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Sammanfattning  

Hushållen idag investerar stora summor pengar i bostäder och är högt belånade i 

jämförelse till sin inkomst och bostadens värde (Finansinspektionen, 2017a, s. 7). I och 

med den höga belåningsgraden som många hushåll har, den låga likviditeten och det 

långa betalningsansvaret som bostadsinvesteringar innebär, utsätter sig hushållen för ett 

antal finansiella risker under låneperioden; prisfall på bostadsmarknaden, 

konjunktursvängningar, arbetslöshet och förändringar i räntan (Finansinspektionen, 

2017a, s. 4). 

 

Något som är nära relaterat till dessa risker är låntagarens riskuppfattning och 

risktolerans kring bostadsinvesteringen. Tidigare studier inom risktolerans har bland 

annat undersökt risktolerans kopplat till ålder för att se om man kunnat påvisa något 

samband mellan ålder och risktolerans i olika finansiella beslut. Detta har främst 

undersökts i USA utifrån investeringar i aktier, obligationer och även i olika lotteri- och 

spelsammanhang. Resultaten från studierna återspeglar således inte risktolerans kring 

specifikt bostadsinvesteringar i den svenska kontexten.  

 

Skillnaden mellan risktolerans och upplevd risk är även viktig att ta hänsyn till då det 

kan vara så att två personer upplever samma risk med en investering, men är olika 

villiga att ta risken (Grable & Lytton, 1998, s. 17). Det finns dessutom anledning att 

misstänka att riskuppfattningen och risktoleransen med bostadsmarknaden kan skilja 

mellan åldrar; äldre individer som varit med om och påverkats av stora 

konjunktursvängningar och ränteförändringar på bolån i Sverige torde vara mindre 

risktoleranta än yngre, samt uppleva större risk med riskfaktorerna. 

 

Syfte: Denna studie syftar till att undersöka om ett samband mellan ålder och 

risktolerans kopplat till bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar finns hos privatpersoner 

och diskutera resultatet utifrån tidigare studier. Vidare ska samband mellan uppfattad 

risk kopplat till riskfaktorer inom bostadsmarknaden och ålder undersökas och 

diskuteras. 

 

Problemformuleringar: “Finns det något samband mellan ålder och risktolerans 

kopplat till bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar?” och “Finns det något samband 

mellan ålder och upplevd risk kopplat till riskfaktorer inom 

bostadsmarknaden?“. 

 

Metod: Studien ämnar att svara på problemformuleringarna genom insamling av 

kvantitativ data. Detta genomfördes genom en enkätundersökning där risktolerans och 

riskuppfattning objektivt mättes. 

 

Resultat och analys: Totalt deltog 51 respondenter. Variationer i risktolerans och 

riskuppfattning inom bostadsinvesteringar/bostadsmarknaden kan, utifrån denna studies 

resultat, inte förklaras av ålder. De resultat som framkommit i denna studie är både i 

linje med och i motsats till resultaten från tidigare studier inom risktolerans. Detta 

resultat bör ses som ett komplement till de tidigare studierna då tillämpningsområdet är 

ett annat, samt att kontexten är annorlunda vad gäller land och tidpunkt. Att ålder inte 

verkar kunna förklara riskuppfattning och risktolerans inom bostadsmarknaden är ett 

viktigt kunskapsbidrag för lagstiftare och andra relevanta aktörer för att kunna införa de 

insatser som krävs för att förhindra eller minimera risker med investeringsformen. 



Förord 

Vi vill tacka respondenterna som tagit sig tid att besvara denna studies enkät. Utan ert 

medverkande hade denna uppsats inte varit möjlig att genomföra. Vidare vill vi tacka 

vår handledare, Karl Johan Bonnedahl, som tagit sig tid att ge sina synpunkter under 

studiens gång.  

 

Elin Sundström & Frida Eklund 

Umeå, 19 maj 2017 
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1. Inledning 

 

 

I detta inledande kapitel kommer först ett antal begreppsförklaringar att presenteras. 

Sedan kommer en problembakgrund att presenteras inom valt ämnesområde. Därefter 

redogörs denna studies syfte följt av de specifika problemformuleringar som studien 

kommer att behandla. Vidare presenteras studiens avgränsningar. Avslutningsvis 

presenteras uppsatsens disposition.  

 

1.1 Begreppsförklaringar 

Belåningsgrad: Bolånets storlek i förhållande till bostadens marknadsvärde. 

Källa: Finansinspektionen, 2017a, s. 7. 

 

Bostadsinvesteringar: Investering i bostad; satsning av ekonomiskt värde i bostad med 

förhoppning om framtida avkastning. 

Källa: Nationalencyklopedin, 2017a, med egen korrigering för investering i bostad. 

 

Bostadsmarknad: Sammanfattande benämning på de marknader där bostäder 

efterfrågas. 

Källa: Nationalencyklopedin, 2017b. 

 

Investering: satsning av ekonomiskt värde med grundad förhoppning om framtida 

avkastning, vanligtvis i produktiv nyttighet och så att pengarna binds en längre tid. 

Källa: Nationalencyklopedin, 2017a. 

 

Risk: I allmän betydelse möjlighet att något oönskat skall inträffa. 

Källa: Nationalencyklopedin, 2017c. 

 

Risktolerans: Den maximala mängden risk någon är villig att acceptera i ekonomiska 

beslut. 

Källa: Grable, 2000, s. 625. 

 

Riskuppfattning: Hur riskfyllda olika företeelser upplevs vara. 

Källa: Författarna, 2017. 

 

1.2 Introduktion 

Det finns olika typer av tillgångar som människor kan investera i. Dessa kan 

klassificeras in i fem olika större investeringstyper; bostäder, handelsvaror (såsom 

exempelvis guld och silver), aktier, statsobligationer och andra obligationer (Charupat 

et al., 2012, s. 191). I Sverige ägde under 2016 68% sina bostäder enligt Statistiska 

Centralbyrån, SCB (2017a). Detta visar att bostäder är en mycket vanlig investering 

bland de svenska hushållen. Då många inte har möjlighet att köpa sina bostäder med 

egna medel används istället andra finansieringsmetoder. I Sverige är en vanlig 

finansieringsmetod att ta hjälp av någon av de större bankerna genom bolån.  

