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Titel: Hur överlever en aktiesparare i den rådande aktiedjungeln? 

 

Bakgrund: På senare år sparar nästan alla svenskar mer aktivt och den positiva utvecklingen 

på aktier har gjort att allt fler aktiesparare lockats in i aktiemarknaden. Detta har bidragit till 

att aktier blivit den främsta tillgången för sparare. Ägandet av aktier är förknippat med har 

medfört flertalet risker då det finns en risk att aktiekurserna kan falla. Flertalet investerare har 

en diffus uppfattning om vilka risker som tas. Identifierar aktiespararen riskerna med 

aktiesparandet så förbättras förutsättningarna för en bra avkastning. Människor föredrar att 

undvika risk olika och anledningen till varför människor utsätter sig för en risk är för att de 

vill bli framgångsrika genom att de vill få en bra avkastning.  För att detta ska bli möjligt är 

det viktigt att aktiespararen hanterar riskerna förknippade med aktiehandeln vilket kan ske om 

att aktiespararna använder regler.  

Syfte: Syftet med studien är att få en förståelse för hur aktiesparare i praktiken använder sig 

av handlingsreglerna för att förhålla sig till riskerna som är förknippade med aktiehandeln. Vi 

har också för avsikt att undersöka om det finns ett samband mellan hur frekvent aktiespararna 

använder sig av handlingsreglerna beroende på deras riskbenägenhet, ålder och kön.  

Metod: I studien har vi använt en kvantitativ forskningsansats med en deduktiv ansats som 

vetenskaplig metod. Empirisk data har insamlats genom enkätundersökningar.  

Slutsats: Aktiespararna har ett förhållningssätt till samtliga handlingsregler för att förhålla sig 

till riskerna förknippade med aktiehandeln. Det finns inte ett samband att aggressiva 

aktiesparare använder handlingsreglerna mindre frekvent i förhållande till balanserade och 

försiktiga aktiesparare. Det finns inte ett samband att försiktiga aktiesparare använder 

handlingsreglerna mer frekvent i förhållande till aggressiva och balanserade aktiesparare. Det 

finns inte ett samband att aktiesparare i åldern 18-35 använder handlingsreglerna mindre 

frekvent i förhållande till aktiesparare i åldern 36-50 och 51+. Det finns ett samband att män 

använder handlingsreglerna mer frekvent i förhållande till kvinnor. 

Nyckelord: Aktier, handlingsregler, risk.  
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Abstract 

 

Author: Ahmad Alaeddine & Gulaid Ismail  

Supervisor: Petter Boye 

Course: Master (1) thesis, 15 credits in Business Administration IV - Financial management, 

spring 2012. 

Institution: Linnaeus University School Of Business & Economics 

Title: How does a share holder survive in the current stock market? 

 

Context: In recent years, almost all Swedes save more active and the positive trend in shares 

has led to an increasing number of share holders lured into the stock market. This has 

contributed to that shares have become the main asset for the investor. Ownership of shares is 

associated with several risks when there is a risk that stock prices can fall. Most investors 

have a vague idea about the risks that are taken. People prefer to avoid risk differently and the 

reason why people put themselves at risk is because they want to be successful by gaining 

good profit. To make this possible, it is important that the share holder manage the risks 

associated with share trading, which can be done if the share holders use rules. 

Purpose: The purpose of this study is to gain an understanding of how shareholders, in 

practice, use of code of rules to respond to the risks associated with share trading. We also 

intend to investigate whether there is a correlation between how frequently share shareholders 

use of code of rules depending on their risk aversion, age and gender. 

Method: In this study, we used a quantitative research approach with a deductive approach as 

the scientific method. The empirical data has been gathered through questionnaires. 

Conclusion: The shareholders have an approach towards all the code of rules in order to 

respond to the risks associated with share trading. There is no correlation that aggressive 

shareholders use the code of rules less frequent compared to the balanced and cautious 

shareholders.There is no correlation that cautious shareholders use the code of rules more 

frequent compared to aggressive and balanced shareholders. There is no correlation that 

shareholders aged 18-35 use the code of rules less frequently compared to shareholders aged 

36-50 and 51 +. There is a correlation that men use the code of rules more frequent compared 

to women. 

 

Keywords:  Shares, code of rules, risk.  
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras en bakgrundbeskrivning av problemområdet följt av en 

problemdiskussion som leder fram till problemformuleringen. Därefter följer en beskrivning 

av syftet med studien. Avslutningsvis redogörs för de avgränsningar som valts vid 

genomförandet av studien.  

1.1 Bakgrund 

Det är vi själva med samhället i spetsen som ansett att det är nödvändigt att spara kapital som 

försäkrar vår fortlevnad när vi slutat arbeta. Nästan alla svenskar sparar mer aktivt på senare 

år i syfte än att enbart spara för pensionen. Sparandet kan ske i olika former av tillgångar som 

i exempelvis aktier. Det har visat sig att denna typ av sparform är fördelaktig för den som vill 

skapa tillväxt för sitt kapital (Wilke 2011). Aktier är en form av kapitalplacering för 

aktieägaren. Syftet med ett aktieköp är att investeraren försöker få en avkastning på sitt 

kapital genom att aktierna stiger i värde på börsen. (Karlsson 2011)  

 

Alltfler aktiesparare lockas in i aktiemarknaden av vänner och bekanta som kanske gjort 

enstaka bra aktieaffärer (www.aktiespararna.se). Den positiva utvecklingen på aktier har gjort 

att det har blivit den främsta tillgången för sparare eftersom aktier generellt utvecklats bättre 

än samhällsekonomin. Tillväxten i företagens vinster har bidragit till att aktier under de 

senaste hundra åren utvecklats bättre än andra tillgångar som exempelvis aktiefonder, 

räntebärande placeringar eller fastigheter. Det en aktiesparare skall ha i åtanke är att 

värderingen av aktier förändras och det återger företagens utveckling och/eller placerarnas 

förväntan på företagen. Det har förorsakats stora börskrascher när sambanden mellan aktiers 

värde och företagens prestationer satts ur spel. För att lyckas med aktiehandeln måste vi lära 

oss att hantera förändringen på aktiemarknaden genom att skaffa oss en helhetssyn över 

sparandet. Ett sunt förnuft är den viktigaste egenskapen för en aktiesparare. (Wilke 2011)  

 

Ägandet av aktier är förknippat flertalet risker. Risk är i sammanhang med aktier ett mått på 

aktiers rörlighet. För att uppnå en god avkastning med sparandet i aktier så handlar det om att 

försöka undvika de värsta fallgroparna (Wilke 2011). Många investerare har en diffus 

uppfattning om vilka risker som tas genom att de investerar i den ena eller andra aktien. Har 

investeraren en förståelse för hur aktiemarknaden fungerar kan många felbeslut förhindras och 

investeringarna sker med en större säkerhet (Åsgård & Ellgren 1999). Är aktiespararen beredd 

http://www.aktiespararna.se/
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att lägga ned tid på att identifiera riskerna med aktiesparandet så förbättras förutsättningarna 

att denne får en bra avkastning. Det ställs krav på oss att göra ett aktivt val för att det 

investerade kapitalet skall värdesäkras, ge en avkastning eller öka tillväxt (Wilke 2011). 

Risken att gå bankrutt minskar avsevärt om aktiespararen kan hantera risken och kapitalet på 

rätt sätt (www.aktiespararna.se).  

 

Riskaversionen skiljer sig åt mellan människor vilket innebär att vi föredra att reducera och 

undvika risk olika (Wilke 2011). Det handlar om en individs preferenser vid beslutsfattande 

under en riskfylld situation (Bodie et al. 2009). Fastän människor ställs inför samma val 

upplever de risk olika. Aktiespararen ska välja en sammansättning för sina placeringar som 

denne känner sig tillfreds med (Wilke 2011). Det är aktieägaren som överväger vilken 

risknivå denne vill acceptera. Är strävan en bättre förväntad avkastning, förknippas det med 

högre risk eller är strävan en lägre risk förknippas det med en sämre avkastning. Det är 

personens ekonomiska förhållanden som avgör vad valet av risktagandet blir. (Hansson 2007). 

 

Människor utsätter sig för en risk är för att de vill bli framgångsrika genom att få en bra 

avkastning. Med avkastning följer en risk (www.aktiespararna.se). Andra prioriterar 

investeringens säkerhet och trygghet. De som inte är benägna att ta någon större risk bör inte 

investera i aktier utan placera sina pengar hos en bank som ger en kontinuerlig säker 

avkastning över tiden (Karlsson 2011). Ju högre risken är desto högre avkastning får 

aktiespararna. Därför är det viktigt att kunna hantera riskerna (www.aktiespararna.se).  För att 

förhålla sig till riskerna som finns vid aktiehandeln kan aktiespararen använda sig av regler 

(Wilke 2011). Därmed ökar möjligheterna till en god avkastning (Karlsson 2011). Att 

minimera alla risker är dock omöjligt och att göra det är inte avsikten. Om det vore möjligt att 

eliminera alla riskerna skulle det samtidigt bli omöjligt att uppnå en överavkastning på det 

investerade kapitalet (www.aktiespararna.se).    

1.2 Problemdiskussion 

Att uttala sig om börsen kommer gå upp eller ner det närmsta året, den kommande månaden, 

nästa vecka, imorgon eller ens om en timme kan ingen med säkerhet bekräfta. Det är därför 

viktigt att aktiehandlaren observerar vad som sker och anpassar sig efter det rådande 

förhållandet. Det mänskliga beteendet styr prissättningen på börsen och bakom varje köp- 

eller säljbeslut finns en människa. Aktiehandeln påverkas därmed av känslor i en omfattande 

skala. Historien har visat att ju svårare beslut vi står inför desto mer involverar vi känslor vid 

http://www.aktiespararna.se/
http://www.aktiespararna.se/
http://www.aktiespararna.se/
http://www.aktiespararna.se/
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beslut. Vi förlitar oss helt enkelt på magkänslan när det finns flera bra argument att välja 

emellan. Det går därmed att konstatera att vissa börsbeteenden kommer att bestå inom en 

överskådlig tid (Nilsson et al. 2011). 

 

Aktiemarknaden har alltid varit osäker för aktiehandlaren. En aktiehandlare kan aldrig med 

säkerhet försäkra sig om ett aktieköp eller aktiesälj kommer att ge en positiv avkastning 

(Wilke 2011). Med det sagt kan en aktiesparare aldrig förutse framtiden, den är för alltid oviss 

om det nu inte finns någon som kan se in i framtiden (Karlsson 2011).  

 

Vilket tidigare betonats medföljer risker vid aktiesparande och skulle det inte finnas risker 

med aktiesparande hade priser för aktier varit betydligt högre än vad det är idag. Riskerna 

med aktiesparande går därför inte att bortse eller att ta bort. Därför är det väsentligt att försöka 

bilda sig en uppfattning angående riskerna. Riskerna är inbakade i aktiens pris. Riskerna är ett 

hinder för att nå en god avkastning och därför är det viktigt att hantera riskerna på ett skickligt 

sätt (Wilke 2011). En aktiesparare kan förhålla sig till riskerna förknippade med aktiehandeln 

genom att t.ex. investera långsiktigt framför kortsiktigt, investera regelbundet, ta hänsyn till 

bolagsrisken, vara kritisk till råd och göra egna analyser (Karlsson 2011). 

 

”Om du inte eliminerar stor del av risken kommer risken att eliminera dig” 

Larry Hite (www.aktiespararna.se) 

 

Enligt finansinspektionen har mellan 10-15 procent av privata aktiesparare belånat sina aktier 

för att köpa fler aktier och belåningarna har ökat kraftigt varje år. Finansinspektionen anser att 

det är riskabelt att belåna sina aktier beskriver att bankerna inte varnar sina klienter om 

problem som uppstår vid konkurs (www.svd.se).  

 

I en artikel från Dagens Industri har analytikerna aldrig lyckats förutspå aktiernas utveckling. 

Det är som aktiesparare viktigt att vara försiktig att ta till sig råd ifrån analytikers 

rekommendationer eftersom det finns en agenda med deras rekommendationer. Deras agenda 

är att generera intäkter i form av flera aktieaffärer. Banker som sköter rådgivning inom 

företagsaffärer får oftast uppdrag från bolag ifall den har en positiv syn på deras aktier. Med 

detta sagt går det att konstatera att dessa kreditinstitut inte ger en rättvisande rådgivning 

(www.di.se).  

 

http://www.aktiespararna.se/
http://www.svd.se/
http://www.di.se/
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Anledningen till varför människor hamnar i fallgropar i aktiemarknaden beror på att vi 

människor är mer rädda för förluster än vi uppskattar vinster och därför tar vi mer risker och 

chansar i en förlustsituation. 85 % av aktiesparare är förlorare och de fåtal som är vinnare i 

detta spel har en fungerande metod, en genomtänkt riskhantering och ingående förståelse för 

aktiehandel. De som lyckas vid aktiehandeln vet att vinstmaximering inte går före 

riskhantering. För att bli framgångsrik aktiesparare är det viktigt att ta hänsyn till de risker 

som finns på aktiemarknaden (www.aktiespararna.se).  

 

Det finns mycket skrivet kring ämnet aktier och ett flertals experter som uttalar sig om vilka 

regler som bör följas vid hantering av aktier. Att följa dessa regler är upp till var och av oss att 

göra. Det finns inget enkelt svar till hur vårt aktiehandlande skall gå till och det är i slutändan 

vår egen syn på risk och möjlighet som avgör hur vi agerar och vad konsekvensen av vårt 

agerande blir. Att handla med aktier är ingenting man kan bemästra över en dag och det är en 

svårhanterad konst. Att bli en duktig aktiehandlare kräver både tid och tålamod och fastän att 

man är påläst och förfogar över en bred kompetens om ämnet så finns det ingen garanti att 

man kommer lyckas med sina aktieaffärer. På grund av svårigheten med aktiehandel så 

förlitar sig många människor på andras uttalanden vilket egentligen grundar sig på åsikter och 

inte fakta. Människor tror helt enkelt att dessa människor förfogar över den rätta kunskapen.  

(Nilsson et al. 2011) 

1.3 Problemformulering 

Den ovan nämnda problemdiskussionen har resulterat till nedanstående frågeställning: 

 Hur använder aktiesparare i praktiken handlingsreglerna för att förhålla sig till riskerna 

förknippade med aktiehandeln i förhållande till det teorin förespråkar? 

 Finns det ett samband i hur frekvent aktiespararna använder sig av handlingsreglerna för 

att förhålla sig till riskerna förknippade med aktiehandeln med hänsyn till aktiespararnas 

kön, ålder och riskbenägenhet? 

1.4 Syfte: 

Syftet med studien är att få en förståelse för hur aktiesparare i praktiken använder sig av 

handlingsreglerna för att förhålla sig till riskerna som är förknippade med aktiehandeln. Vi 

har också för avsikt att undersöka om det finns ett samband mellan hur frekvent aktiespararna 

använder sig av handlingsreglerna beroende på deras riskbenägenhet, ålder och kön. 

 

http://www.aktiespararna.se/


11 

 

2. Metod 

I detta kapitel beskrivs hur studien genomförts. Här presenteras det metodval som gjorts och 

de analysverktyg som använts vid insamling och bearbetning av data. Till slut diskuteras ett 

avsnitt angående källkritiken.   

2.1 Kvantitativ metod/ Val av kvantitativ metod  

 

Vid en kvantitativ forskningsansats är fokus på mängden insamlad data och analys av data 

enligt Bryman & Bell (2005). Detta för att hitta ett samband eller bevisa en hypotes och 

därmed dra allmänna slutsatser som kommit fram av resultatet från studien för att efteråt 

tillämpa det på den resterande motsvarande populationen (Grønmo 2006). Jacobsen (2002) 

beskriver att ansatsen har oftast ett deduktivt synsätt där relationen mellan teori och verklighet 

testas. En kvantitativ mätning kan ske genom olika enkätundersökningar med givna 

svarsalternativ och intervjuer via telefon och e-post.  

 

Valet av forskningsmetod beror på studiens specifika syfte (Holme & Solvang 2008). Syftet 

med studien är att skapa sig en förståelse för hur aktiesparare i praktiken använder sig av 

handlingsreglerna för att förhålla sig till riskerna som är förknippade med aktiehandeln. Samt 

att undersöka om det finns ett samband mellan hur frekvent aktiespararna använder sig av 

handlingsreglerna beroende på aktiespararnas riskbenägenhet, ålder och kön. Vi har därmed 

bedömt att en kvantitativ forskningsmetod är att föredra eftersom metoden lämpligast svarar 

mot syftet med vår studie. Fastän att den kvalitativa forskningsmetoden är bättre att tillämpa 

när forskaren vill få en djupare förståelse för ett problem, är metoden svårt att göra 

generaliseringar utifrån en undersökt grupp som deltar i en undersökning. Den kvantitativa 

ansatsen är dessutom aktuell för vår studie eftersom vi är intresserade av att genomföra 

enkätundersökningar och därmed är mängden insamlad data relevant i denna undersökning 

(Bryman & Bell 2005).  

 

Fördelar och nackdelar med en kvantitativ metod 

Enligt Patel & Davidsson (2003) är en kvantitativ metod att föredra eftersom 

forskningsresultaten helst skall vara så generella som möjligt. Det innebär om en grupp av 

människor studeras så går det att generalisera resultaten till människor som kan anses vara 

jämförliga med den undersökta gruppen.  
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Nackdelen med den kvantitativa metoden är att den insamlade informationen kan vara 

svårtolkad då den oftast är ostrukturerad och komplex. En kritik är även att den anses vara 

subjektiv. En utmaning med den kvantitativa metoden är att formulera frågeställningarna så 

att forskningen belyser det de avser att undersöka utifrån problemformuleringen (Johannessen 

& Tufte 2003).  

