda framtidsutsikter. 

1 Instämmer inte alls    7 Instämmer helt 

a. Du säljer dem omgående 

1 2 3 4 5 6 7 

b. Du överväger att sälja dem 

1 2 3 4 5 6 7 

c. Du planerar att behålla dem 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Låt säga att trots de senaste ekonomiska kriserna så har Du nu bestämt dig för att 
investera i aktier. 

1 Instämmer inte alls    7 Instämmer helt 

a. Jag föredrar att investera kortsiktigt 

1 2 3 4 5 6 7 

b. Jag föredrar att investera långsiktigt 

1 2 3 4 5 6 7 

 

3. Låt säga att Du nyligen har investerat 10 000 kronor i en aktieportfölj (bestående av 
olika sorters aktier). Kort efteråt läser du en prognos som förutspår sämre 
framtidsutsikter på marknaden men att det snabbt kan vända till det bättre. 

1 Instämmer inte alls    7 Instämmer helt 

a. Du säljer dem omgående 

1 2 3 4 5 6 7 

b. Du överväger att sälja dem 

1 2 3 4 5 6 7 

c. Du planerar att behålla dem 

1 2 3 4 5 6 7 

 
4. Låt säga att Du har 10 000 kronor på ett sparkonto på banken men har nu tänkt 
investera dessa i aktier. 
1 Instämmer inte alls    7 Instämmer helt 

a. Jag föredrar att investera med låg risk men låg lönsamhet 
1 2 3 4 5 6 7 

b. Jag föredrar att investera med hög risk men hög lönsamhet 
1 2 3 4 5 6 7 
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5. Låt säga att aktierna Du just har investerat har börjat sjunka i värde. Hur reagerar 
Du på detta? 

1 Instämmer inte alls    7 Instämmer helt 

a. Jag säljer när aktierna börjar sjunka i värde 
1 2 3 4 5 6 7 

b. Jag avvaktar att sälja när aktierna börjar sjunka i värde 
1 2 3 4 5 6 7 

 
6. Låt säga att Du får en möjlighet att investera 10 000 i aktier. Hur går Du tillväga för 
att realisera denna investering? 
1 Instämmer inte alls    7 Instämmer helt 

a. Du investerar dessa helt efter egna preferenser 

1 2 3 4 5 6 7 

b. Du rådfrågar experter inom området innan du investerar dessa 

1 2 3 4 5 6 7 

c. Du rådfrågar en vän innan du investerar dessa 

1 2 3 4 5 6 7 

d. Du använder andra informationskanaler innan du investerar dessa 

1 2 3 4 5 6 7 

 

7. Låt säga att Du har bestämt dig för att investera. Hur går du tillväga? 

1 Instämmer inte alls    7 Instämmer helt 

a. Jag har alltid en god plan för mina kommande investeringar 
1 2 3 4 5 6 7 

b. Jag investerar lite när jag känner för det 
1 2 3 4 5 6 7 

c. Jag investerar för att jag gillar att ta finansiella risker (t.ex. att uppnå önskad avkastning)  
1 2 3 4 5 6 7 

d. Jag investerar för att jag ska få det bättre i framtiden 
1 2 3 4 5 6 7 

e. Jag avstår från att investera om det verkar alltför komplicerat 
1 2 3 4 5 6 7 

 
8. Nedan följer ett antal olika investeringsmöjligheter, vilken/vilka investeringar har 
du? 
    Uppskatta andel (i procent): 
o Aktier   ________________________ 
o Fonder   ________________________ 
o Ägande fastigheter  ________________________ 
o Obligationer  ________________________ 
o Pensionssparande  ________________________ 
o Bankinlåning  ________________________ 
o Valutor   ________________________ 
o Räntebärande bankkonto ________________________ 
o Annat   ________________________ 
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9. Hur mycket kapital (i kronor) är Jag villig att investera per år? 
_____________________________________________________________________ 
 
10. Övriga kommentarer: 
_____________________________________________________________________ 