 

I och med den låga likviditeten och det långa betalningsansvaret som bolån och 

bostadsinvesteringar innebär, utsätter sig hushållen för ett antal finansiella risker under 



2 
 

låneperioden; prisfall på bostadsmarknaden, konjunktursvängningar, 

inkomstförändringar och förändringar i räntan (Finansinspektionen, 2017a, s. 4). Hur 

riskerna med detta uppfattas av en individ och hur stor risk en person är villig är ta, 

regleras av dennes riskuppfattning och risktolerans. Mycket forskning finns inom 

området, men inte inom specifikt bostadsinvesteringar (se Grable & Lytton, 1998; Faff 

et al., 2008; Hawley & Fujii, 1993; Grable, 2008). Bostadsinvesteringar är ett aktuellt 

område med tanke på att detta är en mycket vanlig investeringsform och en speciell 

sådan, varför denna uppsats kommer att beröra risktolerans och riskuppfattning kopplat 

till bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar.  

 

1.3 Problembakgrund 

 

1.3.1 Bostadslån i Sverige 

Hushållen idag investerar stora summor pengar i bostäder och är högt belånade i 

jämförelse till sin inkomst och bostadens värde (Finansinspektionen, 2017a, s. 7). Av 

hushållens totala skulder utgör bolån 82%, vilket visar att bolån är den allra vanligaste 

skuldsättningsformen i Sverige (Finansinspektionen, 2017a, s. 4). Hushållens 

belåningsgrad har sedan 2010 varit stabil och år 2016 var belåningsgraden för nya bolån 

64% (Finansinspektionen, 2017a, s. 7). Med belåningsgrad menas i Finansinspektionens 

rapport (2017a, s. 7) bolånets storlek i förhållande till bostadens marknadsvärde, vilket 

är den definition som även kommer användas i denna uppsats. Som tidigare nämnt, 

krävs ofta någon typ av lån vid bostadsinvesteringar (Finansinspektionen, 2017a, s. 4), 

vilket är något som bland annat särskiljer denna typ av investering från många andra 

investeringsobjekt. I och med detta tar investeraren på sig ett betalningsansvar som 

vanligtvis sträcker sig över en lång tidsperiod. Något annat som särskiljer 

bostadsinvesteringar från andra typer av investeringar är att en bostad är en mycket 

illikvid tillgång vilket innebär att det, vanligtvis, är svårt att snabbt realisera bostaden 

för att få tillgång till pengar. Andra typer av investeringar som exempelvis aktier och 

andra värdepapper kan därför betraktas som betydligt mer likvida. En annan skillnad 

mellan bostadsinvesteringar och till exempelvis en investering i aktier är att 

investeringar i bostäder i allmänhet görs mer sällan.  

I och med den höga belåningsgraden som många hushåll har, den låga likviditeten och 

det långa betalningsansvaret som bostadsinvesteringar innebär, utsätter sig hushållen för 

ett antal finansiella risker under låneperioden; prisfall på bostadsmarknaden, 

konjunktursvängningar, inkomstförändringar och förändringar i räntan 

(Finansinspektionen, 2017a, s. 4). Dessa risker diskuteras härnäst. 

 

Ränteförändringar 

Förändringar i bolåneräntan för varje enskild låntagare regleras i Sverige i första hand 

av det kreditinstitut låntagaren använt sig av. Den utlåningsränta som dessa 

kreditinstitut ger till varje enskild låntagare regleras i sin tur framförallt av den styrränta 

som Riksbanken beslutar om, vilken i sin tur påverkar Stiborräntan (utlåningsräntan 

mellan bankerna). På stiborräntan läggs ett tillägg som utgör, enkelt förklarat, den vinst 

kreditinstitutet gör för respektive utgivet bolån (Finansinspektionen, 2013, s. 9). Det 

innebär att ett bolån med rörlig ränta är känsligt för förändringar i styrräntan då detta 

direkt påverkar bolåneräntan. Det innebär även att ju högre skulder i förhållande till 

inkomst desto större påverkan på den relativa räntekostnaden kommer en höjning av 

styrräntan och tillika bolåneräntan att innebära (Finansinspektionen, 2017a, s. 7). För 

närvarande, under början/mitten av 2017, är den svenska styrräntan rekordlåg vilket 
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innebär att bolåneräntorna är rekordlåga (Finansinspektionen, 2017a, s. 3). Detta 

resulterar i att räntekostnaderna i nuläget är låga i jämförelse med perioder då styrräntan 

och bolåneräntorna varit på en betydligt högre nivå. Detta även med hänsyn till perioder 

med hög inflation, då den reella räntan likväl varit betydligt högre.  

 

Konjunktursvängningar och arbetslöshet 

En hög skuldkvot bland hushållen; höga skulder i förhållande till inkomst, innebär att 

höjningar av räntan kan påverka konsumtionen i negativt. Om många hushåll, till följd 

av höjda räntor, samtidigt minskar sin konsumtion kan det få betydande 

makroekonomiska effekter och skapa/förvärra lågkonjunkturer (Finansinspektionen, 

2017a, s. 4). De nämnda riskerna med hög skuldsättning hos hushållen har även 

historiskt visat sig vara en riskfaktor för länders drabbning vid finanskriser. Under 

finanskrisen 2007-2008 karaktäriserades länder som drabbades hårdast av hög 

skuldkvot bland hushållen jämfört med länder som drabbades mindre hårt (Sveriges 

Riksbank, 2013, s. 38-39) 

 

En annan risk som bostadsinvesterare utsätter sig för är risken för negativa 

inkomstförändringar. Ju högre skuldkvot ett hushåll har, desto känsligare är hushållet 

för förändringar i inkomsten till följd av förlust av jobb eller annan orsak till störningar i 

inkomst. Detta är därför nära sammanlänkat till de finansiella risker som finns med hög 

skuldkvot och konjunktursvängningar (Finansinspektionen, 2017a, s. 7). Vid en ökning 

av arbetslösheten kan således hushållens förmåga att klara av räntebetalningar och 

övriga boende- och levnadskostnader försämras (Finansinspektionen, 2017a, s. 20). 