 

2.1.1 Forskningsansats 

Vid vetenskaplig forskning finns det tre ansatser som kan användas och dessa är induktion, 

deduktion och abduktion. Teorins syfte är att återge verkligheten så sanningsenligt som 

möjligt. Detta är enbart möjligt om forskaren har information om verkligheten, empirisk 

information. Ett kärnproblem i den vetenskapliga forskningen är hur teori och empiri relateras 

till varandra. En induktiv ansats är från ”empiri till teori”, en deduktiv ansats är ”från teori till 

empiri” och abduktion är en sammankoppling av dessa metoder (Jacobsen 2002).   

 

Vid en deduktiv ansats försöker forskaren utifrån förekommande teorier och allmänna 

principer bilda sig en uppfattning över verkligheten. För att bilda sig en uppfattning testas 

teorin med den insamlade empirin (Patel & Davidsson 2003). Nackdelen med den deduktiva 

ansatsen är dock att väsentlig information försummas eller blir aldrig upptäckt på grund av att 

forskaren har en distinkt inriktning (Patel & Davidsson 2003). Forskaren söker medvetet eller 

omedvetet efter information som denne betraktar som väsentligt. Detta kan leda till en 

styrning av forskarens förväntningar (Jacobsen 2002). Bryman & Bell (2005) skriver att 

deduktiva ansatsen ska härleda en eller flera antaganden som ska vara ett föremål för en 

empirisk undersökning. Forskaren måste vara kunnig på att både härleda ett antagande och att 

sedan översätta den till operationella termer. Detta betyder att forskaren måste beskriva hur 

information samlas in i detalj med hänsyn till de data som utgör en del av antagandet. Den 

deduktiva ansatsen används främst när forskaren arbetar efter en kvantitativ metod.  

Tillämpat en deduktiv ansats  

Vi har ansett att en deduktiv ansats är att föredra utifrån forskningsfrågan. Utifrån vår 

begränsande förkunskap inom området började vi med att skaffa oss en bred teoretisk kunskap 

kring ämnet. För att få en förståelse för hur använder aktiesparare i praktiken 

handlingsreglerna för att förhålla sig till riskerna förknippade med aktiehandeln i förhållande 

till det teorin förespråkar har vi testas teorin med empirisk data och på så sätt prövat en 
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hypotes. Alltså med utgångspunkt från tidigare teori undersökt om teorin stämmer överens 

med verkligheten. Med hjälp av den deduktiva ansatsen har vi fått en teoretisk kunskap 

genom att läsa litteratur och vetenskapliga artiklar. Vi därmed fått en förståelse om de 

handlingsregler som finns för en aktiesparare och hur denne kan förhålla sig till risker. Med 

det i åtanke har vi därefter genomfört vår enkätundersökning. 

2.2 Insamling av information 

Data kan klassificeras på två olika sätt enligt Dhamström (2011), det finns primärdata och 

sekundärdata.  

 

Enligt Patel & Davidsson (2003) är sekundärdata information som redan existerar. 

Sekundärdata är exempelvis litteratur och vetenskapliga artiklar. Genom sekundärdata får 

forskaren tillgång till kvalitativ data under korttid som inte är kostsamt. Detta eftersom 

informationen redan är tillgänglig då det insamlats från andra forskare. Att insamla all data 

som krävs vid en analys kan vara både tidskrävande och kostsamt. Utförandet av en sådan 

betydande informationsinsamling är för studenten tidsomfattande och resurskrävande. 

Bryman & Bell (2005) skriver att när forskaren gör en egen insamling av data har denne 

kännedom om data och dess struktur. Det problematiska med sekundärdata är att andra 

forskare gjort insamlingen av data vilket kan göra att det blir svårtolkat. I vissa fall kan 

forskaren få tillgång till mycket data och denne kan få svårt att hantera all information. 

Jacobsen (2002) riktar även kritik till sekundärdata eftersom det inte är forskaren själv som 

gjort informationsinsamlingen och det finns en möjlighet att sekundärdatan kan vara ämnat 

för ett annat syfte med en annorlunda problemställning. Sekundärdata har främst insamlats 

genom litteratur, artiklar från tidskrifter, vetenskapliga artiklar och elektroniska data. 

Informationen har inhämtats från Universitetsbiblioteket vid Linneuniversitet i Kalmar. Vi har 

använt oss av Onesearch och Business Source Premier från skolans databas för att finna 

vetenskapliga artiklar som berör vår studie. Vi har enbart valt sekundärdata som hjälper oss 

författare att besvara den ställda problemformuleringen.       

 

Vid utförande av korrelationsanalysen använde vi det statistiska datorprogrammet SPSS 

PASW Statistics 18. Vi valde datorprogrammet eftersom det är tillförlitligt och används 

frekvent vid statistiska analyser. Det är dessutom lättillgängligt och det fanns på 

Ekonomihögskolan vid Linneuniversitetet i Kalmar.   
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Primärdata är den information som samlas in för första gången enligt Jacobsen (2002). 

Informationsinsamlingen sker genom intervjuer, frågeformulär och observationer.  

Primärdata är tidskrävande och i vissa fall kostsamt (Bryman & Bell 2005). Fördelen är att 

informationsinsamlingen blir fokuserad till forskarens problemområde. Datainsamlingen 

specificeras för den specifika problemställning forskaren har Jacobsen (2002). Primärdata har 

insamlats genom enkätundersökningar. Vi har genomfört enkätundersökningarna på plats hos 

respondenten. Detta anser vi bidragit till att deltagandet blivit större och respondenterna i en 

större grad varit viliga att besvara frågorna i enkäten då vi varit närvarande.   

2.3 Enkät 

Efter att den kvantitativa metoden har valts ska forskaren därefter bestämma hur insamlingen 

av data ska insamlas. Detta för att variablerna ska besvaras i det forskaren valt att studera i 

undersökningen (Eliasson 2010). Enkät är en metod som kan användas vid insamling av 

kvantitativ data. Dock är forskarens deltagande begränsad eller helt utesluten. Data samlas in 

genom ett ordnat frågeformulär (Bryman & Bell 2005). Det är betydelsefullt att 

frågeformuläret baseras på det forskaren eftersträvar att undersöka och att frågor i enkäten är 

utförligt genomarbetade så att variablerna i undersökningen besvaras. För varje undersökt 

variabel måste det finnas minst en fråga och det är viktigt att enkäten utformas så att den blir 

intresseväckande och att bortfallen i svaren därav minskar (Eliasson 2010).  

 

Enkäten är anonym och vi har ett objektivt förhållningssätt gentemot respondenterna för att 

inte påverka deras svar. Enkäten utformas och bearbetas noggrant. Innan enkäten tillämpades 

på respondenterna har den testats på ett antal studenter. Syftet med detta är att upptäcka och 

korrigera fel för att på sätt skapa en lättförstålig och välformulerad enkät.  

 

I denna studie har en enkätundersökning genomföras för att insamla den empirisk data som 

behövs för att besvara forskningsfrågan, (se bilaga 1). Det blev totalt 14 frågor i enkäten. 

Frågorna i enkäten har i början utformats så att vi forskare kan identifiera vem respondenten 

är genom att inleda med frågor som nuvarande sysselsättning, kön och ålder. Sedan har 

respondenten fått möjlighet att definiera sin egen riskbenägenhet. Därefter har vi i enkäten 

valt att utifrån teorin formulera ett antal frågor om hur en aktiesparare kan förhålla sig till 

riskerna vid aktiehandel. Dessa frågor utgörs av svarsalternativ på en skala från 1 till 4 där 

respondenterna får välja det alternativ som stämmer överens med deras uppfattningar. Vidare 
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i enkäten har vi valt att formulera ytterligare frågor utifrån teorin. Men denna gång får 

respondenterna välja flera alternativ om det stämmer överens med deras uppfattningar.  

 

Vi började enkätundersökningen på Aktiespararnas Kalmar/Nybro aktieskattekväll i 

Skatteverkets lokaler den 17 april klockan 18.40. Vid detta tillfälle var majoriteten av 

målgruppen 51+. Mellan den 17 april till och med den 23 april har vi i Universitetsbiblioteket 

vid Linneuniversitet i Kalmar och i Ekonomihögskolan vid Linneuniversitet i Kalmar 

genomfört ytterligare enkätundersökningar där målgruppen varit aktiesparare i åldern 18+. 

Enkätundersökning genomfördes dessutom på Unga Aktiesparares Kalmar/Nybro träff i 

Ekonomihögskolan vid Linneuniversitet i Kalmar den 26 april klockan 18.00. Vid 

enkätundersökningarna har vi varit närvande dock har vårt deltagande varit begränsad då vi 

enbart delat ut enkäterna till respondenterna för att senare samla in enkäterna och 

sammanställa empirisk data. Den enda påverkan vi anser att vi haft på respondenterna är 

innan enkätundersökningen presenterade vi oss själva och det ämne studien berör. 

2.4 Urval 

För att resultaten ska generaliseras utifrån den kvantitativa forskningsmetoden krävs det att ett 

stort antal respondenter svarar på enkäten och att ett sannolikhetsurval tillämpas vid urval av 

respondenter (Bryman & Bell 2005). Vid en undersökning används antingen ett 

sannolikhetsurval eller icke sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval innebär att forskaren kan 

klarlägga populationen och att det finns en sannolikhet att individerna i populationen kommer 

bli en del av studien. Ett icke-sannolikhetsurval innebär att forskaren inte har en kännedom 

om populationen och därför finns ingen sannolikhet att individerna i populationen kommer bli 

en del av studien. Vid ett icke-sannolikhetsurval kan forskaren inte generalisera utifrån en 

population. Dock är ett icke-sannolikhetsurval att föredra när forskaren har en begränsad 

resurs av tid och pengar (Eliasson 2010).  

 

Stratifierat urval är en urvalsmetod som hör till sannolikhetsurval. Här klarläggs att varje 

individ i populationen har en likartad möjlighet att väljas ut i förhållande till dess andel av 

populationen till dess exempelvis kön eller ålder. En fördel med stratifierat urval är att 

forskaren får en någorlunda kontroll över urvalet bör leda till att studiens slutsats bör bli mer 

tillförlitligt (Denscombe 2000).  
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Vid ett icke-sannolikhetsurval går det att använda sig av ett subjektivt urval. Det innebär att 

forskaren väljer ut de respondenter som denne har en viss förkunskap om och antar kommer 

att bidra med mest värdefull data till studien. Fördelen med subjektivit urval att forskaren kan 

inrikta sig på specifika grupper som han/hon upplever kommer att ha en betydelse för studien.  

 

2.4.1 Vårt urval 

Vid val av de respondenter har vi använt oss av ett subjektivt urval då enbart valt att 

undersöka aktiesparare. Vi har dessutom använt ett stratifierat urval vid val av respondenter. 

Detta för att få en spridning mellan åldergrupperna, könen och riskbenägenheten.  

 

Vi har valt ett icke-sannolikhetsurval framför ett sannolikhetsurval eftersom vi inte haft 

uppgifter om hur populationen i praktiken använder sig av handlingsreglerna för att förhålla 

sig till riskerna förknippade med aktiehandel. Studiens begränsade resurser med tid och 

pengar har dessutom gjort det svårt för oss att använda oss av ett sannolikhetsurval för att 

göra generaliseringar. Insamlingen av empirisk data har skett genom att vi specifikt valt ut 

vilka som får och vilka som inte får medverka i enkätundersökningen. Målgruppen i vår 

studie är enbart aktiesparare. Valet av ett icke-sannolikhetsurval har resulterat till att vi fått en 

allmän uppfattning om hur populationen i praktiken använder handlingsreglerna för att 

förhålla sig till riskerna förknippade med aktiehandeln.  

 

Insamlingen av empirisk data har skett genom att vi specifikt valt ut vilka som får och vilka 

som inte får medverka i enkätundersökningen. Därmed har vi främst valt att vända oss till 

aktiesparare möten eftersom vi där haft möjlighet att identifiera målgruppen. Målgruppen i 

vår studie är enbart aktiva småaktiesparare. Valet av ett icke-sannolikhetsurval har resulterat 

till att vi fått en allmän uppfattning om hur populationen i praktiken använder 

handlingsreglerna för att förhålla sig till riskerna förknippade med aktiehandeln.  

 

Enligt Bryman & Bell (2005) eftersträvar forskare att få en 100 procentig svarsfrekvens.  Men 

bortfall av respondenter förekommer i de flesta studier eftersom individer väljer att avstå 

undersökningen. Är bortfallen i en studie omfattande kan resultera i att studien inte kan 

genomföras trovärdigt. Det har funnits bortfall i studien då individer valt att inte medverka i 

undersökningen. Detta är något vi haft i åtanke under studiens gång. Att vi personligen delat 

ut enkäterna tror vi medfört att bortfallen minskat. För att ett intresse ska skapas för att 
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medverka i undersökningen har de medverkande respondenterna fått en möjlighet att delta i 

en utlottning av biobiljetter.  

 

Strävan har varit att få in 150 svar på enkätundersökningen. Detta blev inte möjligt för oss 

eftersom vi inte haft en urvalsram för populationen av privata aktiesparare. Det var totalt 119 

personer som besvarade enkäten, varav 79 män och 40 kvinnor. 

2.5 Forskningshypoteser 

För att undersöka de faktorer som valts och kunna dra allmänna slutsatser om det finns ett 

samband mellan hur frekvent aktiespararna använder sig av handlingsreglerna med hänsyn till 

deras riskbenägenhet, kön och ålder. Varje variabel testas med hypoteser varvid syftet blir att 

undersöka om variablerna har en påverkan eller inte. Följande forskningshypoteser har 

formulerats: 

 

Hypotes 1: 

H0: Det finns inte ett samband att aggressiva aktiesparare använder handlingsreglerna 

mindre frekvent för att förhålla sig till riskerna förknippade med aktiehandeln i förhållande 

till balanserade och försiktiga aktiesparare. 

 

H1: Det finns ett samband att aggressiva aktiesparare använder handlingsreglerna mindre 

frekvent för att förhålla sig till riskerna förknippade med aktiehandeln i förhållande till 

balanserade och försiktiga aktiesparare. 

 

Hypotes 2: 

H0: Det finns inte ett samband att försiktiga aktiesparare använder handlingsreglerna mer 

frekvent för att förhålla sig till riskerna förknippade med aktiehandeln i förhållande till 

aggressiva och balanserade aktiesparare. 

 

H1: Det finns ett samband att försiktiga aktiesparare använder handlingsreglerna mer 

frekvent för att förhålla sig till riskerna förknippade med aktiehandeln i förhållande till 

aggressiva och balanserade aktiesparare. 
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Hypotes 3: 

H0: Det finns inte ett samband att aktiesparare i åldern 18-35 använder handlingsreglerna 

mindre frekvent för att förhålla sig till riskerna förknippade med aktiehandeln i förhållande 

till aktiesparare i åldern 36-50 och 51+.  

 

H1: Det finns ett samband att aktiesparare i åldern 18-35 använder handlingsreglerna 

mindre frekvent för att förhålla sig till riskerna förknippade med aktiehandeln i förhållande 

till aktiesparare i åldern 36-50 och 51+. 

 

Hypotes 4: 

H0: Det finns ett samband att män använder handlingsreglerna mer frekvent för att förhålla 

sig till riskerna förknippade med aktiehandeln i förhållande till kvinnor. 

 

H1: Det finns ett samband att män använder handlingsreglerna mer frekvent för att förhålla 

sig till riskerna förknippade med aktiehandeln i förhållande till kvinnor. 

2.6 Dataunderlag 

2.6.1 Variabel 

Forskaren ska i en tidig fas av studien besluta hur insamlad data ska analyseras. Den metod 

som används vid analysering får en följd på enkätens utformning (Bryman & Bell 2005). 

Variablerna måste tas i hänsyn innan analys av data eftersom det är väsentligt för mätning av 

resultatet. Variablerna kodas med siffror för att sedan bearbetas ett statistiskt program. Utifrån 

den variabel som används kan olika statistiska analyser genomföras (Eliasson 2010). 

Typ av variabel och dess datanivå 

Enligt Körner och Wahlgren (2006) skiljer man på kvalitativa och kvantitativa variabler. 

Kvalitativa variabler är icke numeriskt mätbara och kvantitativa variabler innebär att de är 

numeriskt mätbara. I studien har både kvalitativa och kvantitativa variabler använts.  Det finns 

olika datanivåer för kvalitativa variabler respektive kvantitativa variabler. Nominalskala är en 

kvalitativ variabel och ordinalskala, intervallskala och kvotskala är kvantitativa variabler 

(Körner och Wahlgren 2006). Nominalvariabler är variabler som inte kan rangordnas utan 

delas in i grupp. Vid ordinalvariabel går det att rangordna kategorisvaren, avståndet mellan 

kategorierna är inte lika stort (Bryman och Bell 2005). Vid intervallskala går det att rangordna 
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kategorierna och även se differensen i mätvärden. Vid kvotskala går det utöver det som 

nämnts dessutom räkna ut kvoter mellan mätvärden (Körner och Wahlgren 2006).   

 

Redan vid ett tidigt skedde utformade vi enkäten utförligt. Detta då vi vid det första utkastet 

ville få en förståelse för hur enkätens frågor och svar ska analyseras när data insamlats. I 

enkäten har vi använt oss av ordinalskala i de frågor respondenten fått välja ett alternativ från 

en skala ett till fyra. Vi kan som forskare därmed se hur avståndet skiljer sig åt mellan 

respondenterna och på så sätt beakta de likheter och skillnader som existerar. Vi har dessutom 

använt oss av nominalskala i de frågor respondenten fått välja mellan alternativ då dessa 

observationer kan grupp indelas och så som exempelvis angivelse av kön. I studien finns 

endast ett fåtal variabler eftersom vi haft begränsade resurser.  Vi har valt dessa variabler då 

vi anser att de är relevanta med hänsyn till tidigare teori. 

2.7 Analys av data 

Det går att analysera en variabel enskilt eller så kan ett flertals variabler analyseras 

tillsammans. En forskare kan därmed uttala om det finns ett samband mellan olika variabler. 

Variabler kan analyseras och skildras genom olika mått och metoder. Valet av variabel avgör 

vilka mått och metoder som kan beräkna och förklara variabeln. Samtliga variabler kan 

förklaras med ett centralmått. Ett spridningsmått kan användas till variabler som går att 

rangordna, i vårt fall ordinalskala, som beskriver hur respondenternas avviker från 

centralmåttet.  