 

Prisfall 

Risken för prisfall på bostaden kan för hushållet innebära att bostadens värde sjunker 

under lånesumman. Detta kan resultera i att hushållets tillgångar understiger värdet av 

deras skulder. Finansinspektionen (s. 3, 2017a) menar att risken för prisfall på 

bostadsmarknaden i inledningen av år 2017 är förhöjd i jämförelse med normalläge. 

Hushållen utsätter sig därmed för stora risker i och med den höga belåningsgraden.  

 

1.3.2 Regleringar för att minska riskerna med hög belåning 
Bostadsmarknaden i Sverige kännetecknas idag av stora skillnader mellan orter. I de 

största städerna råder bostadsbrist och en prisuppgång på bostäder (Svensk 

Mäklarstatistik, 2017) som kraftigt överstiger den genomsnittliga löneutvecklingen 

(SCB, 2017b). Bakgrunden till detta ligger i ett flertal variabler, där bostadsbrist, ökad 

befolkning, längre livslängd och ett förhållandevis lågt bostadsbyggande är några 

(Riksgälden, 2015, s. 2-3, 10, 20, 30). För att minska riskerna med hushållens skulder 

har Finansinspektionen infört ett antal regleringar där bolånetak och amorteringskrav är 

två av de huvudsakliga insatserna (Finansinspektionen, 2017a, s. 3). Bolånetaket är ett 

allmänt råd som Finansinspektionen har utfärdat till de svenska kreditinstituten vilket 

innebär att de inte bör utfärda bolån som överstiger 85% av bostadens marknadsvärde 

(FFFS, 2016: 33). Som effekt av bolånetaket får hushållen i allmänhet inte belåna sig 

till mer än 85% av bostadens värde med bostaden som säkerhet, vilket betyder att 

resterande belopp måste vara kontantinsats eller andra typer av lån. Amorteringskravet 

infördes den första juni 2016 och innebär att alla lån som tagits efter detta datum måste 

amorteras av med 2% per år ner till en belåningsgrad på 70% och därefter amorteras 

med 1% per år ner till 50% (FFFS, 2016:16). Allt detta för att minska riskerna som är 

kopplade till hög belåning (Finansinspektionen, 2017a, s. 3). 

 



4 
 

Amorteringarna har ökat men som tidigare nämnts är hushållen i Sverige fortsatt högt 

skuldsatta i förhållande till inkomst och värde på bostaden (Finansinspektionen, 2017a, 

s. 7). Som tidigare nämnt är hushållen därför känsliga för bland annat prisfall på 

bostaden, inkomstbortfall, konjunktursvängningar och ränteförändringar. Sammantaget 

utsätter sig hushåll för stora risker då de lånar pengar för att finansiera sitt bostadsköp. 

 

1.3.3 Skuldsättning i olika åldrar 
Även om den generella belåningsgraden som nämnt är hög finns stora skillnader att se 

mellan olika åldrar. Vid nytecknande av lån finns ett tydligt samband mellan stigande 

belåningsgrad och sjunkande ålder. Den naturliga förklaringen till detta förhållande är 

att äldre tidigare haft möjlighet till amortering och även annan typ av sparande som de 

kunnat nyttja till kontantinsatsen, samt kunnat dra nytta av tidigare prisuppgångar i ägda 

bostäder som har realiserats (Finansinspektionen, 2017a, s. 7-8). 

 

1.3.4 Risktolerans i olika åldrar 
Att hög belåning är riskfyllt har hittills konstaterats, både av de rapporter som 

presenterats men även av historiska händelser. Att unga belånar sig till större grad än 

äldre har också presenterats, vilket betyder att unga generellt sett är i en större 

risksituation än äldre. Något som är nära relaterat till faktisk risk är upplevd risk och 

risktolerans. Innebörden av ordet risktolerans utgår i denna studie från Grables (2000, s. 

625) definition och är “den maximala mängden risk någon är villig att acceptera i 

ekonomiska beslut”. I denna studie definieras riskuppfattning som hur riskfyllda olika 

företeelser upplevs vara. Det kan således vara så att två personer upplever samma risk 

med en investering men är olika villiga att ta risken, vilket betyder att de har olika 

risktolerans. På samma sätt kan två personer ha samma risktolerans, men uppleva 

investeringen som olika riskfylld (Grable & Lytton, 1998, s. 17). 

 

Tidigare studier inom risktolerans har bland annat undersökt risktolerans kopplat till 

ålder. Man har alltså undersökt om det finns något samband mellan ålder och 

risktolerans i olika finansiella beslut. Framförallt har de olika studierna undersökt 

sambandet mellan ålder och risktolerans i investeringsbeslut som handlar om aktier, 

obligationer och även upplevd risk i olika lotteri- och spelsammanhang (se bland annat 

Haliassons & Beraut, 1995, Grable, 2000, Faff et al., 2008). Ålder har vanligtvis 

undersökts genom att individer i olika åldrar delats in i olika åldersgrupper i en flytande 

skala. Detta har möjliggjort att individer i de olika åldersgrupperna kunnat jämföras 

med varandra. Individer i de övre grupperna hör således till äldre individer och de i de 

lägre grupperna till yngre individer. Forskarna har studerat sambandet mellan ålder och 

risktolerans på olika sätt och med varierande resultat.  