 

Är spridningsmåttet lågt innebär det att flertal av respondenternas svar faller inom räckvidd 

för medelvärdets mått (Eliasson 2010). Frekvenstabeller, centralmått, spridningsmått är 

metoder som kan användas för att analysera en variabel.  

 

Vid analyseringen kommer en frekvenstabell användas i vilket frekvensen i användandet och 

medelvärdet framgår som används för att förklara och tolka resultatet av hur den totala 

populationen använder sig av handlingsreglerna för att förhålla sig till riskerna förknippade 

med aktiehandeln. Resultatet kan betraktas som en indikator för en större grupp av 

aktiesparare men det går inte att statistiskt säkerhetsställa slutsatserna för hela populationen.  

 

I studiens andra del kommer vi som tidigare nämnts att dra allmänna slutsatser om det finns 

ett samband i hur aktiespararna använder sig av handlingsreglerna för att förhålla sig till 
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riskerna förknippade med aktiehandeln med hänsyn till aktiespararnas riskbenägenhet, kön 

och ålder. Det har skett i form av en hypotesprövning varvid variablerna testas genom att vi 

formulerar forskningshypoteser vilket framgår av avsnitt 2.9 ”Hypotesprövning”. För att öka 

validiteten i resultaten och för att uppskattningar av populationen ska göras allt bättre har vi 

ansett att analysering måste kompletteras med korstabeller för varje signifikant variabel. En 

korstabell ger en överskådlig bild över hur sambandet ser ut mellan två variabler.  

2.8 Statistiskt metod 

Korrelationsanalys 

Vi har valt att analysera kvantitativa data med hjälp av en korrelationsanalys för att fastställa 

att eventuella samband existerar. En korrelationsanalys är metod som används för att mäta 

styrkan i sambandet mellan två variabler. Genom att korrelationskoefficienten ρ beräknas kan 

styrkan mätas och ligger i intervallet -1> ρ <1, där -1 innebär ett perfekt negativt samband 

varvid en ökning på y-axeln leder till proportionell minskning på x-axeln och där 1 innebär 

perfekt positivt samband och varvid en ökning på y-axeln leder till proportionell ökning på x-

axeln (Körner och Wahlgren 2006). Bäckman (2010) skriver att styrkan i ett samband kan 

approximeras på följande vis:   

• Korrelationskoefficienten: 0,00 – 0,09: Inget samband 

• Korrelationskoefficienten: 0,10 – 0,29: Svagt samband 

• Korrelationskoefficienten: 0,30 – 0,49: Halvstarkt samband 

• Korrelationskoefficienten: 0,50 – 1,00: Starkt samband 

 

Korrelationsanalysen kommer att genomföras för att undersöka om det finns ett samband 

mellan aktiespararens riskbenägenhet och användandet av handlingsregler, aktiespararens kön 
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och användandet av handlingsregler samt aktiespararens ålder och användandet av 

handlingsregler. 

Independent sample t-test 

Vi har dessutom valt att utföra ett så kallat t-test för att testa forskningshypoteserna. T-test 

används för att analysera om skillnader finns mellan grupper och data för olika perioder. 

Independent sample t-test används för att testa om skillnaderna mellan två grupper är 

signifikanta. Ett signifikanstest kan avgöra om skillnaden beror på en slump i urvalet eller om 

det förväntas gå igenom hela populationen. Förutsättningen för att kunna signifikanstesta 

skillanderna mellan grupperna är att spridningen inom grupperna är densamma (Saunders et 

al. (2009). I denna studie syftar t-testen till att analysera den statistisk data där vi funnit en 

statistisk signifikans utifrån korrelationsanalyserna 

2.9 Hypotesprövning 

För att besvara studiens problemformulering har forskningshypoteser formulerats i avsnitt 2.5 

”Forskningshypoteser” som testats i undersökningen. Vid test av hypoteser får forskaren en 

tillräcklig grund för att dra slutsatser och slutligen besvara studiens frågeställningar. 

Hypotesprövning innebär att tillförlitligheten av förutbestämda antaganden av en population 

prövas. Forskaren använder en nollhypotes (H0) och mothypotes (H1). Nollhypotesen 

förutsätter att ingen skillnad finns eller ett samband mellan undersökta variabler. 

Mothypotesen anger skillnaden eller sambandet som forskaren avser att undersöka. Utifrån 

resultatet förkastas antingen nollhypotesen och mothypotesen accepteras eller förkastas 

mothypotesen och nollhypotesen accepteras. Förkastas inte nollhypotesen behöver det inte 

betyda att den är sann. Det innebär enbart att testet inte statistiskt kunnat bevisa att 

nollhypotesen inte stämmer. Förkastas nollhypotesen ger det stöd åt mothypotesen (Körner 

och Wahlgren 2006). 

Det är signifikansnivån som avgör gränsdragningen för om nollhypotesen ska förkastas eller 

accepteras. Vid hypotesprövning brukar följande nivåer användas; 5 procent, 1 procent och 

0,1 dvs. en signifikansnivå på 90 %, 95 % och 99 %. Nollhypotesen förkastas när 

signifikansnivån är lägre än den valda gränsen (Körner och Wahlgren 2006). 
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Vi har valt att använda oss av en signifikansnivå på 95 % respektive 90 % eftersom vi haft 

värden som fluktuerat mellan dessa nivåer. Inga värden har hamnat på en 99 % 

signifikansnivå.  

2.10 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Enligt Johannessen & Tufte (2003) innebär reliabilitet tillförlitlighet. Reliabiliteten handlar 

om forskarens insamlade data, vilken data använder forskaren, hur data har samlats in samt 

hur den bearbetas. Bryman & Bell (2005) skriver att reliabilitet handlar om hur pålitlig 

forskarens undersökning är och ifall undersökningen upprepas ska resultat bli densamma. 

Även Johannessen & Tufte (2003) betonar att ifall undersökningen upprepas vid annat tillfälle 

och får samma resultat har undersökningen då en hög reliabilitet. Eliasson (2010) skriver för 

att uppnå en hög reliabilitet kan forskaren t.ex. spela in sina intervjuer. 

 

Holme & Solvang (1997) skriver att det inte endast räcker med en reliabel data utan den ska 

även vara valid. Bryman & Bell (2005) skriver att validitet innebär att forskaren undersöker 

vad denne vill undersöka. För att uppnå en hög validitet är det en förutsättning att uppnå en 

hög reliabilitet. Eliasson (2010) skriver för att uppnå en hög validitet ska forskarens syfte, 

problemformulering och problemområde genomarbetas noggrant och utformas så att läsaren 

skall veta vad forskaren avser att uppnå. 

 

Vi vill att studien ska uppnå en hög reliabilitet och samtidigt sträva efter en god validitet. För 

att uppnå en hög reliabilitet har vi utformat ordentligt genomarbetade enkäter. Enkäterna har 

tydliga frågor så att inga missförstånd ska upplevas i svaren vilket kan påverka vår analys. Vi 

har tydliga instruktioner i enkäterna så att respondenterna enkelt ska veta hur de ska svara på 

frågorna. För att öka reliabiliteten ytterligare har vi testat enkäterna på ett fåtal studenter för 

att få synpunkter och för att upptäcka eventuella fel. Våra enkätundersökningar är anonyma 

på så sätt uppnår vi en högre validitet. Genom att respondenterna får vara anonyma anser vi 

att svaren kommer att bli öppnare och ärligare. 

2.11 Metod och källkritik 

Vi uppnådde aldrig målet med 150 respondenter i enkätundersökningen, utan vi fick som 

tidigare nämnt 119 respondenter som medverkade i enkäten. Detta kan ha påverkat studiens 

resultat eftersom urvalet blivit mindre representativt för populationen privata aktiesparare.  
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Kritik kan riktas till underrepresentationen av kvinnliga respondenter i undersökningen. 

Andelen män var 66,39 % och andelen kvinnor var 33,61 %. Detta ger en missvisande bild av 

könsfördelningen vilket är väsentlig faktor i vår studie.  Vi vet inte vad denna ojämna 

könsfördelning beror på och vår strävan har varit att få en jämn könsfördelning. Kritik kan 

dessutom riktas till den ojämna fördelningen i ålderintervallen eftersom den var en väsentlig 

del i vår studie. Antalet respondenter i åldersintervallen var följande: 18-35: 53, 36-50: 35, 

50+: 31. Detta anser vi kan ge en missvisande bild.   

 

Kritik kan riktas till valet av respondenter som vi i vissa fall upplevde inte förstod sig på de 

frågor som ställdes i enkäten. Vi anser att vi formulerat och utformat enkäten på ett tydligt 

och förståligt sätt. Fastän att respondenterna var anonyma i enkäten upplevde vi att en del av 

respondenterna var återhållsamma med sina svar i enkäten. Dessa respondenter var till en 

början skeptiska att vi skulle avslöja deras aktiestrategi och på så sätt utnyttja detta till egen 

vinning. Det går att konstatera att aktiehandel var ett känsligt ämne för flertalet respondenter. 

Vi enligt vår uppfattning inte erhållit fullständiga svar då respondenterna inte valt att tala fritt 

om ämnet. Detta anser vi påverkar den empiriska datainsamlingen negativt och därmed 

studiens validitet. 

 

Den information som vi ansett vara av betydelse för arbetet syfte har vi medvetet valt ut. 

Sedan har vi diskuterat och tolkat informationen utifrån vår egen uppfattning. Vi har enbart 

valt att använda och analysera den information där det funnits en koppling mellan teori och 

empiri.  Det har gjort att både teoretisk och empirisk data tagits bort från studien. Det går att 

kritisera vad som är relevant i studien eftersom det baseras på vår egna subjektiva bedömning.  

 

Det har varit svårt att bedöma sekundärdata eftersom det har insamlats och bearbetats av 

någon annan tidigare än oss. Den information vi använt har varit relativt ny och uppdaterad. 

Vi har störst del använt oss av aktuell information men vi har dessutom använt oss av äldre 

information, dock har dessa data skrivits av välkända och etablerade författare inom ämnet. 

En betydande del av den äldre informationen vi använt brukas idag flitigt av dagens författare. 

När vi har tvivlat på elektroniska data har vi valt att jämföra dessa med andra data för att den 

insamlade data ska vara så pålitlig som möjligt.       

 

 



24 

 

3. Referensram 

I teoriavsnittet redogörs för de teorier som används i studien. Syftet med teorierna är de ska 

vara ett hjälpmedel och användas för att analysera det valda problemområdet. I kapitlet 

redogörs inledningsvis en beskrivning av riskbegreppet i samband med aktiehandel, följt av 

handlingsregler en aktiesparare bör ta hänsyn till för att förhålla sig till riskerna vid en 

aktiehandel.   

3.1 Risk vid aktiehandel 

Det finns en given konsekvens hos alla investeringsalternativ (Sachse et al. 2011). Åsgård och 

Ellgren (1999) beskriver att investeringar i aktier innehåller ett visst mått av risk i den 

bemärkelsen att värdet på aktien kan sjunka. Författarna anser att aktier i vissa företag är mer 

riskfyllda än andra. Enligt Wilke (2011) innebär att placera i aktier förknippas med en risk 

vilket aktiespararen inte kan undkomma eller bortse från. Med risk vid aktiehandel menas att 

värdet på aktien kan sjunka eller till och med att bli värdelös om företaget försätts i konkurs. 

Det är därför centralt att förstå riskerna som medföljer vid en aktieplacering. Genom att 

aktiespararen hantera riskerna på ett klokt sätt kan denne få en god avkastning på aktierna 

samtidigt som risknivån är inom en acceptabel nivå (Wilke 2011). En aktieägare är delägare i 

ett företag. Den mest angelägna risken med att äga en aktie är att företaget vars aktier en 

aktieägare äger uppvisar ett dåligt resultat vilket föranleder till att värdet på aktien sjunker. En 

annan risk är att företaget försätts i konkurs vilket orsakar stora negativa ekonomiska förluster 

då aktieägaren risker att inte få ersättning (Bernstein 2001). 

 

”Riskhantering är viktigast inom aktiehandel. Om jag har en förlorande position klipper 

jag den direkt, om jag har en vinnande position behåller jag den. Fokusera inte på att tjäna 

pengar; fokusera på att skydda det kapital du redan har.” – Paul Tudor Jones 

(www.aktiespararna.se) 

 

Enligt Bodie et al. (2009) innefattar riskaversion en individs preferenser vid beslutsfattande 

under en riskfylld omständighet. Det kan betraktas som ett mått gällande vad en individ är 

beredd att betala för att minska sin risk. Wilke (2011) beskriver att riskaversion skiljer sig åt 

mellan oss människor dvs. att vi föredrar att reducera eller undvika risk olika. Risk upplevs 

starkare av vissa människor fastän att människorna ställs inför samma val. Aktievärderingarna 

fångar inte upp dessa personliga egenskaper. Istället skall aktiespararen välja en 

http://www.aktiespararna.se/
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sammansättning för sina placeringar som denne känner sig tillfreds med. Risk är i 

sammanhang med aktier ett mått på aktiers rörlighet och om en aktiers kurs svänger kraftigt 

sägs den vara volatil.  

3.1.1 Riskbenägenhet 

Det finns placerare som benämns som aggressiva, försiktiga och balanserade utifrån deras 

placeringsfilosofi. Aggressiva placerare är beredda ta en högre risk i sina investeringar 

eftersom dessa prioriterar en hög kapitaltillväxt. Dessa människor är oftast inte beroende av 

löpande inkomster från sina investeringar. Försiktiga placerare är inte beredda att ta höga 

risker vid investeringar eftersom de vill att sparkapitalet skall ge en löpande avkastning. Det 

prioriterade målet är inte tillväxten av kapitalet utan det viktiga är då ränteinkomsterna och 

aktieutdelningarna. Balanserade placerare är ett mellanting av aggressiva och försiktiga 

placerare. Dessa vill att kapitalet skall växa och dessutom få en viss årlig avkastning. (Wilke 

2011). Wickham (2006) betonar dessutom att riskbenägenheten skiljer sig åt mellan individer 

då de antingen är riskfientliga, riskneutrala och riskälskare. Riskfientliga prioriterar en 

bestämd inkomst före en mer osäker inkomst fastän att det förväntade värdet är desamma i 

båda fallen. En förlust har en större påverkan på dessa individer än en vinst. Riskneutrala 

individer likgiltiga ifall valet är mellan en bestämd inkomst eller en osäker inkomst som har 

samma förväntade värde. Riskälskare föredrar en osäker inkomst fastän att dess förväntade 

värde är mindre än den bestämda inkomsten. Pindyck & Rubenfeld (2004) skriver även att det 

finns skillnader mellan alla människor i hur mycket risk de vågar utsätta sig för. Det finns vissa 

människor som är oerhört riskbenägna i förhållande till andra som inte vill ta risker.  Det finns 

även de som är riskneutrala dvs. de som varken är försiktiga eller aggressiva.  

3.1.2 Ålder 

Enligt Yao et al. (2011) har forskningen påvisat att det finns en koppling mellan risk och 

ålder. Riskbenägenheten ökar fram till cirka 65 års ålder då avtas riskbenägenheten och 

individen investerar i mindre risknivåer. Individer i olika åldrar har alltså olika risknivåer. 

Wang et al. (1997) skriver att risktoleransen ökar med åldern. Författarna skriver att 

anledningen till detta är att riskaversionen minskar med att åldern ökar. Yousuf et.al. (2011) 

skriver att det endast finns 34 % av människorna som är under åldern 35 år som är benägna att 

ta risker vid sina investeringar. Dock visade sig en studie att efter finanskrisen har även de 

unga investerarna blivit allt mer försiktiga med att risker. Grable (2000) menar att det finns ett 

samband mellan risktoleransen och individens civilstånd. Riskbenägenheten påverkas alltså 

av utbildning, inkomst och yrke.   
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3.1.3 Kön  

Kvinnor och män placerar olika. Män är riskbenägna vid investeringar då de investerar 

generellt mer frekvent i investeringar som förknippas med hög risk. I förhållande till kvinnor 

som inte är riskbenägna kvinnorna placerar männen större belopp i dessa riskfyllda 

investeringar. Flera undersökningar i USA visar att kvinnor är försiktigare än män vid 

investeringar (Åsgård & Ellgren 1999). Powell & Ansic (1997) skriver att studier har visat att 

kvinnor är försiktigare och mindre aggressiva vid beslutsfattande under risk i förhållande till 

män. Män tar beslut som förknippas med risk och kvinnor tar beslut som undviker risk. Det 

finns alltså könsskillnader i riskbenägenheten vid ekonomiskt beslutsfattande. Forskare har 

funnit att en ökad riskaversion har effekt på kvinnors beslut vid investering (Watson & 

McNaughton 2007). I en studie av Fondbolagens Förening finns det avsevärda skillnader 

mellan kvinnor och män inställning till risk och risktagande vid sparande. Män är benägna att 

i en högre grad ta risker i sitt sparande. 66 %av männen anser att de kan ta en högre risk i 

syfte för att få en bättre avkastning och motsvarande siffra är 50 % för kvinnor. Noterbart är 

att majoriteten av kvinnorna och männen anser de är villiga att ta en högre risk i syfte att 

erhålla en bättre avkastning. Endast 26 % av männen anser att en låg risk är viktig i 

förhållande till 42 % av kvinnorna som anser detta. Barber & Odean (2001) beskriver att 

psykologer funnit att män är självsäkrare än kvinnor inom finansområdet. Män är mer 

riskbenägna än kvinnor. Detta har bidragit till män handlar mer med finansiella medel än 

kvinnor. 

3.2 Handlingsregler 

I följande avsnitt presenterar vi de handlingsregler aktiesparare bör använda sig av för att 

minska riskerna som är förknippat med aktiehandel.  