 

Haliassons och Beraut (1995) har i sin studie undersökt sambandet mellan ålder och 

risktolerans i form av aktieinnehav. Hawley och Fujii (1993) samt Grable och Lytton 

(1998) har å andra sidan studerat sambandet mellan ålder och risktolerans utifrån en 

enkätundersökning baserat på officiella data av USA:s centralbank, Federal Reserve. I 

dessa studier har man utgått från besvarandet av en specifik frågeställning för att mäta 

risktoleransen. På samma sätt har Wang och Hanna (1997) baserat sin forskning från 

samma dataunderlag, men valt att definiera risktolerans på ett annat vis än de tidigare 

forskarna. 

 

Yao et al. (2011, s. 880) har gjort en studie inom risktolerans där de sönderdelat det 

tidigare omforskade begreppet “ålderseffekter”. Likt forskarna ovan har Yao et al. 
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(2011, s. 882) använt data från USA:s centralbank men mellan åren 1989–2007. 

Ytterligare en studie är gjord av Grable (2000). I denna studie har man undersökt 

risktolerans kopplat till finansiella vardagssituationer. Man har undersökt vilken eller 

vilka av ett antal socioekonomiska, demografiska och attitydvariabler som kan anses 

förklara risktoleransen hos deltagarna (Grable, 2000, s. 629). Till skillnad från ovan 

nämnda studier har Grable (2000, s. 627) valt att undersöka respondenternas 

risktolerans genom ett frågeformulär med 20 stycken frågor. 

 

Även Faff et al. (2008) har undersökt risktolerans, detta genom att undersöka de två 

närliggande koncepten riskaversion och finansiell risktolerans. En riskavert person 

tenderar att ta mer säkra val (Faff et al., 2008, s. 20) och utsätter sig därmed för mindre 

risker. Riskaversion är på så sätt i viss mening en motsats till en individs risktolerans. 

Riskaversionen mättes utifrån ett lotteriexperiment (Faff et al., 2008, s. 5-8) och det 

senare nämnda mättes utifrån ett psykologiskt test där risktoleranser togs fram för varje 

deltagare (Faff et al., 2008, s. 4-5).  

 

Tillvägagångssätten för att mäta risktolerans är således vitt skilda. Forskningsresultaten 

har även visat sig motsägelsefulla, där vissa studier pekar på att yngre är mer toleranta 

till att ta risk än äldre (Yao et al., 2011). Samtidigt pekar vissa studier på det motsatta 

förhållandet, att äldre är mer risktoleranta än unga (Wang & Hanna, 1997;Grable, 

2000), medan andra studier visar att ett samband mellan ålder och risktolerans inte 

existerar (Grable & Lytton, 1998). Studierna undersöker även andra variabler som kan 

förklara risktolerans, där kön, ålder, utbildningsnivå, inkomst, relationsstatus och 

sysselsättning är de vanligaste.  Forskningen som presenterats har således fokuserat på 

andra typer av investeringar än bostadsinvesteringar. Trots att de olika studierna har 

undersökt risktolerans kopplat till andra typer av investeringar har flera studier använt 

liknande tillvägagångssätt, trots olika investeringsformer. På liknande sätt bör därför 

forskningen kunna vara relevant att använda som grund i studier inom risktolerans 

kopplat till bostadsinvesteringar. Studierna i sin helhet kommer att presenteras i kapitel 

3, Teori. 

 

1.4 Problemdiskussion 

Studier har, som tidigare nämnts, uppvisat kontrasterande resultat mellan sambandet 

ålder och finansiell risktolerans. Detta har främst undersökts utifrån risktolerans i 

investeringar i aktier, obligationer och även i olika lotteri- och spelsammanhang. 

Studierna har i synnerhet även genomförts i USA och visar därför resultat som är 

gällande i det landets institutionella, ekonomiska och kulturella kontext. Resultaten från 

studierna återspeglar således inte risktolerans kring specifikt bostadsinvesteringar i den 

svenska kontexten. Det finns därmed ett potentiellt forskningsområde att undersöka hur 

risktoleransen inom bostadsinvesteringar ser ut i olika åldrar och om denna eventuellt 

skiljer sig från risktolerans i andra typer av investeringar. Detta även med hänsyn till 

den svenska kontexten som på många sätt skiljer sig från andra länders institutionella, 

ekonomiska och kulturella kontexter. Exempelvis har Sverige egna regelverk och de 

finansiella institutionerna är färre och är annorlunda utformade än i många andra länder.  

 

Varför detta område är intressant att undersöka är dels att studier kring risktolerans 

kring specifikt bostadsinvesteringar och ålder inte existerar enligt författarnas 

kännedom. En annan anledning är att risktolerans inom bostadsinvesteringar möjligtvis 

skiljer sig från vissa tidigare studier som undersöker andra typer av investeringsformer. 

Detta då bostäder är, i jämförelse med de andra investeringsformerna, en mycket 
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annorlunda typ av investering med hänsyn till bland annat dess låga likviditet och 

bolånetagarnas långa betalningsansvar. En annan skillnad i jämförelse med till exempel 

aktier, är att många investerar i bostäder med främsta anledning att ha någonstans att bo 

och att göra avkastning ses därför inte alltid som primärt i bostadsinvesteringar. 

 

I synnerhet är ämnesområdet viktigt i den aspekten att bostadsinvesteringar bevisligen 

är en vanlig investeringsform (SCB, 2017a) samt för att förändringar i 

bostadsmarknaden kan få betydande effekt på hushållens ekonomi genom hushållens 

skuldsättning. Hushållens höga skuldsättning innebär också risker för kreditgivare och 

för samhällets ekonomi i stort kopplat till den finansiella stabiliteten och den 

makroekonomiska utvecklingen (Finansinspektionen, 2017a, s. 4). Vid ekonomiska 

störningar kan hushållen tvingas minska sin konsumtion för att klara av ökade 

räntekostnader och minskad inkomst på grund av arbetslöshet. Den minskade 

konsumtionen kan i sin tur påverka och förvärra en lågkonjunktur eller på annat sätt 

påverka den makroekonomiska utvecklingen (Finansinspektionen, 2017a, s. 4).  Att öka 

kunskapen kring risktolerans och riskuppfattning inom bostadsmarknadsområdet är 

därför viktigt för att kunna göra de insatser som krävs för att förhindra eller minimera 

konsekvenser från beslut som baseras på olika uppfattningar av risk inom detta område. 