3.2.1 Sätt ett mål vid aktie investeringar 

Innan en investering av pengar ska investeraren anskaffa sig ett mål. Det är målsättningen 

som avgör hur placeringen bör ske för att kunna nå de uppsatta målen. Målen skall vara 

realistiska och ta hänsyn till de personliga omständigheterna. Målet för att spara i aktier beror 

oftast på att man vill få kapital till en större investering i framtiden, till exempelvis för att 

skapa en ekonomisk buffert om det skulle inträffa något oväntat eller för att trygga 

åldersdomen. Det är viktigt att ta hänsyn till att människor har olika attityd till risk, det skall 

också vägas in när målet med sparande sätts. Wilke (2011) 
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Enligt Karlsson (2011) skall en aktiesparare välja aktier med hänsyn till målsättning. Syftet 

med kapitalplaceringen avgör vilka aktier man bör investera i. Målsättningen med vad 

aktiespararen vill uppnå med placeringen måste vara klar så att denne vet vilken aktie som är 

bäst lämpad för målsättningen. En målsättning kan exempelvis vara att få en hög kapital, att få 

en hög årlig avkastning eller att ha en trygg placering. Detta är tre olika målsättningar vilket 

kräver olika aktier för varje enskild målsättning. Målet är oftast en hög kapitaltillväxt 

eftersom aktiespararen främst vill investera i de aktier som har bäst förutsättningar att stiga i 

kurs. Företagets möjligheter att tjäna pengar och växa bestämmer dessa förutsättningar.  

3.2.2 Långsiktighet framför kortsiktighet vid aktie investeringar  

Att placera i aktier bör i generellt betraktas som en långsiktig placering. Det kan dock i vissa 

lägen vara riktigt att sälja aktier efter ett kort tid ägande. Men grundinställningen bör vara att 

ha ett långsiktigt tänk vid innehav av aktier. Idag finns kunskapen att med stor säkerhet att 

aktiekurserna går upp på lång sikt.  Det finns en större osäkerhet på hur aktiekurserna kommer 

utvecklas under kort sikt. Detta eftersom utbud och efterfrågan på aktier kan påverkas av de 

mest oväntade faktorer vilket därmed påverkar aktiekurserna. När börsen hamnar i ett kraftigt 

börsfall grips en del av panik och säljer vilket har en negativ påverkan på aktiekurserna. 

Anledningar till varför aktiespararen inte ska vara kortsiktig är många. Ett argument emot 

kortsiktiga aktieaffärer är att det kräver mer tid eftersom det behöver göras fler affärer och 

aktiespararen måste bevaka sina placeringar mer aktivt än vid långsiktigt innehav. Det handlar 

om att hänga med i de kortsiktiga kurssvängningarna. Karlsson (2011)     

 

Aktieplaceringar skall betraktas som långsiktiga då aktiespararen under en längre tid kan 

utnyttja den trendmässigt högre avkastningen på aktiemarknaden som får investeringarna att 

växa (Åsgård och Ellgren 1999). Sannolikheten att den årliga avkastningen närmar sig 

marknadens genomsnittliga avkastning högre ju längre tid aktierna ägs (Wilke 2011). På 

aktiebörsen sker dock omfattande och oförutsägbara prissvängningar under ett givet år. 

Volatilitet på aktiemarknaden minskar kraftigt över tiden. Med tiden är risken på 

aktiemarknaden inte alltför stor även för den mest försiktiga långsiktiga investerare. Grunden 

för påståendet är att aktier är mindre riskabelt i det långa loppet(Bodie 1995). Enligt Mareuse 

(2011) visar all statistik på att aktier stiger i värde på lång sikt. Anledningen till detta är att de 

flesta börsbolag har som målsättning att växa vilket också aktieägarna kräver. De flesta 

aktieägare har haft en mycket långsiktig inställning till sina placeringar. De största 

förmögenheterna har skapats genom att äga aktier i bra företag under en lång tid. Långsiktiga 
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investerare fokuserar sin investering på en hållbar tillväxt än att öka aktiekursen genom en 

finansiell hävstång, dvs. att investeraren vill ha en hög avkastning när aktiekursen rör på sig. 

Enligt Karlsson (2011) innebär ett långsiktigt tänk inte att aktiespararen ska hängivet hålla 

fast vid sina aktier under alla omständigheter. Förändras de långsiktiga förutsättningarna till 

det sämre för det företag man köpt aktier i bör konsekvenserna tas i hänsyn genom att sälja 

aktierna och placera kapitalet i aktier med bättre framtidsutsikter. Aktier som köps är inte 

alltid bäst under alla tidsperioder och därför bör aktiespararen ständigt ompröva sitt 

aktieinnehav. I vissa fall bör aktier säljas och andra aktier köpas in som för tillfället verkar ha 

bättre förutsättningar att öka i värde. Det finns dessutom tider då man inte bör ha några aktier.  

3.2.3 Investera regelbundet  

Det vore mest fördelaktigt om en placerare kunde investera sitt kapital när aktiemarknaden 

var i ett bottenläge och sedan sälja när marknaden vänder uppåt. För att sedan invänta ett nytt 

bottenläge och köpa tillbaka aktierna för att vara med på nästa uppgång. Många aktiesparare 

har försökt sig på denna taktik utan att lyckas under ett längre tidperspektiv (Wilke 2011). 

Aktier ska köpas billigt och säljas dyrt. Aktier ska köpas när det är nedgång på börsen och 

aktiekurserna är låga. Aktierna ska säljas när det är uppgång på börsen och aktiekurserna är 

höga. Det svårt att tillämpa denna regel praktiskt eftersom de psykologiska skälen gör att 

aktiespararen agerar tvärt emot, dvs. att man köper dyrt och säljer billigt. Aktiespararen blir 

optimistisk och köper när aktiekurserna står högt och grips av panik och säljer när 

aktiekurserna står lågt (Karlsson 2011).  

 

Wilke (2011) anser att det är avsevärt enklare för en aktieägare att investera regelbundet över 

en längre tidsperiod i över flera år. I vissa fall kan man köpa aktier till högre kurser och ibland 

köpa aktier till lägre kurser. Detta eftersom det under det långt tidsperspektiv inte kommer ge 

en så stor skillnad på det totala kapitalet. Karlsson (2011) betonar att investera regelbundet är 

ett sätt att undvika dessa psykologiska fällor. Uppfattningen bygger på att det är svårt att 

förutse hur kursen kommer att utvecklas och då specifikt under kort sikt. Genom att investera 

regelbundet köps även aktier när börsen är på nedgång och kurserna står lågt. En aktiesparare 

bör investera med ett lika stort belopp varje gång. Effekten blir att man får en låg 

genomsnittlig anskaffningsutgift för aktierna. Fler aktier köps när de är billiga än när de är 

dyra. Detta resulterar i att genomsnittpriset blir lägre än genomsnittet av de priser man köper 

till. De månader andelsvärdet ligger lågt får aktiespararen fler andelar för sitt sparande än de 

månader då andelsvärdet ligger högt. Är aktiesparandet långsiktigt och sparandet regelbundet 
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behöver inte aktiespararen bli orolig när aktiekurserna står lågt. Förutsatt aktiekurserna går 

upp långsiktigt så kan det snarare betraktas som en fördel.  

Det är viktigt att betrakta en investering som en process och inte som en engångsföreteelse.    

Att investera regelbundet ger två stora fördelar. För första skyddar investeraren sig mot att 

köpa för mycket när priserna är höga och det bidrar till att minska frestelsen att sälja vid 

dåliga tiden dvs. när priser är låga. För det andra försäkrar en regelbunden investering att 

investeraren sköter sin långsiktiga planering innan denne frestas att spendera sina kronor på 

kortsiktiga behov. Dessa planer garanterar inte en vinst och skyddar inte mot en förlust i 

vikande marknader. (Wilke 2011). 

3.2.4 Följ inte råd okritiskt 

Att ta del av expertråd gällande aktier är inte fel. Det är dock viktigt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till de råd som ges. Med tiden upptäcker aktiespararen att alla råd inte är lika 

bra. Många av dessa rekommendationer är råd om att köpa en aktie. För en bank är det 

lönsammare att ge en köprekommendation än en säljrekommendation. Bankerna lever inte på 

att ge aktierekommendationer de försörjer sig på aktieaffärer. Aktieägaren skall inte följa alla 

råd som ges. Det är däremot lärorikt att se på resonemanget och antagandet som ligger bakom 

rådet. Wilke (2011) 

 

Enligt Åsgård & Ellgren (1999) ska en investerare komma ihåg att de analyser och råd 

experterna kommunicera ut till allmänheten har de först gett till sina kunder som betalat dyrt 

för att ta del av dessa. Detta eftersom kunderna vill få valuta för sina pengar innan 

aktieanalytikernas åsikter spridds gratis. Det finns ingen expert som i detalj kan hålla reda på 

vad som sker i vartenda företag. De har oftast kontakt med företag i sin bransch vilket gör att 

de kan bli inskränkta i sina analyser vilket gör att de missar de breddare bilden genom att 

missa händelser som sker utifrån. Många experter är dessutom anställda av banker vars 

arbetsuppgifter kan bestå av att sälja aktier till bankens kunder.  

 

”Vissa experter har rätt ibland men ingen expert har rätt jämt. Ett råd behöver inte vara 

bättre för att flera uttalar den, lyssna mer på argumenten och mindre på slutsatserna, 

lyssna gärna på fler experter och fundera på vilka intressen som styr experternas åsikter”. 

(Åsgård & Ellgren (1999) s.142. 
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Det gäller att ha ett kritiskt förhållningssätt och undersöka de rekommendationer som de så 

kallade experterna påpekar om hur vi bör investera och spekulera i aktier. Det finns ingen 

garanti om att en strategi som fungerat historiskt kommer fungera framöver. Därför är det av 

stor betydelse att aktiehandlaren observerar vad som sker och anpassar sig efter det rådande 

förhållandet (Nilsson et al. 2011) 

 

”Alla expertutlåtanden som haglar över oss dagligen via media är gissningar förklädda i 

bra argument”. – (Nilsson 2011 et al. s.10)  

3.2.5 Gör din egen analys 

En aktieägare är delägare i ett företag och bör därför följa det som sker med företaget och dess 

omvärld. Det är aktieägare som har kunskap och intresse som belönas på aktiemarknaden. 

Aktiespararen ska inte handla med aktier slumpmässigt utan aktiespararen måste ta hänsyn till 

priset och innehållet. Den som köper aktier bör kunna besvara vad företaget gör, hur 

affärsmodellen ser ut, vilken bransch befinner sig företaget i, är branschen i tillväxt, mogen 

eller på nedgång, varför aktierna handlas i företaget och har företaget någon spetskompetens 

det är ensamt om. Dessa frågor är självklar fakta som en aktieägare bör veta om ett företag 

och det är knappast en analys. En analys innebär snarare att aktier i olika företag jämförs med 

varandra genom att uppgifter och nyckeltal för den specifika aktien väljs ut (Wilke 2011). 

 

Karlsson (2011) betonar att det betydelsefullt att hålla sig informerad och analyserna bör helst 

genomföras av själv. Aktieägaren får därmed en bättre inblick och förståelse för företaget än 

om aktieägaren endast grundar sin uppfattning på andras antaganden. I en egen analys går det 

att föra egna bedömningar. Vidare beskriver Karlsson (2011) att det är en mängd faktorer 

inom och utom företaget som avgör ett företags vinst- och tillväxtmöjligheter. Dessa faktorer 

kan exempelvis vara hur konkurrensen ser ut inom företagets verksamhetsområden, är 

företagets produkter efterfrågade och av kvalité, är produktutvecklingen framgångsrik, är 

företagets verksamhet konjunktursberoende och riskfylld, är företagsledningen kompetent och 

framsynt. Ett bra företag är inte alltid detsamma som en bra aktie. Det är därför viktigt att vara 

frågvis innan beslut fattas om vilka aktier som skall köpas. Det gäller att aktiespararen sätter 

sig in i det ekonomiska området. 

3.2.6 Ett kritiskt förhållningssätt till belåning 

En investerare kan låna kapital för att köpa aktier. Syftet med belåning av kapital för aktieköp 

beror på att aktieägaren vill åt hävstångseffekten och få bättre utväxling på de egna 
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sparpengarna som placeras. Detta sker genom att det blir en kursuppgång vilket leder till att 

det placerade kapitalet ökar i värde. (Wilke 2011) En investerare belånar för utnyttja 

hävstångseffekten genom att få en högre avkastning på investerat kapital än på det som 

belånats. Med belåning av aktier medföljer en risk för investeraren och risken finns att värdet 

på den belånade aktieportföljen sjunker i värde. (Elton et al. 2007) Karlsson (2011) skriver att 

inte enbart satsa eget kapital i aktier utan också lånade pengar är sätt att få en chans till en 

större avkastning men med det ökar dessutom riskerna. Om aktieägaren enbart placerar eget 

kapital i aktier så får denne en avkastning om aktierna går upp men kan i värsta fall endast 

förlora det egna kapitalet om aktierna går ned. Men om aktieägaren placerar eget kapital och 

belånat kapital så får denne en större avkastning i förhållande till det egna kapitalet om 

aktierna går upp och om aktierna går ned så kan aktieägaren i värsta fall förlora det egna 

kapitalet och dessutom det belånade kapitalet. Hävstångseffekten verkar alltså även åt andra 

hållet och placeringar kan sjunka på grund av en kursnedgång och det belånade kapitalet kan 

gå förlorat. Det är inte rationellt att belåna pengar eftersom placeraren måste öka risknivån för 

att få en högre avkastning än räntan som han/hon betalar för att låna. Riskbenägenheten ökar 

för placeraren och med det sannolikheten att placeraren kan gå miste om sitt investerade 

kapital och slutändan stå i skuld till en bank. Det är en individuell fråga angående hur stor del 

av kapitalet en aktieägare ska investera i aktier och om denne till och med ska låna för att 

köpa aktier. Det beror på vilken risk aktieägaren är beredd at ta för möjligheten till en större 

kapitalvinst. Belåning till aktier är till för den som är villig att ta risker för möjligheten att 

snabbt bli rik ska man låna och placera i tillgångar som tros kommer att stiga i värde. Wilke 

(2011) betonar att det är viktigt att lånet anpassas efter aktieägarens ekonomiska förutsättning, 

inkomst, andra tillgångar och inställning till risk.  

3.2.7 Sprida riskerna 

Sprid riskerna benämns även som diversifiering och innebär att investeraren investerar i flera 

olika aktier eller finansiella instrument (aktieskolan.se). Markowitz (1952) beskriver att 

aktiesparare måste maximera sin aktieportfölj. Aktiespararen ska ha en diversifieringseffekt i 

sin aktieportfölj. Eftersom en förväntan av framtiden inkluderar risk kan då en 

diversifieringseffekt leda till att aktieriskerna minskar genom att aktiespararen sprider sin 

investering. 

 

Enligt (www.skandiabanken.se) om investeringarna fördelas på flera olika aktier så skapas en 

aktieportfölj. Visar det sig dock att aktien utvecklas avsevärt bra blir avkastningen lägre om 

http://www.skandiabanken.se/
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aktien utgör en mindre del av portföljen. Det finns två typer av riskmoment vid 

aktieplaceringar och dessa är bolagsrisk och marknadsrisk (Wilke 2001). Elton et al. (2007) 

anser att en aktie består av en osystematisk risk vilket är bolagsrisken och systematisk risk 

vilket är marknadsrisken som tillsammans utgör en total risk. Hädanefter benämns den 

osystematiska risken som bolagsrisken och den systematiska risken benämns som 

marknadsrisken.  

Bolagsrisken 

Bolagsrisken är risken som är sammankopplad med det enskilda bolag som aktieägaren 

placerar sitt kapital i. En bolagsrisk är negativt genom att till exempel det enskilda bolaget 

drabbas av en kraftig och oväntad resultatminskning (Karlsson 2011). Enligt Wilke (2011) 

handlar bolagsrisken om att en enskild aktie utvecklas dåligt på börsen. Om en aktie blir en 

aktieportföljs dominerande innehav ökar risken för aktieportföljens totala värde eftersom den 

är beroende av utvecklingen för en enda företags aktier. Aktiekurser kan utvecklas på ett sätt 

som vi inte räknat med.  

 

Enligt Wilke (2011) finns det mängder av osäkerhetsmoment och risker i all 

företagsverksamhet. Företag kan inte skydda sig från allt som kan hända. Runt omkring 

företaget finns många risker och det dessutom många möjligheter. Elton et al. (2007) 

beskriver att bolagsrisken är risken hos den enskilda aktien och risken relateras till placerarens 

förväntningar på företaget och företagsprestationen. Åsgård och Ellgren (1999) skriver att 

bolagsrisken är högre än marknadsrisken och det räcker med att spridda investeringarna till 

några företag så minskas bolagsrisken till ungefär samma nivå som för marknaden i stort. För 

att spridda risken i sin aktieportfölj gäller det att inte välja alltför närliggande aktier och aktier 

skall istället väljas i olika branscher. Karlsson (2011) anser att en investerare skall skydda sig 

mot bolagsrisken genom riskspridning vilket innebär att aktier köps i flera olika bolag i olika 

branscher. När antalet aktier ökar minskar bolagsrisken till en början drastiskt. Enligt Nordea 

är det möjligt att minska bolagsrisken genom att spridda placeringarna på flera olika företag 

och dessutom genom att välja företag i olika branscher. Spridds placeringar i olika branscher 

så är placeringarna inte beroende av utvecklingen i en enda bransch (www.Nordea.se). Wilke 

(2011) framhäver dessutom att bolagsrisken kan hanteras genom att äga flera olika aktier. 

Elton et al. (2007) menar att det går att minska den bolagsrisken genom diversifiering vilket 

innebär att placera sitt kapital i flera olika aktier från segment i olika delar marknaden. 

Bolagsrisken blir på så sätt utspridd bland aktierna. Statman (1987) påpekar att när aktier 

http://www.nordea.se/
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slumpmässigt väljs ut och kombineras i lika proportioner i en aktieportfölj minskar risken för 

en aktieportfölj eftersom antalet olika aktier i den ökar.  

En aktieägare får en nödvändig riskspridning om denne har aktier i 10-15 bolag fördelade på 

5-6 branscher (Karlsson 2011). Wilke (2011) betonar även att en investerare skall äga aktier i 

10-15 företag av olika storlek fördelat på minst 5-6 branscher. Karlsson (2011) beskriver att 

riskspridning kan uppnås genom att aktieägaren köper in sig i aktieportföljer som har en 

riskspridning. Wilke (2011) understryker dock att bolagsrisken inte minskar avsevärt genom 

att investeraren sparar aktier i fler än 20 bolag. Det däremot viktigt att sprida aktierna 

sparandet mellan olika branscher. Riskspridning är betydelsefullt eftersom likartade aktier 

inom en och samma bransch i grunden är beroende av samma faktorer. Elton et al. (2007) 

betonar att en placerare bör investera i cirka 10-15 aktier för bolagsrisken ska försvinna. 

En väldiversifierad portfölj av slumpmässigt valda aktieportfölj måste innehålla minst mellan 

30-40. Detta motsäger den allmänt accepterade uppfattningen om att fördelarna med 

diversifiering nästan är slut när en portfölj innehåller cirka 10 aktier (Statman 1987).  

Marknadsrisken 

Enligt Wilke (2011) kan aktiemarknaden påverkas av konkurrensen, nya lagstiftningar, 

ändrade konjunkturer, räntor eller skatteregler. Det finns alltså en risk som är förknippad med 

aktiemarknaden den är marknadsrisken. Enligt Åsgård och Ellgren (1999) är marknadsrisken 

den risk som är begränsad till hur aktiemarknaden som helhet uppför sig. www.nordea.se 

skriver att spridda placeringar i olika företag inte innebär att investeraren skyddas mot 

marknadsrisken. En allmän fallande marknad drar i allmänhet bra aktier med sig. Kursen för 

en enskild aktie påverkas i hög grad av den allmänna kurstrenden dvs. marknadsrisken. 

www.skandiabanken.se påpekar dessutom att en diversifierad aktieportfölj aldrig kan 

eliminera samtliga risker. Marknadsrisken sjunker inte på grund av att antalet aktier i 

portföljen ökar och det är de ekonomiska faktorerna som påverkar alla aktier oavsett bransch 

(www.skandiabanken.se). Marknadsrisken handlar om den risk som finns att hela 

aktiemarknaden kan utvecklas dåligt under en period Wilke (2011). Elton et al. (2007) 

beskriver att marknadsrisken är risken om att något inträffar som påverkar marknaden 

generellt. Karlsson (2011) anser att det inte går att skydda sig mot denna risk genom att köpa 

aktier i många bolag. Ett sätt att minska marknadsrisken är att ha ett långsiktigt tänk med sitt 

sparande. Det är stor sannolikhet att aktiekurserna går upp på lång sikt. Enligt Wilke (2011) 

kan marknadsrisken hanteras genom att aktiespararen har investeringar fördelade på flera 

olika tillgångslag såsom i exempelvis bank, ränteplaceringar och aktier. Marknadsrisken blir 

http://www.skandiabanken.se/
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större om aktieägaren placerar hela sitt kapital i aktier och mindre om aktieägaren placerar 

delar av kapitalet i aktier. Marknadsrisken kan dessutom minskas genom att man placerar i 

flera olika marknader. Det går att minska marknadsrisken genom att istället för aktier 

investera i räntebärande instrument (www.aktieskolan.se).   

3.2.8 Stop Loss  

Stop Loss enligt Nilsson et al. (2011) är den prisnivå där en position avslutas vare sig det är 

med vinst eller förlust och kan uppfattas som en försäkring att en förlust inte kan bli för 

omfattande i en position. Stop loss är enligt Karlsson (2011) en bra strategi för att minska på 

riskerna. Med stop loss kan en aktiesparare antigen minimera förlusterna eller säkra vinsterna 

och det användbar metod att tillämpa om aktiespararen vill undvika ånger och inte tappa 

behärskning. Stop loss minimerar förluster på så sätt att aktiespararen väljer i vilket tillstånd 

en förlorad investering automatiskt ska säljas, alltså det innebär att aktiespararen väljer i 

vilken aktiekurs aktierna ska säljas vid förlust. Lei et al. (2009) betonar dessutom att stop loss 

tillåter en investerare att ange i vilken aktiekurs tillstånd förlorande aktier automatiskt ska 

säljas. Enligt Karlsson (2011) finns det två olika stop loss metoder och dessa är 

förlustminimeringsstopp och vinstsäkringsstopp. Förlustminimeringsstopp används är när 

investeraren vill bestämma den högsta procentuella förlust denne är beredd att ta. 

Vinstsäkringsstopp har en likartad betydelse. I denna metod sätts stoppet vid en eventuell 

vinst och genom denna metod går det att flytta upp stoppen så att den hela tiden ligger ett litet 

stycke under den aktuella toppkursen.  

Anledning till varför vissa aktiesparare använder sig av stop loss är på grund av att säljaren 

inte ska behöva fatta säljbeslutet när kursen faller. Stop loss förhindrar även annorlunda 

beteenden som dyker upp vid kursnedgång. Stop loss hjälper även aktiesparare att öka sin 

avkastning och används i omfattande skala allmänt i praktiken (Lei et al. 2009). Även 

Karlsson (2011) tar upp att aktieägarna är utsatta för en lång rad psykologiska påfrestningar 

och fällor. Att aktiespararen får dagligen ny information om företag och utveckling av börsen 

som påverkar spararens säljbeslut. Även när aktiekursen faller blir det svårt för aktiespararen 

att sälja då denne åtminstone vill få tillbaka vad man har betalat för aktien och därför behåller 

den. Ifall kursen faller ytterligare blir det svårare att sälja den och till slut säljs den i panik till 

en stor förlust. 

Kaminski & Lo (2007) har gjort en studie på om Stop Loss stoppar förluster genom att 

jämföra den förväntade avkastning på en aktieportfölj med och utan Stop Loss. En 

http://www.aktieskolan.se/
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aktieportföljs förväntade avkastning är högre med en Stop Loss än utan en sådan den. Detta 

bevisar att Stop Loss regler faktiskt stoppar förluster. Stop Loss åtgärder är fördelaktigt för 

investeraren eftersom det skapar en motvilja till förluster dvs. att tendensen minskar att 

investeraren säljer vinnande aktier för tidigt och håller fast vid förlorare för länge, det skapar 

ett momentum i aktieavkastningen och ökar efterfrågan på långsiktighet. Stop Loss är en 

mekanism som förhindrar eller förutse de vanliga fallgroparna i det mänskliga bedömandet 

vid exempelvis placering och vilja mot förlust.  

Karlsson (2011) beskriver att vid Stop Loss finns risken att stoppen kan sättas för nära 

inköpspriset och risker att bli såld vid en eventuell mindre svacka. Det är problematiskt att 

veta vid vilken kurs stoppen skall sättas. En annan nackdel med Stop Loss är att aktieägaren 

kan gå in och ändra på säljs kursen därför gäller det dock att hålla vid stoppen. Den stora 

risken i sammanhanget är den psykologiska att inte gå in och ändra på kursen när den närmar 

sig försäljning. Lei et al. (2009) betonar att stop loss inte alltid behöver vara effektiv eftersom 

om aktiekursen är förutsägbar då misslyckas strategin att samla in relevant information från 

tiden strategin sätts tills den är bestämd att säljas, alltså till vilken kurs. Är aktien förutsägbar 

så kan aktiekursen utvecklas bättre än till den kurs stoppen sattes till. En annan kritik med 

Stop Loss att när en aktiesparare säljer en förlorande investering slutar investeraren ådra sig 

ytterligare förluster. Dock ger investeraren upp möjligheten att den specifika aktien kan 

återhämta sig under resten av perioden. 
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4. Resultatredovisning 

I detta kapitel presenteras det kvantitativa data som samlats in genom enkätundersökningen. 

Inledningsvis i kapitlet ges en förklaring på de statistiska begreppen. Vidare beskrivs hur den 

privata aktiespararen ser ut, följt av hur aktiespararen förhåller sig riskerna vid en 

aktiehandel. Slutligen hur aktiespararen agerar i givna situationen 

4.1 Aktiespararna 

Undersökningen bestod av följande tre ålderintervall: 18-35, 36-50 och 51+. Den största 

målgruppen var respondenter som uppgav att de var mellan åldrarna 18-35 vilket 

stapeldiagrammet 1 nedan visar. I cirkeldiagrammet nedan går det att se könsfördelningen 

mellan kvinnor och män i stickprovet. Männen är överrepresenterade med 79 respondenter 

och de utgör 66,39% av respondenterna medan kvinnorna består av 40 respondenter och utgör 

33,61% av respondenterna.     

 

Av resultatet från undersökningen ser vi nedan i stapeldiagram 1 att riskbenägenheten skiljer 

sig åt mellan respondenterna. Av de 119 respondenterna är 24 aggressiva aktiesparare vilket 

utgör 20,17 %, 76 aktiesparare är balanserade vilket utgör en majoritet på 63,87% och 19 

aktiesparare är försiktiga vilket är den minsta gruppen med 15,97%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stapeldiagram 1: Åldersfördelning  Cirkeldiagram 1: Könfördelning 

 

I tabellen nedan går det att notera att av 79 manliga aktiesparare är 21 aggressiva, 54 

balanserade och 4 försiktiga aktiesparare. Av de 40 kvinnliga aktiesparare är 3 aggressiva, 22 

balanserade och 15 försiktiga. 

 Aggressiv Balanserad Försiktig 
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Man 21 54 4 

Kvinna 3 22 15 

 

Det framgår av nedanstående tabell att det i åldersintervallet 18-35 och av dessa är 13 

aggressiva, 36 balanserade och 4 försiktiga. I ålderintervallet 36-50 är 8 aggressiva, 18 

balanserade och 9 försiktiga. I åldersintervallet 51+ är 3 aggressiva, 22 balanserade och 6 

försiktiga. 

 Aggressiva Balanserad Försiktig 

18-35 13 36 4 

36-50 8 18 9 

51+ 3 22 6 

 

4.1.1 Resultatredovisning utifrån totalpopulation 

 

I nedanstående avsnitt presenteras medelvärdet på de handlingsregler vi valt att undersöka i 

denna studie. Svarsalternativen utgörs av en skala från ett till fyra. 

 

   

 

 

 

Informationsbox 1 

Tabell 1: Totala populationen  

Det framgår i Tabell 1 att aktiespararna tar mer frekvent hänsyn till bolagsrisken än vad de tar 

hänsyn till marknadsrisken. Aktiespararna investerar långsiktigt framför kortsiktigt. Det är 

även noterbart att respondenterna nästan aldrig belånar för att investera, där 81.5% av 

respondenterna svarade aldrig och 14.3% svarade enstaka gånger. Två handlingsregler som 

Handlingsregler Aldrig % Enstaka % Ofta % Alltid % Medelvärde Median 

Långsiktighet 5 31,1 43,7 20,2 2,79 3 

Investera regelbundet 30,3 26,1 30,3 13,4 2,27 2 

Bolagsrisk 5 20,2 33,7 41,2 3,11 3 

Marknadsrisk 17,6 33,6 27,7 33 2,48 3 

Följ inte råd okritiskt 10,1 48,7 35,3 35,3 2,37 2 

Belåning 81,5 14,3 1,7 2,5 1,25 1 

Granska företag. 7,6 21 34,5 37 3,01 3 

Kontinuerlig upp. 6,7 16 34,5 42,9 3,13 3 

Målsättning 6,7 16 43,7 33,6 3,04 3 

Förlustminimeringstopp  50,4 25,2 19,3 5,0 1,79 1 

Vinstsäkringsstopp 52,9 22,7 17,6 6,7 1,78 1 

Mean: Medelvärde, ett som är typiskt för en hel uppsättning av 

värden. 

Frequency: Frekvens, anger hur svaren är fördelade i respektive 

frågeställning utifrån antalet respondenter. 

Percent: Procent, anger hur svaren procentuellt är fördelade i 

respektive frågeställning utifrån antalet respondenter.  
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Signifikansnivån: Sannolikheten att förkasta hypotes vid ett signifikans test. Finns det en 

signifikans går det att uttala sig att det finns ett samband. 

Signifikanstest: Är en metod som används för att testa vetenskapliga hypoteser. 

Det finns två signifikansnivåer: 

Vid (*) är korrelationen signifikant vid 0.01 = 90% signifikansnivå, forskaren ska vara lite 

försiktig med sina påpekanden eftersom chansen för fel är relativ stor då det finns en 

sannolikhet att 10 av 100 kan vara fel.  

Vid (**) är korrelationen signifikant vid 0.05 = 95% signifikansnivå, forskaren ska vara 

försiktig med sina påpekanden eftersom det finns en sannolikhet att observationerna kan 

vara fel då det finns en sannolikhet att 5 av 100 kan vara fel. 

Korrelationen är en term för statistiskt beroende mellan två variabler som anger styrkan 

och riktningen av ett samband. 

Det förekommer en positivkorrelation när respondenterna har svarat 1= Aldrig eller 2 = 

Enstaka gånger och en negativ korrelation när respondenterna har svarat 3 = Ofta eller 4 = 

Alltid. 

• Korrelationskoefficienten: 0,00 – 0,09: Inget samband 

• Korrelationskoefficienten: 0,10 – 0,29: Svagt samband 

• Korrelationskoefficienten: 0,30 – 0,49: Halvstarkt samband 

• Korrelationskoefficienten: 0,50 – 1,00: Starkt samband 

 

ska beaktas är förlustminimeringsstopp och vinstsäkringsstopp. Det framgår att majoriteten 

inte använder dessa handlingsregler för att förhålla sig till riskerna förknippade med 

aktiehandeln.  

Det går att utläsa utifrån tabellen att den handlingsregel som aktiespararna mest frekvent alltid 

använder är att håller sig kontinuerligt uppdaterade om företagets vars aktier som de äger. Det 

framgår dessutom att aktiespararna nästan aldrig belånar för att investera. 

4.2 Korrelationsanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsbox 2 
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4.2.1 Korrelationsanalys - Riskbenägenhet   

Aggressiva  Balanserade  Försiktiga 

Belåning  -0,067   0,033  0,030 

Råd  0,053  -0,045  0,001 

Långsiktigt  0,459**  -0,256**  -0,168 

Regelbundet  0,151  -0,077  -0,064 

Bolagsrisk  -0,102  -0,209*  0,386** 

Marknadsrisk 0,155  -0,028  -0,134 

Granska  -0,107  -0,249**  0,444* 

Kontinuerligt  -0,132  -0,206*  0,415** 

Målsättning  -0,072  -0,016  0,100 

Förluststopp  -0,001  -0,113  0,149 

Vinststopp  -0,092  -0,065  0,187* 

Tabell 2: Korrelationsanalys – Riskbenägenhet 

I tabellen ovan går det att utläsa korrelationstalen och signifikansvärden utifrån en 

korrelationsanalys. Med hjälp av korrelationsanalysen kan vi avgöra om 

forskningshypoteserna stämmer. I tabell 2 framgår det aktiespararens riskbenägenhet i relation 

med handlingsreglerna. 

Det går att notera att aggressiva aktiesparare med 95 % signifikansnivå tenderar att inte 

investera långsiktigt framför kortsiktigt. Hos de balanserade aktiespararna går det att med 95 

% signifikansnivå finna en tendens att de investerar långsiktigt framför kortsiktigt och 

granskar företaget bakom aktien. Vidare att denna grupp med en 90 % signifikansnivå 

tenderar att ta hänsyn till bolagsrisken och kontinuerligt håller sig uppdaterade om företaget 

vars aktier som ägs. Hos de försiktiga aktiespararna går det att med en 95 signifikansnivå 

finna en tendens att de inte tar hänsyn till bolagsrisken och kontinuerligt håller sig 

uppdaterade om företaget vars aktier som ägs. Dessutom noterbart att de med en 90 % 

signifikansnivå inte tenderar att granskar företaget bakom aktien.  
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4.2.2 Korrelationsanalys - Åldersfördelning 

  18-35  36-50  51+ 

Belåning  0,148  0,055  -0,225* 

Råd  0,036  -0,175  0,141 

Långsiktigt  0,410**  -0,076  -0,386** 

Regelbundet  0,217*  -0,296**  0,062 

Bolagsrisk  0,034  0,079  -0,120 

Marknadsrisk 0,090  -0,059  -0,041 

Granska  -0,064  0,025  0,046 

Kontinuerligt  -0,145  0,115  0,045 

Målsättning  0,043  0,073  -0,125 

Förluststopp  -0,071  -0,127  0,052 

Vinststopp  -0,028  0,070  0,104 

Tabell 3: Korrelationsanalys - Åldersfördelning 

I tabell 3 går det att att det inte finns stora skillnader på åldersfördelning vid användning av 

handlingsreglerna för att förhålla sig till riskerna. Det framkommer att aktiesparare i 

åldersintervallen 18-35 med en 95 % signifikansnivå inte tendera att välja att investera 

långsiktigt framför kortsiktigt i förhållande till aktiesparare i åldersintervallen 51+ som 

tenderar att investera långsiktigt framför kortsiktigt. Det framgår att aktiesparare i 

åldersintervallet 18-35 med en 90 % signifikansnivå inte tenderar att regelbundet investerar i 

aktier i förhållande till aktiesparare i ålderintervallet 36-50 som med en 95 % signifikansnivå 

tenderar att regelbundet investerar i aktier. Även noterbart att aktiesparare i åldersintervallet 

51+ med 90 % signifikansnivå tenderar att belåna för att investera i aktier.  

 

Det framgår med 95 % signifikansnivå att män tenderar att belåna för att investera i aktier, ta 

hänsyn till bolagsrisken, granskar företaget bakom aktien, kontinuerligt håller sig uppdaterade 

om företaget vars aktier som ägs, målsättning med investeringar, använder sig av 

förlustminimeringsstopp och vinstsäkringsstopp. I förhållande till kvinnor som med en 95 % 

signifikansnivå inte tenderar att belåna för att investera i aktier, tar hänsyn till bolagsrisken, 

granskar företaget bakom aktien, kontinuerligt håller sig uppdaterade om företaget vars aktier 
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som ägs, målsättning med investeringar, använder sig av förlustminimeringsstopp och 

vinstsäkringsstopp. Går dessutom att utläsa att kvinnor med en 95 % signifikansnivå tenderar 

att ta hänsyn till marknadsrisken iförhållande till män som inte tenderar att ta hänsyn till 

marknadsrisken.  