Ämnesområdet är därför av stor vikt för lagstiftare för att kunna införa och korrigera 

regleringar som har med bostadsinvesteringar att göra. 

 

Vidare är ämnesområdet intressant för att undersöka olika föreställningar som finns 

idag. Yao et al. (2011, s. 880) menar att generationers olika erfarenheter av politiska, 

socioekonomiska och demografiska miljöer kan leda till olika beteende kring finansiella 

risker. De exemplifierar detta genom Malmendier och Nagels (2009) forskning där 

personer som upplevt den stora depressionen visat sig ha en benägenhet att vara mindre 

risktoleranta för resten av deras liv (Yao et al., s. 880). Det finns därför enligt 

författarna till denna studie anledning att misstänka att personer (läs äldre) som tidigare 

har varit med om och påverkats av både stora konjunktursvängningar och 

ränteförändringar på bolån i Sverige rimligtvis borde vara mindre risktoleranta även vad 

gäller bostadsmarknaden, jämfört med personer (läs yngre) som aldrig upplevt 

konsekvenserna av dessa faktorer. Statistiken visar dessutom, som tidigare nämnt, att 

unga är i betydande större risksituation än äldre med hänsyn till deras belåningsgrad och 

den rådande förhöjda risken för prisfall på bostadsmarknaden (Finansinspektionen, 

2017a, s. 4-6). 

 

Skillnaden mellan risktolerans och upplevd risk är även viktig att ta hänsyn till, då det 

som tidigare nämnt kan vara så att två personer upplever samma risk med en 

investering, men är olika villiga att ta risken (Grable & Lytton, 1998, s. 17). På samma 

sätt kan två personer ha samma risktolerans, men uppleva investeringen som olika 

riskfylld. Upplevd risk är därför ett viktigt område då det mäter en annan aspekt av en 

riskbegreppet. Det finns dessutom, enligt författarna till denna studie, anledning att 

misstänka att riskuppfattningen med bostadsmarknaden kan skilja mellan åldrar, då 

äldre individer som varit med om och påverkats av de tidigare nämnda händelserna 

torde uppleva större risk med bostadsmarknaden än yngre individer.  Ämnesområdet är 

också intressant för att se hur riskuppfattningen är i förhållande till riskfaktorerna som 

Finansinspektionen uttalar sig om. Finns det en differens mellan det tidigare nämnda 

bör det betraktas som en risk på makroekonomisk nivå. 

 

Vidare har det visat sig att personer med högre ekonomiska förväntningar är mer 
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risktoleranta än personer med lägre ekonomiska förväntningar (Grable, 2000, s. 628). 

En tidigare upplevelse av en lågkonjunktur bör på så sätt kunna påverka en persons 

ekonomiska förväntningar negativt och i sin tur minska risktoleransen. Även detta ger 

författarna anledning att misstänka att yngre är mer risktoleranta än äldre och att yngre 

upplever lägre risk än äldre personer. Med resonemangen ovan menar författarna till 

denna uppsats att det finns anledning att undersöka risktolerans och riskuppfattning 

inom bostadsinvesteringar kopplat till ålder.  

 

1.5 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med denna studie att undersöka om ett samband mellan ålder 

och risktolerans kopplat till bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar finns hos 

privatpersoner och diskutera resultatet utifrån tidigare studier. Vidare ska samband 

mellan uppfattad risk kopplat till riskfaktorer inom bostadsmarknaden och ålder 

undersökas och diskuteras. Med riskfaktorer kopplat till bostadsmarknaden menas i 

denna studie ränteförändringar, bostadsprisfall, konjunktursvängningar samt 

arbetslöshet, vilka har diskuterats ovan utifrån Finansinspektionens (2017a) rapport 

“Den svenska bolånemarknaden”. Detta leder fram till de två frågeställningar som 

denna undersökning ämnar att svara på. 

 

1.6 Problemformuleringar 

1. Finns det något samband mellan ålder och risktolerans kopplat till 

bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar? 

2. Finns det något samband mellan ålder och upplevd risk kopplat till riskfaktorer inom 

bostadsmarknaden?  

1.7 Avgränsningar 

Upplevd risk inom bostadsmarknaden har avgränsats till riskfaktorerna prisfall på 

bostäder, ränteförändringar, konjunkturförändringar samt arbetslöshet. Som tidigare 

nämnt utgår detta från Finansinspektionens (2017a) rapport om den svenska 

bolånemarknaden. Andra faktorer som eventuellt kan undersökas gällande 

riskuppfattning lämnar författarna till vidare forskning. 

 

1.8 Disposition 
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2. Studiens utgångspunkter 

Detta kapitel behandlar författarnas förförståelse inom valt ämnesområde. Vidare 

diskuteras studiens epistemologiska utgångspunkt, ontologiska ställningstaganden, 

ansatsval, forskningsstrategi, forskningsdesign, etiska aspekter samt slutligen 

litteratursökning.  

 

2.1 Författarnas förförståelse 
Författarna läser sjätte terminen på Civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan på 

Umeå Universitet och har därmed bland annat läst kurser inom företagsekonomi, 

nationalekonomi och finansiering. De nationalekonomiska kurserna har gett författarna 

en förståelse över hur centralbanker reglerar styrräntan och därmed privatbankernas in- 

och utlåningsränta, med direkt effekt på hushållens lånemöjligheter och ekonomi. 