4.2.3 Korrelationsanalys - Könsfördelning 

Man  Kvinna 

Belåning  -0,235**  0,235**   

Råd  -0,067  0,067   

Långsiktigt  0,074  -0,074   

Regelbundet  0,142  -0,142   

Bolagsrisk  -0,603**  0,603**   

Marknadsrisk 0,349**  -0,349**   

Granska  -0,575**  0,575**   

Kontinuerligt  -0,668**  0,668**   

Målsättning  -0,442**  0,442**   

Förluststopp  -0,415**  0,415**   

Vinststopp  -0,374**  0,374**   

Tabell 4: Korrelationsanalys - Könsfördelning 

I Tabell 4 går det att med en 95 % signifikansnivå utläsa att det finns flera skillnader mellan 

hur användningen av handlingsregler ser ut för att förhålla sig till riskerna mellan könen. Den 

största skillnaden går att utläsa i att hålla sig kontinuerligt uppdaterad där det går att finna en 

stark signifikansnivå. Detta innebär att det finns stora skillnader mellan hur män och kvinnor 

håller sig kontinuerligt uppdaterade. Ett starkt samband kan vi även finna i bolagsrisken samt 

med att granska företaget bakom aktien. Det vi kan notera utifrån dessa tre handlingsregler är 

att män använder handlingsregler bättre för att förhålla sig till risker. Det går att notera att 

män förhåller sig sämre till belåning än vad kvinnor gör, alltså män belånar mer för att 

investera. Det framgår att män är bättre än kvinnor på att delra upp sina investeringar i flera 

branscher och företag, dock är de sämre på att dela upp investeringarna i flera olika 

tillgångsslag.     
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4.3 Independent sample  t-test 

Enligt independent sample t-test går det att utläsa sig. värdet. Är sig. värdet högre än 0,050 

kan vi utgå ifrån att spridningen är densamma och kolla då på raden equal variances assumed 

i kolumnen sig. (2-tailed). Är sig. värdet under 0,050 kan vi utgå ifrån att spridningen inte är 

densamma och kolla då på raden equal variances not assumed i kolumnen sig. (2-tailed). För 

att besvara de ställda forskningshypoteserna är det intressanta i denna studie om sig. värdet är 

under 0,050 eftersom det därmed med en 95 % säkerhet går utläsa att det som hittats i det icke 

slumpmässiga urvalet går att finna i den större populationen.    

Aggressiva – (Balanserade & 

Försiktiga) 

Signifikans (Balanserad) Signifikans (Försiktighet) 

Långsiktighet 0,885 (0,000) 0,268 (0,000) 

Regelbundet 0,017 (0,120) 0,021 (0,159) 

Bolagsrisk 0,551 (0,830) 0,615 (0,000) 

Marknadsrisk 0,079 (0,171) 0,574 (0,028) 

Belåning 0,257 (0,493) 0,458 (0,575) 

Expertråd 0,288 (0,551) 0,879 (0,769) 

Granskning 0,792 (0,900) 0,375 (0,000) 

Kontinuerligt 0,520 (0,594) 0,039 (0,000) 

F-Stopp 0,017 (0,697) 0,695 (0,189) 

V-stopp 0,675 (0,581) 0,139 (0,039) 

Målsättning 0,717 (0,579) 0,853 (0,207) 

Tabell 5: Independent sample t-test - Hypotes 1 

I tabellen ovan har vi testat hur skillnaderna ser ut mellan aggressiva aktiesparare i 

förhållande till balanserade och försiktiga aktiesparare. Det att notera att det finns fyra 

signifikansvärden som är under 0,050 vilket innebär att spridningen i dessa avseenden inte är 

densamma vad gäller att regelbundet investera i aktier hos de balanserade, regelbundet 

investera i aktier hos de försiktiga, kontinuerligt hålla sig uppdaterad hos de försiktiga och 

använda förlustsäkringsstopp hos de balanserade. 

Försiktighet – (Balanserade & 

Aggressiva) 

Signifikans (Balanserad) Signifikans (Aggressiva) 

Långsiktighet 0,152 (0,381) 0,268 (0,000) 

Regelbundet 0,403 (0,739) 0,021 (0,159) 

Bolagsrisk 0,972 (0,000) 0,615 (0,000) 

Marknadsrisk 0,021 (0,219) 0,574 (0,028) 

Belåning 0,933 (0,863) 0,458 (0,575) 

Expertråd 0,443 (0,887) 0,879 (0,769) 

Granskning 0,309 (0,000) 0,375 (0,000) 

Kontinuerligt 0,023 (0,001) 0,039 (0,000) 

F-Stopp 0,068 (0,112) 0,695 (0,189) 

V-stopp 0,012 (0,022) 0,139 (0,039) 

Målsättning 0,900 (0,367) 0,853 (0,207) 

Tabell 6: Independent sample t-test - Hypotes 2 

I ovanstående tabell har vi testat hur skillnaderna ser ut mellan försiktiga aktiesparare i 

förhållande till balanserade och aggressiva aktiesparare. Det framgår att det finns fem 

signifikansvärden som är under 0,050 vilket innebär att spridningen i dessa avseenden inte är 
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densamma vad gäller att regelbundet investera i aktier hos de aggressiva, ta hänsyn till 

marknadsrisken hos de balanserade, kontinuerligt hålla sig uppdaterad hos de balanserade, 

kontinuerligt hålla sig uppdaterad hos de aggressiva och använda vinstsäkringsstopp hos de 

balanserade. 

18-35 – (36-50 & 51+) Signifikans (36-50) Signifikans (51+) 

Långsiktighet 0,996 (0,006) 0,489 (0,000) 

Regelbundet 0,321 (0,001) 0,382 (0,518) 

Bolagsrisk 0,255 (0,705) 0,555 (0,278) 

Marknadsrisk 0,001 (0,347) 0,271 (0,496) 

Belåning 0,359 (0,583) 0,000 (0,075) 

Expertråd 0,423 (0,134) 0,491 (0,384) 

Granskning 0,437 (0,610) 0,821 (0,521) 

Kontinuerligt 0,972 (0,116) 0,958 (0,287) 

F-Stopp 0,943 (0,210) 0,953 (0,972) 

V-stopp 0,020 (0,714) 0,272 (0,393) 

Målsättning 0,309 (0,765) 0,879 (0,274) 

Tabell 7: Independent sample t-test - Hypotes 3 

I tabellen ovan har vi testat hur skillnaderna ser ut mellan aktiesparare i åldersintervallet 18-

35 i förhållande till aktiesparare i åldersintervallet 36-50 och 51+. Det att notera att det finns 

tre signifikansvärden som är under 0,050 vilket innebär att spridningen i dessa avseenden inte 

är densamma vad gäller att ta hänsyn till marknadsrisken i åldersintervallet 36-50, belåna för 

att investera i aktier vad gäller åldersintervallet 51+ och använda vinstsäkringstopp vad gäller 

åldersintervallet 36-50.  

4.4 Pearson Chi-square 

Ett Pearsons Chi2-test används när ett samband har hittats ett urval och därefter för att ta reda 

på hur sannolikt det är att vi kan generalisera det här sambandet till den större populationen. 

Det påvisar sannolikheten att vi pga. en slump skulle se ett samband i urvalsgruppen förutsatt 

att det inte finns samband i den större populationen. Om det är osannolikt att ett samband 

skulle existera urvalet pga. slumpen finns det gedigna underlag för att generalisera sambandet 

till populationen som helhet. Är signifikans värdet under 0,050 finns ett samband. 

Kön Signifikans (2-sided) Samband 

Långsiktighet 0,325 Nej 

Regelbundet 0,239 Nej 

Bolagsrisk 0,000 Ja 

Marknadsrisk 0,001 Ja 

Belåning 0,057 Nej 

Expertråd 0,084 Nej 

Granskning 0,000 Ja 

Uppdaterad 0,000 Ja 

F-stopp 0,000 Ja 

V-stopp 0,001 Ja 

Målsättning 0,000 Ja 

Resultat FÖRKASTAR Hypotes Ja = 7 / Nej = 4 

Tabell 8: Pearson Chi-square - Hypotes 4 
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5. Analys 

Vår studie visar att aktiespararna har ett förhållningssätt till samtliga handlingsregler. Det 

finns även skillnader i hur aktiespararna använder sig av handlingsreglerna för att förhålla sig 

till riskerna med hänsyn till deras riskbenägenhet, kön och ålder. Vilket överensstämmer 

Wilkes (2011) teori om att riskaversionen skiljer sig åt mellan människor och att vi föredrar 

att undvika eller reducera risk olika. Fastän att människor ställs inför samma val så upplevs 

risk starkare hos vissa människor. Wickham (2006) understryker också att individers 

riskbenägenhet skiljer sig åt. Pindyck & Rubenfeld (2004) för dessutom ett liknande 

resonemang då de påpekar att vissa är mycket riskbenägna i förhållande till andra individer 

som inte vill utsätta sig för risker. Vilket Karlsson (2011) även understryker då författaren 

anser att människor involverar känslor vid svårare beslut och att känslor därmed har en 

påverkan på vad människor upplever som riskfyllt vid en aktiehandel. Med paralleller till 

författarnas argument anser vi att det mänskliga beteendet är en av de främsta orsakerna till 

varför det finns skillnader i hur aktiesparare förhåller sig till risker. Att åldern har en påverkan 

på aktiespararnas riskbenägenhet stämmer överens med Yao et al. teorier som beskriver att 

individer risknivåer är olika i olika åldrar. Wang et al. (1997) poängterar  risktoleransen ökar 

med åldern.  

 

Att aktiespararna kontinuerligt håller sig uppdaterade är enlighet med teorin förståligt. Enligt 

Wilke (2011) bör en aktiesparare följa det som sker i företaget och dess omvärld. Även 

Karlsson (2011) betonar att det är betydelsefullt att hålla sig informerad och aktieägaren får 

därmed en bättre inblick och förståelse för företaget. I vår studie är det endast 6,7 % av 

aktiespararna som aldrig håller sig kontinuerligt uppdaterade om företaget vars aktier de äger. 

Vilket stärker Wilkes (2011) och Karlssons (2011) påstående om att aktiespararen ska vara 

uppdaterad. Vår studie visar att 42,9 % respektive 34,5 % svarat att de alltid respektive ofta 

håller sig kontinuerligt uppdaterade vilket vi tolkar som att de är medvetna om att de bör vara 

kontinuerligt uppdaterade om företaget vars aktier de äger. Vi kan även styrka vår studie med 

medelvärdet 3,13 vilket innebär att aktiespararna ofta håller sig kontinuerligt uppdaterade om 

företagets vars aktier de äger och vi tolkar detta som att aktiespararna anser att det är viktigt.    

 

Det är viktigt att sprida riskerna med aktiesparandet mellan olika aktier och branscher. Wilke 

(2011) skriver att riskspridning är väsentligt eftersom aktier inom en samma bransch i 

grunden är beroende av likartade faktorer. Karlsson (2011) anser dessutom att en investerare 
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skall skydda sig mot bolagsrisken genom riskspridning. Vår studie visar att 41,2 % av 

aktiespararna alltid tar hänsyn till bolagsrisken, alltså att de fördelar sina aktier i flera olika 

segment detta kan vi styrka med att studien gav oss ett medelvärde 3.11 vilket innebär att det 

sker ofta. Ytterligare teoretiker styrker Karlsson (2011) och Wilke (2011) påståenden där 

Elton et al. (2007) skriver att diversifiering minskar risken med bolagsrisken genom att 

kapital placeras i flera olika aktier från segment i olika delar av marknader. Statman (1987) 

betonar även att risken för en aktieportfölj minskar när aktier slumpmässigt väljs ut och 

kombineras i lika stora proportioner i en portfölj eftersom antalet olika aktier ökar i den. Vår 

studie visar att endast 5 % av aktiespararna aldrig tar hänsyn till bolagsrisken och därmed 

innebär det att dessa aktiesparare investerar alla sina aktier i ett företag eller en bransch. 

Enligt vår bedömning tyder det på att aktiespararna investerar i flertals aktier och att de 

sprider aktierna mellan olika branscher. Vi tror i överstämmelse med teorin att den främsta 

anledningen till varför aktiespararna tar hänsyn till bolagsrisker beror på att de anser att det 

finns en risk om aktieportfölj består av en enskild aktie och att aktieportföljen därmed kan 

falla kraftigt i värde.  

 

Wilke (2011) skriver att investeraren ska ha en målsättning innan pengar investeras, 

målsättningen avgör hur placeringen ska ske för målsättningen ska uppnås. Även Karlsson 

(2011) skriver att aktiespararen ska välja aktier med hänsyn till målsättning. Aktiespararen 

måste veta vad som ska uppnås med målsättningen. Vår studie visar ett medelvärde på 3.04 

vilket innebär att aktiespararna ofta har en målsättning med sina investeringar och i studien 

framkom det dessutom att 33,6 % respektive 43,7 % av aktiespararna alltid respektive ofta har 

en målsättning med sina investeringar. Vi tror att aktiespararna har målsättningar med sina 

investeringar innan de investeras, dock är det 6,7 % av aktiespararna som inte har någon 

målsättning med sina investeringar. Studien anser vi bekräftar författarnas resonemang om att 

det är viktigt att ha en målsättning med investeringarna eftersom det stora antalet 

respondenterna har svarat att de har en målsättning. 

 

Wilke (2011) skriver att det är betydelsefullt att aktiespararen inte slumpmässigt handlar med 

aktier utan denne tar hänsyn till innehållet, aktiespararen bör kunna besvara vad företaget gör 

och varför företagets aktier köps eller säljs. Karlsson (2011) skriver att aktiespararen själv bör 

göra analyser eftersom denne genom en egen analys kan göra egna bedömningar. Vår studie 

visar att endast 7,6 % av aktiespararen inte granskar företaget bakom aktien innan en 

aktiehandel, alltså innebär det att dessa aktiesparare inte gör egna analyser om företaget innan 
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aktien köps. Studien visar även att 21 % gör det enstaka gånger. Karlsson (2011) och Wilke 

(2011) påstående kan enligt vår uppfattning betraktas som viktiga eftersom 37 % av 

aktiespararna alltid granskar företaget bakom aktien och medelvärdet är 3.01 vilket innebär att 

aktiespararna ofta granskar företaget bakom aktien innan en aktiehandel.  

 

Karlsson (2011) skriver att en aktiesparare bör placera aktierna långsiktigt. Vår studie visar att 

endast 5 % aldrig investerar långsiktigt framför kortsiktigt. Författaren skriver att 

aktiekurserna går upp på långsikt vilket dessutom Mareuse (2011) betonar. Karlsson (2011) 

anser däremot att det finns en större osäkerhet gällande hur aktiekurserna kommer att 

utvecklas under en kort sikt. Det som dessutom talar emot kortsiktiga placeringar är att dessa 

kräver mer tid eftersom flera aktieaffärer görs och placeringarna måste bevakas mer aktivt än 

vid långsiktiga placeringar. Bodie (1995) understryker även att långsiktiga investeringar 

minskar riskerna i det långa loppet. Utifrån vårt studieresultat ser vi att 5 % har svarat att de 

aldrig investerar långsiktigt framför kortsiktigt, utan dessa anser vi investerar kortsiktigt 

framför långsiktigt. Mareuse (2011) och Wilke (2011) skriver att de flesta aktiesparare har en 

långsiktig inställning för sina aktieplaceringar och Karlsson (2011) säger även att en 

aktiesparares grundinställning bör vara ett långsiktigt aktiesparande. Vår studie styrker att 

Mareuse (2011), Wilkes (2011) och Karlsson (2011) påstående om långsiktighet vid 

investeringar är betydelsefullt i eftersom 20,2 % respektive 43,7 % investerar alltid respektive 

ofta långsiktigt framför kortsiktigt. Utifrån studiens resultat tror vi att det tyder på att 

aktiespararna anser att det bättre går att förhålla sig riskerna förknippade med aktiehandeln 

genom att investera långsiktigt framför kortsiktigt. Dock kan vi vara kritiska då vi har fått ett 

medelvärde på 2,79 vilket innebär att aktiespararna svarat att de mest frekvent gör det enstaka 

gånger, vilket vi tolkar som att aktiespararna likaväl föredrar att investera kortsiktigt som 

långsiktigt.   

 

Enligt (www.nordea.se) skriver de att en aktiesparare bör inte endast ta hänsyn till 

bolagsrisken utan måste även ta hänsyn till marknadsrisken. Även Wilke (2011) skriver att en 

aktiesparare kan skydda mot riskerna förknippade med aktiehandeln genom att förhålla sig till 

marknadsrisken vilket innebär att fördela sin investering i olika tillgångsslag. Vår studie visar 

att 33 % respektive 27,7 % av aktiespararna alltid respektive ofta tar hänsyn till 

marknadsrisken, vilket innebär att aktiespararna fördelar sin investering i flera tillgångsslag. 

Karlsson (2011) betonar också att en aktiesparare kan förhålla sig till risker genom att 

placeringar i flera tillångsslag. Dock kan vi utläsa ett medelvärde på 2.48 vilket innebär att 
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inte alla tar hänsyn till marknadsrisken. Vilket framgår av studien tar en majoritet av 

aktiespararna hänsyn till marknadsrisken i olika utsträckningar. Detta tolkar vi som att 

aktiespararna inte endast investerar i aktier och att de dessutom investerar i flera olika 

tillgångsslag. Enligt vår bedömning betraktar aktiespararna aktier som en del av sina totala 

investeringar.   

 

Vår studie visar att aktiespararna mer frekvent tar hänsyn till bolagsrisken än vad de tar 

hänsyn till marknadsrisken. Med paralleller till Åsgård och Ellgren (1999) teorier som 

påpekar att bolagsrisken är högre än marknadsrisken anser vi att vår studie styrker författarnas 

resonemang eftersom aktiespararna utifrån sitt agerande i själva verket anser att bolagsrisken 

är viktigare att ta hänsyn till än vad marknadsrisken är.  

 

Både Wilke (2011) och Nilsson et. al. (2011) påpekar att en aktiesparare ska ha ett kritiskt 

förhållningssätt till de råd som ges. Vår forskning visar att 35,3 % av aktiespararna alltid tar 

hänsyn till råd. Det tolkar vi som att aktiespararna i studien har ett kritisktförhållningssätt till 

de råd och rekommendationer som ges. Wilke (2011) skriver fortsättningsvis att alla råd inte 

behöver följas, dock är det lärorikt att se antagandet och resonemanget för rådet. Det går att 

notera utifrån vår studie att 48,7 % av aktiespararna tar hänsyn till råd enstaka gånger och 

35,3 % tar ofta hänsyn till råd. Medelvärdet visar ett värde på 2.37 vilket innebär att 

aktiespararna svarat mest frekvent gör det enstaka gånger. Resultatet bekräftar därmed att 

aktiesparare i själva verket inte alltid följer alla råd som ges.  

   

Karlsson (2011) skriver att stop loss är en bra metod för aktiespararen för att minska på 

riskerna. Genom stop loss kan aktiespararen minimera förlusterna eller säkra vinsterna. Lei et 

al. (2009) skriver att anledningen till varför aktiesparare använder sig stop loss är på grund av 

att aktiespararen inte ska behöva fatta beslut när kursen faller. Vår studie visar att majoriteten 

av aktiespararna aldrig använder sig av stop loss metoden vilket till viss kan bekräftas med 

medelvärdet som är 1,79 och 1,78 som säger att aktiespararna nästan aldrig använder sig av 

förlustminimeringsstop och vinstsäkringstopp. Det kan bero på det Karlsson (2011) och Lei et 

al. (2009) påpekar att stop loss kan vara en risk för aktiespararen eftersom det är svårt för 

aktiespararen att veta vart gränsen ska sättas. Vår studie visar att ca 6 % av aktiespararna 

använder alltid stop loss vilket enligt vår bedömning kan förklaras med Kaminski & Lo 

(2007) resonemang om att avkastning stiger när aktiespararen använder sig stop loss, alltså de 

känner till fördelarna med stop loss. Stop loss är förknippat med både fördelar och nackdelar 
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och det är en av anledningarna till varför aktiespararna har ett kritiskt förhållningssätt till stop 

loss.  

 

Vår studie visar att 81,5 % av aktiespararna aldrig belånar för en eventuell investering. Det 

finns en risk med belåning som Elton et al. (2007) och Karlsson (2011) argumenterar om. 

Författarna skriver att belåning är förknippat med risk eftersom risken finns är att värdet på 

aktien kan sjunka samt att investerat kapital kan gå förlorat. Vi kan utifrån vår studie se att 

endast 2,5 % av aktiespararna alltid belånar för investera och 1,7 % gör det ofta. Dessa 

aktiesparare kan enligt vår uppfattning identifiera sig med Karlsson (2011) påstående som 

skriver att belåning är för aktiesparare som är villiga att ta risker för att få möjligheten att få 

en hög avkastning. Det går att fastställa att belåning för att investera i aktier är riskfyllt och 

detta tror vi är orsaken till varför en majoritet av aktiespararna aldrig belånar för att investera 

detta kan styrkas med medelvärdet som är 1.25 vilket innebär att de flesta aktiesparare aldrig 

belånar för att investera. Enligt vår tolkning tror vi att aktiespararna upplever att belåning för 

att investera är förknippat med fler risker än fördelar vilket dessutom teorin betonar.  

5.1 Analys Korrelationsanalys & Korstabell 

Signifikansnivån är på 90 % och 95 % och därmed har valt att analysera statistisk data utifrån 

dessa nivåer. Detta eftersom vi då kan påvisa och uttala oss om att sambandet inte är beroende 

av slumpen utan faktiskt existerar.  

Riskbenägenheten 

Tabell 2 visar att det finns ett samband mellan riskbenägenhet och vilka handlingsregler 

aktiespararna använder sig av för att förhålla sig till riskerna förknippade med aktiehandeln. 

Korrelationsanalysen gav inte många signifikansvärden och vi har endast funnit ett fåtal 

samband om användningen av handlingsreglerna faktiskt beror på om aktiespararna är 

aggressiva, balanserade eller försiktiga och därmed påvisa om det finns ett samband mellan 

användningen av handlingsregler och aktiespararnas riskbenägenhet. De skillnaderna som 

framkom av studien stämmer dock inte överens med det som Wilke (2011) förespråkar då 

författaren skriver att aggressiva aktiesparare tar en högre risk vid investeringar, försiktiga 

aktiesparare tar inga hög risker vid investeringar.  

 

Aggressiva aktiesparare är den grupp som aldrig eller enstaka gånger investerar långsiktigt 

framför kortsiktigt vars korrelationstal är 0,459 vilket är ”halvstarkt” samband och därmed 

den enda gången de sämre förhåller sig till riskerna förknippade med aktiehandeln. Det går 
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därför inte att se en tendens om aggressiva aktiesparare i själva verket tar högre risker än 

försiktiga och balanserade aktiesparare eftersom vi endast kan bekräfta att de i en mindre 

utsträckning investerar långsiktigt framför kortsiktigt har vi ingen tillräcklig grund för att dra 

en sådan slutsats. Detta påstående styrks av det som framgår av Korstabell 1. 

 

I studien framgår det att försiktiga aktiesparare använder sig i en liten utsträckning av 

handlingsreglerna. Försiktiga aktiespararna tar aldrig eller enstaka gånger hänsyn till 

bolagsrisken vars korrelationstal är 0,386 vilket är ett ”halvstarkt” samband. Granskning av 

företaget bakom aktien innan aktiehandeln har korrelationstal på 0,444 vilket är ett 

”halvstarkt” samband. Vinstsäkringsstopp vars korrelationstal är 0,187 är ett ”svagt” 

samband. Detta bekräftas av de resultat som framgår av korstabell 1, 2, 3, 4, 5. Vår studie 

förkastar Wilke (2011) påstående om att försiktiga placerare inte tar höga risker. Av studien 

framgår det att balanserade aktiesparare i en högre utsträckning använder sig av 

handlingsreglerna och att därmed förhåller sig till riskerna förknippade med aktiehandeln. 

Balanserade aktiesparare är den grupp som ofta eller alltid investerar långsiktigt framför 

kortsiktigt vars korrelationstal är -0,256 vilket är ett ”svagt” samband, tar hänsyn till 

bolagsrisken vars korrelationstal är -0,209 vilket är ett ”svagt” samband, granskar företaget 

bakom aktien innan aktiehandeln vars korrelationstal är -0,249 vilket är ett ”svagt” samband, 

kontinuerligt är uppdaterade om företaget vars aktier som de äger vars korrelationstal är -

0,206 vilket är ett ”svagt” samband. Det empiriska resultatet bekräftas av Korstabell 1, 2 3,4. 

Enligt vår uppfattning styrks Wilkes (2011) teoretiska antaganden om att balanserade 

aktiesparare agerar som ett mellanting av aggressiva och försiktiga placerare. Vi har fastställt 

att aggressiva och försiktiga aktiesparare antingen aldrig eller enstaka använder sig av 

handlingsreglerna och därmed i en mindre utsträckning förhåller sig till riskerna förknippade 

med aktiehandeln i enlighet med vad teorin förespråkar. 

Kön 

I Tabell 4 framgår det att det finns ett samband mellan kön och vilka handlingsregler 

aktiespararna använder sig av för att förhålla sig till riskerna förknippade med aktiehandeln. 

Detta stämmer väl överens med Wilke (2011) teori om att kvinnor och män placerar olika. 

Korrelationstalen gav många signifikansvärden och vi har funnit ett flertal samband om 

användningen av handlingsreglerna faktiskt beror på om att aktiespararen är en kvinna eller en 

man.  

 



50 

 

Det framgår att män mer frekvent använder sig av handlingsreglerna i förhållande till kvinnor. 

Män är den grupp som ofta eller alltid belånar för att investera vars korrelationstal är -0,235 

vilket är ett ”svagt” samband, tar hänsyn till bolagsrisken vars korrelationstal är -0,603 vilket 

är ett ”starkt” samband, granskar företaget bakom aktien innan en aktiehandel vars 

korrelationstal är -0,575 vilket är ett ”starkt” samband, kontinuerligt uppdaterade om företaget 

vars aktier som de äger vars korrelationstal -0,668 vilket är ett ”starkt” samband, har 

målsättning med investeringar vars korrelationstal är -0,442 vilket är ett ”halvstarkt” 

samband, använder förlustminimeringstopp vars korrelationstal är -0,415 vilket är ett 

”halvstarkt” samband och använder vinstsäkringsstopp vars korrelationstal är -0,374 är ett 

”halvstarkt” samband. Dock utsätter sig män för en risk i enlighet med teorin genom att de 

belånar för att investera vilket kvinnor gör aldrig eller enstaka gånger. Kvinnor är den grupp 

som aldrig eller enstaka gånger använder sig av de nämnda handlingsreglerna. I förhållande 

till männen var korrelationstalen anmärkningsvärt nog desamma men korrelationerna är 

positiva och inte negativa. Kvinnor tar dock hänsyn till marknadsrisken ofta eller alltid i 

förhållande till männen som tar hänsyn till marknadsrisken aldrig eller enstaka gånger vars 

korrelationstal är -0,349 vilket är ett ”halvstarkt” samband för kvinnor respektive 0,349 vilket 

är ”halvstarkt” samband för män. Resultatet bekräftas dessutom Korstabell 6,7, 9, 10,11, 12 

och 13. Detta överstämmer inte med Åsgård och Ellgren (1999) som i sin teori skriver att flera 

undersökningar visar att kvinnor är försiktigare än män vid investeringar och Wilkes (2011) 

resonemang om att män är mer riskbenägna än kvinnor. Vårt resultat visar det motsatta då det 

visar att kvinnor istället i en mindre utsträckning använder sig av handlingsreglerna och 

därmed i en mindre utsträckning förhåller sig till riskerna som förknippas med aktiehandeln.  

Åldersfördelning 

Tabell 3 visar att det finns ett samband mellan ålderfördelningen och vilka handlingsregler 

aktiespararna använder sig för att förhålla sig till riskerna förknippade med aktiehandeln. 

Korrelationsanalysen gav inte många signifikansvärden och vi har endast funnit ett fåtal 

samband om användningen av handlingsreglerna faktiskt beror på om aktiespararna är mellan 

åldersintervallen 18-35, 36-50 och 51+.  

 

Det framgår av Tabell 3 att aktiesparare som är mellan 18-35 år investerar aldrig eller enstaka 

gånger långsiktigt framför kortsiktigt vars korrelationstal är 0,410 vilket är ”halvstarkt” 

samband och investerar aldrig eller enstaka regelbundet över tiden vars korrelationstal är 

0,217 vilket är ett ”svagt” samband. Aktiesparare mellan 36-50 år investerar ofta eller alltid 
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regelbundet över tiden vars korrelationstal är -0,296 vilket är ett ”svagt” samband.  

Aktiesparare som är 51+ belånar ofta eller alltid för att investerar vars korrelationstal är -

0,225 vilket är ett ”svagt” samband och investerar ofta eller alltid långsiktigt framför 

kortsiktigt vars korrelationstal är -0,386 vilket är ett ”halvstarkt” samband. Resultatet 

bekräftas dessutom av Korstabell 14,15 och 16. 

5.2 Analys independent sample t-test  

Riskbenägenhet 

 

Utifrån independent sample t-test i Tabell 5 framgår det att spridningen mellan aggressiva 

aktiesparare och balanserade aktiesparare inte är densamma vid två handlingsregler. Det 

framgår dessutom att spridningen inte är densamma mellan aggressiva aktiesparare och 

försiktiga aktiesparare vid två handlingsregler. Vad gäller för de resterande nio 

handlingsreglerna är spridningen densamma mellan aggressiva aktiesparare och balanserade 

aktiesparare respektive aggressiva aktiesparare och försiktiga aktiesparare.  

 

Det framgår av independent sample t-test i Tabell 6 att spridningen mellan försiktiga 

aktiesparare och balanserade aktiesparare inte är densamma vid tre handlingsregler. Vad 

gäller de resterande åtta handlingsreglerna är spridningen densamma. Det går även att utläsa 

att spridningen mellan försiktiga aktiesparare och aggressiva aktiesparare inte är densamma 

vid två handlingsregler. Spridningen är densamma vad gäller de nio resterande 

handlingsreglerna.  

Åldersfördelning 

 

Det går att utläsa från independent sample t-test i Tabell 7 att spridningen mellan aktiesparare 

i åldern 18-35 och 36-50 inte är densamma vid två handlingsregler. För de resterande nio 

handlingsreglerna är spridningen densamma. Det framgår dessutom att spridningen mellan 

aktiesparare i åldern 18-35 och 51+ inte är densamma vid en handlingsregel. Spridningen är 

densamma för resterande tio handlingsreglerna.   

5.3 Pearson Chi-square  

 

Kön 

Det går att finna från chi2 test i Tabell 8 flera samband mellan manliga och kvinnliga 

aktiesparare. Vid sju av elva handlingsregler finns det ett samband mellan könen. Att det finns 
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ett samband innebär att det inte finns någon spridning mellan män och kvinnor. Där det 

däremot finns ett samband finns det en spridning mellan män och kvinnor. 
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6. Slutsats 

Vi har med uppsatsen studerat följande frågor: 

 Hur använder aktiesparare i praktiken handlingsreglerna för att förhålla sig till riskerna 

förknippade med aktiehandeln i förhållande till det teorin förespråkar? 

 Finns det ett samband i hur frekvent aktiespararna använder sig av handlingsreglerna för 

att förhålla sig till riskerna förknippade med aktiehandeln med hänsyn till aktiespararnas 

kön, ålder och riskbenägenhet? 

 

6.1 Utifrån totalpopulationen 

Vi kan inledningsvis konstatera att aktiespararna har ett tydligt förhållningssätt till samtliga 

handlingsregler. Det går att konstatera att aktiespararna föredrar vissa handlingsregler före 

andra och att de inte använder samtliga handlingsregler i en likartad frekvens. Vilket innebär 

att det finns skillnader på ett individuellt plan att beakta. Aktiespararna värderar 

handlingsreglerna olika och därmed har inte handlingsreglerna samma effekt på alla 

aktiesparare. En handlingsregel kan ha en påverkan på en aktiesparare medan en likartad 

handlingsregel inte har samma påverkan på andra aktiesparare. 

 

I studien framgår det att aktiespararna inte använder sig av samtliga handlingsregler som 

teorin förespråkar att aktiespararen bör göra vid en aktiehandel. Därmed anser aktiespararna 

att samtlig information som förespråkas av teorin inte är av väsentlig betydelse. Dock 

använder sig aktiespararna en majoritet av de handlingsregler som förespråkas av teorin.  

 

I följande text rangordnas handlingsreglerna i den ordning de prioriterades av aktiespararna 

utifrån ett medelvärde. I första hand håller de sig ofta kontinuerligt uppdaterade om företaget 

vars aktier som ägs. För det andra sprider de ofta riskerna med hänsyn till bolagsrisken. För 

det tredje har de ofta en målsättning med sina investeringar. För det fjärde granskar de ofta 

företaget bakom aktien innan aktiehandeln. För det femte investerar de enstaka gånger 

långsiktigt framför kortsiktigt. För det sjätte sprider de enstaka gånger riskerna med hänsyn 

till marknadsrisken. För det sjunde tar de enstaka gånger hänsyn till råd. För det åttonde 

investerar de enstaka gånger regelbundet över tiden. För det nionde använder de nästan aldrig 

av förlustminimeringsstop. För det tionde använder de nästan aldrig vinstsäkringsstop. Till 

sist belånar de nästan aldrig för att investera i aktier. 
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6.2 Riskbenägenhetens påverkan 

Det finns inte ett samband att aggressiva aktiesparare använder handlingsreglerna mindre 

frekvent för att förhålla sig till riskerna förknippade med aktiehandeln i förhållande till 

balanserade och försiktiga aktiesparare. Detta resulterar till att mothypotesen (H1) förkastas 

och nollhypotesen (H0) accepteras vid hypotesprövning 1. Utifrån korrelationsanalysen går 

det att konstatera att aggressiva aktiesparare enbart tenderar att förhålla sig till riskerna 

mindre frekvent vid en enda handlingsregel då de aldrig eller enstaka gånger investerar 

långsiktigt framför kortsiktigt. Detta bekräftas ytterligare av independent sample t-test där det 

framgår att spridningen mellan aggressiva aktiesparare och balanserade aktiesparare 

respektive aggressiva aktiesparare och försiktiga aktiesparare är densamma vad gäller nio av 

elva handlingsregler.  

 

Det finns inte ett samband att försiktiga aktiesparare använder handlingsreglerna mer frekvent 

för att förhålla sig till riskerna förknippade med aktiehandeln i förhållande till aggressiva och 

balanserade aktiesparare vilket leder mothypotesen (H1) förkastas och nollhypotesen (H0) 

accepteras vid hypotesprövning 2. Det framgår av korrelationsanalysen att försiktiga 

aktiesparare tenderar att förhålla sig till riskerna mindre frekvent då de aldrig eller enstaka 

gånger tar hänsyn till bolagsrisken, granskar företaget bakom aktien innan aktiehandel, 

kontinuerligt är uppdaterade om företaget vars aktier som de äger, använder 

vinstsäkringstopp. Independent sample t-test styrker detta argument då det visar sig att 

spridningen mellan försiktiga aktiesparare och aggressiva aktiesparare är densamma vad 

gäller åtta av elva handlingsregler samt att spridningen mellan försiktiga aktiesparare och 

aggressiva aktiesparare är densamma vad gäller nio av elva handlingsregler.  