Studierna inom finansiering har ytterligare breddat kunskapen kring privatekonomisk 

planering med direkt koppling till planering av bostadslån över livscykeln med hänsyn 

till ränteläge. Vidare har tidigare finanskriser studerats, där privathushållens 

skuldsättning i form av bolån och skenande bostadspriser som förklaring studerats på en 

internationell nivå.     

 

Författarna har även erfarenheter av bostadsmarknaden i form av att lägenhetsköp 

gjorts. Tack vare finansiering genom bolån har författarna fått en kunskap och inblick i 

vilka risker som finns genom bolån och köp av bostad. Författarna uppskattar att det 

finns risker med bostadsinvesteringar, särskilt med tanke på prisfall och räntehöjningar. 

Lägenhetsköpet och därmed placeringen av pengar har lett till ett ökat intresse för 

bostadsmarknaden och med det även kunskap. I och med att båda författarna bor och 

verkar i landet där studien utförs har även resonemanget och utvecklingen av 

bostadsmarknaden i Sverige följts.  

 

Författarna till denna studie har utifrån den tidigare förda diskussionen om ålder och 

riskuppfattning och risktolerans en tanke kring hur sambanden torde se ut. Dessa är att 

yngre är mer risktoleranta än äldre vad gäller bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar 

samt att yngre upplever lägre risk med riskfaktorer inom bostadsmarknaden jämfört 

med äldre. I och med författarnas resonemang kring vilka resultat som torde föreligga 

utifrån kunskapen om det geografiska området och ämnesområdet, finns en risk att 

författarna omedvetet analyserar resultaten utifrån detta. Medvetenheten kring denna 

risk kommer medföra att författarna ständigt kommer att ifrågasätta sina tankar under 

arbetets gång. Författarnas förförståelse underlättar dock arbetet och utförandet av 

studien. 

 

2.2 Ontologiska och epistemologiska överväganden 

Författarna till denna uppsats utgår från att människan påverkas av samhället. Kopplat 

till denna studie menar författarna att ålder rimligen bör ha en påverkan på risktolerans 

och riskuppfattning utifrån att deltagarna i högre åldrar påverkats av samhällets 

ekonomiska upp- och nedgångar. Rent konkret kan det handla om tidigare upplevelser 

av höga och låga bolåneräntor, låg- och högkonjunkturer och perioder av hög 

arbetslöshet. Samtidigt förstår författarna att människornas ekonomiska val och 

risktolerans i sin tur också påverkar samhället genom exempelvis val mellan 
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konsumtion, investering eller sparande. Samhället tolkas dock vara det som initierar 

människornas risktolerans och således ekonomiska val utifrån ett flertal faktorer som 

diskuteras närmare i kapitel 4.  

 

Denna studie avser undersöka personers risktolerans samt riskuppfattning kopplat till 

bostadsinvesteringar/bostadsmarknaden och ålder. Författarna anser inte att det finns 

något rätt eller fel kopplat till risktolerans och riskuppfattning, istället anser författarna 

att varje människa uppfattar risken med bostadsmarknaden på sitt sätt samt har sin egen 

risktolerans kring bostadsinvesteringar/bostadsmarknaden. På så sätt är författarna 

medvetna om att personers risktolerans och riskuppfattningar är subjektiva. Dock ämnar 

studien mäta riskuppfattningen och risktoleransen kring 

bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar på ett objektivt sätt för att kunna se eventuella 

sambandsförhållanden med ålder. Författarna är dock medvetna om svårigheten att 

undvika subjektiva inslag då studien kan påverkas av författarnas förförståelse och 

tolkning av tidigare forskning. Förhoppningen är trots det att utföra arbetet på en 

objektiv grund genom att använda tidigare använda metoder. 

 

Positivismen är en epistemologisk utgångspunkt som utgår från att det kan och ska 

finnas en objektiv vetenskap (Bryman, 2011, s. 30). Vidare utgår positivismen från att 

fakta insamlas genom sinnena och att dessa lägger grunden för regulariteter (Bryman, 

2011, s. 30). Att denna studie går under den kunskapsteoretiska utgångspunkten 

positivism beror således på den objektiva grundtanken att risktolerans och 

riskuppfattning kring bostadsinvesteringar/bostadsmarknaden kan mätas för att hitta 

eventuella samband med ålder. Författarna menar att genom att undersöka vissa 

variabler, kan risktolerans och riskuppfattning mätas objektivt för varje enskild individ. 

Författarna av denna uppsats är medvetna om kritiken som finns mot användandet av 

naturvetenskapliga metoder för studiet av den sociala verkligheten, men förhoppningen 

och tanken är trots det att uppvisa en objektiv studie i den mån det är möjligt.  

 

2.3 Ansatsval 
Frågeställningarna som undersökningen utgår ifrån har växt fram utifrån tidigare 

forskning inom risktolerans, men även utifrån riskfaktorerna som finns med de svenska 

hushållens skuldsättning inom bolån. Utifrån tidigare forskning och tidigare 

undersökningar har två problemformuleringar presenterats vilka den här studien ämnar 

att besvara. Detta är det typiska förhållandet mellan teori och praktik som föreligger vid 

en deduktiv ansats (Bryman, 2011, s. 26). Studien avser att utgå från tidigare forskning 

inom risktolerans samt Finansinspektionens (2017) rapport som lyfter fram de svenska 

hushållens bolån och riskerna med detta. Undersökningen och analysen kommer sedan 

att utvecklas utifrån dessa rapporter och studier.  

 

2.4 Forskningsstrategi 
Det finns i synnerhet två forskningsstrategier som vanligtvis nyttjas vid undersökningar 

inom det samhällsvetenskapliga området; kvantitativ och kvalitativ. Bryman (2011, s. 

40) menar att en kvantitativ forskningsstrategi företrädesvis används utifrån valen av en 

positivistisk, objektivistisk och deduktiv ansats. Utifrån de ovan nämnda 

argumentationerna faller studien därför naturligt under kvantitativ metod. Kvantitativ 

forskning fokuserar på insamling och analys av datamaterial, vilket är vad som avses att 

göras i denna studie. Sammanfattningsvis kommer studien att samla in data via 
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enkätsvar för att sedan analysera detta utifrån forskningsfrågorna, tidigare forskning 

samt Finansinspektionens (2017) rapport (se kapitel 5, Praktisk metod). 

 

2.5 Forskningsdesign 

Utöver forskningsstrategi är forskningsdesign även ett område att ta i beaktande vid 

utformning av en studie (Bryman, 2011, s. 48). Avsikten med studien är, som tidigare 

nämnt, att undersöka eventuella samband mellan risktolerans och ålder samt samband 

mellan riskuppfattning och ålder kopplat till bostadsinvesteringar/bostadsmarknaden. 

Aktuella forskningsdesigner till vald problemformulering är enligt författarna tvärsnitt 

och longitudinell. Då tanken med denna studie är att göra ett urval för att senare kunna 

undersöka om vissa samband föreligger genom dataanalys, finns anledning att välja 

tvärsnittsdesign vilket har gjorts i denna undersökning. Tvärsnittsdesignens typiska 

form är enligt Bryman (2011, s. 84) strukturerade observationer eller surveystudier av 

ett urval individer vid en beslutad tidpunkt. Surveystudier innebär enkäter eller 

strukturerade intervjuer (Bryman, 2011, s. 63). Tvärsnittsdesignen möjliggör att ett 

samband kan undersökas, dock inte orsakssamband. Kvantifiering av data är även 

möjligt genom denna design (Bryman, 2011, s. 64), vilket avses att göra i denna studie. 

Vidare information om studiens valda datainsamlingsmetod återfinns i kapitel 5, 

Praktisk metod. 

 

2.6 Etiska aspekter 
Inom forskning poängteras det vanligen att man bör ta hänsyn till ett antal 

forskningsetiska principer. Bryman (2011, s. 131-132) nämner informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att deltagarna i studien skall informeras kring syftet med studien och att 

deltagandet är frivilligt. Deltagarna kan även välja att avsluta studien i förtid om de så 

önskar. Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv har mandat att bestämma över sitt 

egen medverkande. Vad gäller underåriga så brukar vårdnadshavare behöva intyga 

deltagandet. Vidare skriver Bryman (2011, s. 131-132) att konfidentialitetskravet 

innebär att uppgifterna kring deltagarna som deltar i studien ska behandlas med 

försiktighet. Det innebär att uppgifterna ska bevaras på ett sådant vis att obehöriga inte 

ska kunna komma åt informationen. Slutligen innebär nyttjandekravet att den 

information som samlas in i samband med studien endast skall användas till studiens 

ändamål och inte i något annat sammanhang (Bryman, 2011, s. 131-132).  

 

Samtliga av dessa etiska principer kommer att tas hänsyn till vid insamlandet av data. 

Deltagandet kommer vara frivilligt och detta kommer deltagarna informeras om. 

Information kring studiens syfte kommer också att ges. Vidare kommer ingen personlig 

data (läs namn eller personnummer) att insamlas då det är irrelevant utifrån studiens 

syfte. Detta gör att känslig data kring respondenternas identitet undanhålls redan vid 

inhämtandet av underlaget, vilket gör att konfidentialitetskravet tas hänsyn till redan i 

utformandet av datainsamlingen. Vad gäller nyttjandekravet kommer den genererade 

datan endast användas till denna studie för att besvara de presenterade 

frågeställningarna.    

 

2.7 Litteratursökning 
Sökmotorer har huvudsakligen använts i litteratursökningen av teorier och tidigare 

studier. Kopplat till metodik har viss kurslitteratur inom detta ämne använts. Dessa är 

hämtade från författarnas kurslitteraturförteckningar vid Umeå universitet och betraktas 
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därmed som trovärdiga att använda. Utöver kurslitteratur och tidigare studier har 

rapporter kopplade till uppsatsens ämne använts. Dessa har i huvudsak varit framtagna 

av statliga myndigheter. Finansinspektionens rapport har valts då detta är den 

myndighet som i Sverige, på uppdrag av regeringen, ansvarar för tillsynen av den 

finansiella marknaden inom landet (Finansinspektionen, 2017b). Detta anses därför vara 

en relevant och tillförlitlig källa då studien utförs i den svenska kontexten. Sökmotorer 

och sökord som använts presenteras i tabellen nedan. Sökorden har använts i flera 

kombinationer för att hitta relevanta artiklar inom valt ämnesområde. Vidare har artiklar 

som hittats på detta sätt använts för att observera återkommande referenser till andra 

studier inom risktolerans. Detta har givit en bild av de vanligast förekommande 

artiklarna inom ämnet.  

 

Gällande teoriernas standard har det undersökts om artiklarna är referentgranskade (peer 

review). Information om peer review hittades om alla artiklar frånsett den av Wang och 

Hanna (1997). Då denna artikel hänvisats till i de andra artiklarna anses den, trots 

avsaknaden av information om peer review, som tillförlitlig. Att denna artikel inte heller 

använts i konstruktionen av enkäten gör också att dess trovärdighet ses som något 

mindre central än de andra studierna, varför en fortsatt undersökning om artikelns 

referentgranskning inte gjorts. Vidare litteraturgranskning behandlas under kapitel 10. 

 

Tabell 1. Sökmotorer som använts 

 

Sökmotor 

Business Source Premier 

Google Scholar 

Umeå universitetsbiblioteks databas 

 
Tabell 2. Sökord som använts 
 

Sökord 

Financial risk 

Risk taking 

Risk tolerance 

Financial risk tolerance 

Risk aversion 

Age 

Age groups 

Age effect 

Investor risk tolerans 
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3. Teori 

 
Här presenteras tidigare forskning inom ämnet risktolerans och berör därför första 

problemformuleringen.  

 

3.1 Risktolerans 
Forskningen som presenteras i teorikapitlet utgår från flera olika typer av investeringar 

och är något att ta i beaktande. Anledningen till att dessa studier presenteras är för att 

metoderna för att mäta risktolerans i vissa av dessa studier, trots olika 

investeringsformer, är mycket lika, varför denna forskning anses som relevant. 

Forskningen som presenteras har i huvudsak genomförts i USA och under andra årtal än 

denna studie. Den institutionella, ekonomiska och kulturella kontexten är därför 

annorlunda jämfört med i Sverige 2017. Kontexten som denna studie utförts i 

presenterats närmare i kapitel 4. Denna skillnad i kontext kan därför sannolikt påverka 

risktoleransen och riskuppfattningen kring bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar. Den 

kontextuella aspekten går dock ej att undvika, då kontexten skiljer sig åt mellan olika 

områden, städer, länder och världsdelar samt under olika tidsperioder. Forskningen från 

USA har således använts i denna studie trots olikheter i kontext och tid, då 

forskningsmetoderna är vad som anses intressant för denna studies utformning. Flera av 

studierna som presenteras nedan har använt sig av frågeställningar som enligt 

författarna till denna studie även kan användas i andra länder, då frågorna inte 

innehåller landsspecifika begrepp eller andra områdesspecifika aspekter. 

 

3.1.1 Inledning risktolerans 

Sambandet mellan ålder och risktolerans är ett forskningsområde som har studerats 

sedan lång tid tillbaka av ett flertal forskare. Wallach och Kogan gjorde en 

undersökning 1961 och anses av de flesta inom fältet vara pionjärerna inom ämnet 

(Grable, 1997, s. 27). De undersökte förhållandet genom att låta personer fatta beslut 

kring en rad olika situationer, bland annat olika finansiella scenarion (Grable, 1997, s. 

27). Sedan denna initiala undersökning har forskning kring sambandet mellan ålder och 

risktolerans undersökts av ett antal forskare, med olika metoder för att kunna mäta 

förhållandet. 

 

Att använda beslutsfattande i olika situationer, likt den studie Wallach och Kogan 

utformade, har varit en vanlig metod att nyttja även vid senare studier. Dessa har varit 

konstruerade både genom hypotetiska scenarion där risktolerans undersökts genom 

ställningstagande till olika situationer. Andra undersökningar har mätt risk genom att 

försökspersonerna fått ange deras nuvarande portfölj av tillgångar och övriga finansiella 

nyckeltal, för att på så vis kunna dra slutsatser kring deras risktolerans. Det finns även 

studier kring sambandet ålder och risktolerans kopplat till specifika tillgångar som 

exempelvis aktier (Haliassons & Beraut, 1995). Andra studier har använt tidigare 

undersökningsmaterial utfärdat av bland annat USA:s Federal Reserve för att i efterhand 

kunna göra analyser av olika uppgifter som uppgetts av deltagarna. Experimentella 

studier har även använts för att mäta sambandet. 

 

Att mäta sambandet mellan ålder och risktolerans har alltså konstruerats på ett antal 

olika sätt i olika undersökningar med kontrasterande resultat kring sambandet. Det finns 

studier som visar på ett icke-linjärt samband (Faff et al., 2008), andra studier visar på att 
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stigande ålder korrelerar med minskad risktolerans (Yao et al., 2011) medan andra 

studier visar på det motsatta förhållandet (Wang & Hanna, 1997;Grable, 2000).  Det 

finns även studier som visar på att ett samband mellan ålder och risktolerans saknas 

(Grable & Lytton, 1998;Hawley & Fuji 1993). Den senaste forskningen visar på att 

risktolerans minskar med ålder (Yao et al. 2011, s. 880). 

 

Härnäst kommer det presenteras ett antal studier med varierande tillvägagångssätt och 

resultat. Dessa studier är några av de som, enligt författarnas uppfattning, vanligtvis 

refereras till inom området. Det finns dock en mängd äldre studier som genomförts efter 

den första studien från 1961, men fokus för de studier som presenteras nedan är deras 

relevans metodmässigt för denna studies utformning. Det vill säga studier av kvantitativ 

karaktär med tvärsnittsdesign. Vidare diskussion och kritik kring de valda teorierna 

återfinns under kapitel 10.  

 

3.1.2 Samband: Samband saknas 

 

Hawley och Fujii (1993) samt Grable och Lytton (1998) 

Två nästintill identiska studier som bland annat undersökt sambandet mellan ålder och 

risktolerans är gjorda av Hawley och Fujii år 1993, samt Grable och Lytton år 1998. 

Båda baseras på samma frågeställning, men underlaget som resultatet baserats på har 

tagits vid olika tidpunkter. Båda presenterar samma metodik och resultat, vilket gör att 

enbart den senare studien kommer presenteras nedan.  

 

Syftet med Grable och Lyttons studie (1998, s. 1) var att finna vilka variabler som 

genom multipel linjär regressionsanalys kunde fastställas ha ett signifikant samband till 

risktolerans. De undersökta förklaringsvariablerna var ålder, kön, civilstånd, 

anställningsstatus, inkomst, etnisk bakgrund och utbildningsnivå. Den definition som 

användes för att förklara risktolerans var “Investerarens risktolerans (den beroende 

variabeln) hänvisar till den maximala mängden investeringsrisk som någon är bekväm 

att ta” (Grable & Lytton, 1998, s. 17, vår översättning). Studien syftade alltså till att 

förklara den maximala investeringsrisk som en individ var bekväm att ta. För att mäta 

detta nyttjade man ett tidigare dataunderlag som USA:s centralbank, Federal Reserve, 

delat ut under 1992 till ett stort antal amerikanska deltagare. Denna undersökning kallas 

Survey of Consumer Finance, hädanefter förkortad SCF, och är en undersökning som 

genomförs var tredje år på