6.3 Ålderns påverkan 

Det finns inte ett samband att aktiesparare i åldern 18-35 använder handlingsreglerna mindre 

frekvent för att förhålla sig till riskerna förknippade med aktiehandeln i förhållande till 

aktiesparare i åldern 36-50 och 51+. Därmed förkastas mothypotesen (H1) och nollhypotesen 

(H0) accepteras vid hypotesprövning 3. Utifrån korrelationsanalysen ser vi att aktiesparare i 

åldern 18-35 enbart förhåller sig till riskerna mindre frekvent vid två tillfällen då de aldrig 

eller enstaka gånger investerar långsiktigt framför kortsiktigt och investerar regelbundet över 

tiden. Slutsatsen bekräftas även av independent sample t-test som bevisar att spridningen 

mellan aktiesparare i åldern 18-35 och 36-50 är densamma vid nio handlingsregler samt att 
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spridningen mellan aktiesparare i åldern 18-35 och 51+ är densamma vad gäller tio av elva 

handlingsregler.  

6.4 Könets påverkan 

Det finns ett samband att män använder handlingsreglerna mer frekvent för att förhålla sig till 

riskerna förknippade med aktiehandeln i förhållande till kvinnor. Med det sagt accepteras 

mothypotesen (H1) och nollhypotesen (H0) förkastas vid hypotesprövning 4. Utifrån studien 

går det att konstatera att kön har en påverkan på hur frekvent handlingsregler används. I 

förhållande till kvinnorna använder män mer frekvent handlingsreglerna och därmed förhåller 

de sig bättre till riskerna än kvinnor. Utifrån korrelationsanalysens signifikansvärden framgår 

det att män ofta eller alltid tar hänsyn till bolagsrisken, granskar företaget bakom aktien innan 

en aktiehandel, kontinuerligt är uppdaterade om företaget vars aktier som de äger, målsättning 

med investeringar, använder förlustminimeringstopp och vinstsäkringstopp. Kvinnor använder 

dock de nämnda handlingsreglerna aldrig eller enstaka gånger. Pearson chi2-test motsäger 

dock det som framgår av korrelationsanalysen. Pearson chi2-testet påvisade att det vid sju av 

elva handlingsregler inte finns någon spridning mellan män och kvinnor eftersom det vid 

dessa handlingsregler fanns ett samband. Därmed förkastas mothypotesen (H1) och 

nollhypotesen (H0) accepteras vid hypotesprövning 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

6.5 Fortsatt forskning 

 En mer omfattande studie innehållande fler respondenter där det tydligare går att se 

om hur aktiespararna använder sig av handlingsreglerna för att förhålla sig till 

riskerna.  

 Det vore intressant att undersöka om det finns fler handlingsregler som aktiesparare 

kan förhålla sig till och hur aktiespararna förhåller sig till dessa.  

 Det hade dessutom varit intressant om den undersökta populationen utgjordes av en 

jämnare könsfördelning och åldersfördelning och därmed kan forskaren med större 

sannolikhet uttala sig om det finns könsskillnader eller åldersskillnader.  

 Det vore även intressant om ett sannolikhetsurval tillämpades vid val av respondenter 

eftersom forskaren därmed kan generalisera utifrån populationen.  
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http://www.ne.se/stratifierat-urval (2012-09-24) 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Enkätundersökning 
Denna undersökning genomförs av Gulaid Ismail och Ahmad Alaeddine, studerande på 

Linneuniversitet i Kalmar. Vi skriver en magisteruppsats om hur privata aktiesparare i 

praktiken förhåller sig till riskerna vid en aktiehandel. Vi ber dig att ge samtliga svar utifrån 

din egen uppfattning i frågan. Enkäten tar inte mer ca 5-10 minuter. Alla svar kommer att 

behandlas anonymt.  

 

Fråga 1. Kön    

 

Man   Kvinna 

 

Fråga 2.  Ålder 

  

 18-35 36-50 51+ 

 

 

Fråga 3.  Hur definierar du dig själv som risktagare vid aktiehandel? 

 

A) Aggressiv placerare – hög risktagare 

B) Balanserad placerare – neutral risktagare 

C) Försiktig placerare – låg risktagare 

 

Nedan följer ett antal frågor. Svara genom att ringa in det alternativ som stämmer 

överens med vad du tycker, på en skala från 1 till 4 där: 

1 = Aldrig 

2 = Enstaka gånger 

3 = Ofta 

4 = Alltid 

 

Fråga 4.   Investerar du i aktier långsiktigt framför kortsikt? 

  

 1 2 3 4  

  

Fråga 5.  Investerar du ditt kapital i aktier regelbundet över tiden? T.ex. investerar du ett 

fast kapital varje månad för aktieplaceringar? 

 

 1 2 3 4  

 

Fråga 6. Kontrollerar du riskerna genom att investera ditt sparande i aktier i olika företag 

fördelat på olika branscher? 

 

1 2 3 4  

 

Fråga 7. Kontrollerar du riskerna genom att placera ditt kapital i flera olika tillgångsslag 

såsom i exempelvis ränteplaceringar, fonder och aktier? 
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1 2 3 4 VAR GOD VÄND! 

 

  

Fråga 8. Belånar du för att investera i aktier? 

  

1 2 3 4  

 

Fråga 9. Tar du hänsyn till ”experter” såsom exempelvis bankrådgivare och 

finansanalytikers rekommendationer och råd vad gäller köp och säljbeslut? 

 

1 2 3 4   

  

Fråga 10. Granskar du företaget bakom aktien innan du köper den? 

  

1 2 3 4  

 

Fråga 11. Håller du dig kontinuerligt uppdaterad om företaget du äger aktier i?   

  

1 2 3 4  

 

 

Fråga 12.a) Använder du dig utav Stop Loss* för förlustminimeringsstopp? 

  

1 2 3 4 

 

 

b) Använder du dig utav Stop Loss* för vinstsäkringstopp? 

  

 1 2 3 4 
 

* (Stop Loss metoden innebär att aktiespararen kan välja vid vilken aktiekurs en köp- eller 

säljorder automatiskt ska utlösas).  

 

Fråga 15.  Har du en tydlig målsättning med dina placeringar? 

 

 1 2 3 4 
 

  

Vi är tacksamma för att du tog din tid.  Din medverkan är viktig för 

vår undersökning. För att delta i utlottningen av två biobiljetter glöm 

inte att lämna din e-postadress. 
 

 

E-postadress:_____________________________________  
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Bilaga 2 

Resultatredovisning utifrån korstabeller 

Vi har enbart valt att ta med de korstabeller som vi valt att analysera eftersom de därmed är 

viktiga för studien. Från korstabellerna går det att utläsa i vilken frekvens aktiespararna 

använder sig av handlingsreglerna utifrån deras riskbenägenhet, ålder och kön.  

Investera långsiktigt framför kortsiktigt 

 Aldrig Enstaka Ofta Alltid 

Aggressiva 25 % 54,2 % 12,5 % 8,3 % 

Balanserade 0 % 28,9 % 47,4 % 23,7 % 

Försiktiga 0 % 10,5 % 68,4 % 21,1 % 

Korstabell 1: Investera långsiktigt framför kortsiktigt 

Den grupp som aldrig investerar långsiktigt framför kortsiktigt går enbart att finna hos de 

aggressiva aktiespararna. Det går även att notera att endast 8.3 % av aggressiva aktiesparare 

alltid investerar långsiktigt vilket är det lägsta antalet i förhållande till de balanserade 

aktiespararna där 23,7 % gör det och 21,1 av de försiktiga aktiespararna gör det. Majoriteten 

av aggressiva aktiesparare investerar enstaka gånger långsiktigt framför kortsiktigt.  

 

Riskspridning med hänsyn till bolagsrisken 

 Aldrig Enstaka Ofta Alltid 

Aggressiva 0 % 16,7 % 37,5 % 45,8 % 

Balanserade 3,9 % 14,5 % 34,2 % 47,4 % 

Försiktiga 15,8 % 47,4 % 26,3 % 10,5 % 

Korstabell 2: Riskspridning med hänsyn till bolagsrisken 

Utifrån Korstabell 2 framgår det att inga aggressiva aktiesparare aldrig tar hänsyn till 

bolagsrisken och att en majoritet alltid gör det. Det går att notera att försiktiga aktiesparare i 

minst utsträckning tar hänsyn till bolagsrisken. Det går att utläsa att 47,4 % av de balanserade 

aktiespararna alltid tar hänsyn till bolagsrisken.  
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Gör din egen analys – Granska företaget bakom aktien innan aktiehandel 

 Aldrig Enstaka Ofta Alltid 

Aggressiva 4,2 % 12,5 % 41,7 % 41,7 % 

Balanserade 1,3 % 21,1 % 35,5 % 42,1 % 

Försiktiga 36,8 % 31,6 % 21,1 % 10,5 % 

Korstabell 3: Granska företaget bakom aktien innan en aktiehandel 

Det framgår av Korstabell 3 att försiktiga aktiesparare granskar företaget bakom aktien i minst 

utsträckning där 36,8% av aktiespararna aldrig gör det. Detta går att jämföra med aggressiva 

och balanserade aktiesparare där endast 4,2 % respektive 1,3 % aldrig granskar företaget 

bakom aktien. En betydande del av de aggressiva och balanserade aktiespararna granskar 

företag bakom aktien. 

 

Gör din egen analys – Kontinuerlig uppdaterad om företaget vars aktier som ägs 

 Aldrig Enstaka Ofta Alltid 

Aggressiva 4,2 % 4,2 % 41,7 % 50,0 % 

Balanserade 1,3 % 17,1 % 34,2 % 47,4 % 

Försiktiga 31,6 % 26,3 % 26,3 % 15,8 % 

Korstabell 4: Kontinuerlig uppdaterad om företaget vars aktier som ägs 

Det går att utläsa att en stor del mer specifikt 31,6% av de försiktiga aktiespararna aldrig är 

kontinuerligt uppdaterade om företaget vars aktier som de i förhållande till aggressiva och 

balanserade aktiesparare där andelen var betydligt mindre som gör det i en större utsträckning.  

Vinstsäkringsstopp   

 Aldrig Enstaka Ofta Alltid 

Aggressiva 41,7 % 33,3 % 12,5 % 12,5 % 

Balanserade 51,3 % 21,1 % 21,1 % 6,6 % 

Försiktiga 73,7 % 15,8 % 10,5 % 0 % 

Korstabell 5: Vinstsäkringsstopp 

Av samtliga aktiesparare är det dem aggressiva aktiespararna som mest frekvent använder sig 

av vinstsäkringsstopp. Det går även att notera att majoriteten av balanserade och försiktiga 

aktiesparare aldrig använder vinstsäkringsstopp. En majoritet av de aggressiva aktiespararna 

använder sig vinstsäkringstopp.   
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Riskspridning med hänsyn till bolagsrisken 

Bolagsrisk Aldrig Enstaka Ofta Alltid 

Man 1,3 % 5,1 % 36,7 % 57 % 

Kvinna 12,5 % 50 % 27,5 % 10 % 

Korstabell 6: Riskspridning med hänsyn till bolagsrisken 

I Korstabell 6 framgår det att majoriteten av männen alltid tar hänsyn till bolagsrisken och det 

är endast 1,3 % av männen som aldrig gör det. Det går att notera att endast 10 % av kvinnorna 

alltid tar hänsyn till bolagsrisken i förhållande till 57 % av männen som alltid gör det. Männen 

tar i en större utsträckning hänsyn till bolagsrisken än kvinnor.  

 

Riskspridning med hänsyn till marknadsrisken 

 
Marknadsrisk Aldrig Enstaka Ofta Alltid 

Man 30,4 % 30,4 % 25,3 % 13,9 % 

Kvinna 2,5 % 22,5 % 50 % 25 % 

Korstabell 7: Riskspridning med hänsyn till marknadsrisken 

Det går att utläsa att endast 2,5 % av kvinnorna aldrig tar hänsyn till marknadsrisken 

jämförelse med 30,4 % av männen som aldrig gör det. Det framgår tydligt att kvinnor mer 

frekvent tar hänsyn till marknadsrisken än män.  

 

Belåning för att investera 

Belåning Aldrig Enstaka Ofta Alltid 

Man 74,7 % 19 % 2,5 % 3,8 % 

Kvinna 95 % 5 % 0 % 0 % 

Korstabell 8: Belåning för att investera  

Det framgår att majoriteten av män och kvinnor aldrig använder belåning för att investera. 

Dock belånar män mer frekvent än kvinnor för att investera. 25,3 % av männen belånar för att 

investera i förhållande till 5 % av kvinnorna som gör det.  
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Gör din egen analys – Granska företaget bakom aktien innan aktiehandel 

 
Granska Aldrig Enstaka Ofta Alltid 

Man 1,3 % 10,1 % 36,7 % 51,9 % 

Kvinna 20 % 42,5 % 30 % 7,5 % 

Korstabell 9: Granska företaget bakom aktien innan aktiehandel 

Det framgår att majoriteten av män och kvinnor granskar företaget bakom aktien. Män gör det 

dock mer frekvent. 51,9 % av männen gör alltid det och endast 1,3 % av männen gör det 

aldrig. 7,5 % av kvinnorna gör alltid det och 20 % av kvinnorna gör det aldrig.  

Gör din egen analys – Kontinuerlig uppdaterad om företaget vars aktier som ägs 
 
Uppdaterad Aldrig Enstaka Ofta Alltid 

Man 1,3 % 2,5 % 34,2 % 62 % 

Kvinna 17,5 % 42,5 % 35 % 5 % 

Korstabell 10: Kontinuerlig uppdaterad om företaget vars aktier som ägs 

Majoriteten av män och kvinnor håller sig kontinuerligt uppdaterade om företaget vars aktier 

de äger. Det anmärkningsvärda är att män gör det mer frekvent än kvinnor. 62 % av männen 

är alltid kontinuerligt uppdaterade om företaget vars aktier de äger i förhållande till 5 % av 

kvinnorna som alltid är det.  

Målsättning med investeringar 

 
Målsättning Aldrig Enstaka Ofta Alltid 

Man 0 % 15,2 % 38 % 46,8 % 

Kvinna 20 % 17,55% 55,5 % 7,5 % 

Korstabell 11: Målsättning med investeringar 

Utifrån Korstabell 11 går det att utläsa att samtliga män har en målsättning med sina 

investeringar. Majoriteten av kvinnorna har en målsättning med sina investeringar. 
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Förlustminimeringsstopp 

 
Förluststopp Aldrig Enstaka Ofta Alltid 

Man 36,7 % 27,8 % 27,8 % 7,6 % 

Kvinna 77,5 % 20 % 2,5 % 0 % 

Korstabell 12: Förlustminimeringsstopp 

Det går att utläsa utifrån Korstabell 12 att männen i en större utsträckning använder sig av 

förlustminimeringsstopp än kvinnorna. En majoritet av männen använder 

förlustminimeringstopp. En majoritet men hela 77,5 av kvinnorna använder aldrig 

förlustminimeringsstopp.  

Vinstsäkringsstopp 

 
Vinststopp Aldrig Enstaka Ofta Alltid 

Man 41,8 % 22,8 % 25,3 % 10,1 % 

Kvinna 75 % 22,5 % 2,5 % 0 % 

Korstabell 13: Vinstsäkringsstopp 

Det framgår av Korstabell 13 att männen använder sig av vinstsäkringsstopp i större 

utsträckning än kvinnor. 75 % av kvinnorna använder aldrig vinstsäkringsstopp i förhållande 

till de 41,8 % män som aldrig gör det. Det går även notera att 10,1 % av männen alltid 

använder vinstsäkringsstopp och det finns inga kvinnor som alltid gör det. 

Investera långsiktigt framför kortsiktigt 

 
Långsiktigt Aldrig Enstaka Ofta Alltid 

18-35 7,5 % 49,1 % 37,7 % 5,7 % 

36-50 5,7 % 22,9 % 48,6 % 22,9 % 

51+ 0 % 9,7 % 48,4 % 41,9 % 

Korstabell 14: Investera långsiktigt framför kortsiktigt 

Utifrån Korstabell 14 går det att utläsa att i aktiesparare i ålderintervallet 51+ mer frekvent 

investerar långsiktigt framför kortsiktigt då majoriteten av dessa aktiesparare gör det ofta eller 

alltid. De aktiesparare som minst frekvent investerar långsiktigt framför kortsiktigt går att 

finna i ålderintervallet 18-35.  
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Investera regelbundet i aktier 

 
Regelbundet Aldrig Enstaka Ofta Alltid 

18-35 35,8 % 32,1 % 26,4 % 5,7 % 

36-50 20 % 11,4 % 42,9 % 25,7 % 

51+ 32,3 % 32,3 % 22,6 % 12,9 % 

Korstabell 15: Investera regelbundet i aktier 

 

Det går att utläsa ifrån Korstabell 15 att aktiesparare i åldersintervallet 36-50 är den grupp 

som mest frekvent alltid investera regelbundet i aktier och det är dessutom den grupp av 

aktiesparare som frekvent oftast investerar regelbundet i aktier. En majoritet av aktiesparare i 

åldersintervallet 18-35 och 51+ är den grupp som aldrig eller enstaka gånger mest frekvent 

investerar regelbundet i aktier.   

Belåning för att investera  

 
Belåning Aldrig Enstaka Ofta Alltid 

18-35 86,8 % 11,3 % 1,9 % 0 % 

36-50 80 % 20 % 0 % 0 % 

51+ 74,2% 12,9 % 3,2 % 9,7 % 

Korstabell 16: Belåning för att investera 

 

Utifrån Korstabell 16 framgår det att majoriteten av aktiespararna oavsett ålder enbart i en 

liten utsträckning belånar för att investera. Aktiesparare i ålderintervallet 51+ belånar mest 

frekvent för att investera i aktier. Det går att utläsa att 9,7 % av aktiespararna i 

åldersintervallet 51+ alltid belånar för att investera i förhållande till resterande 

ålderintervallen där det inte finns aktiesparare som alltid belånar för att investera.  
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 

 


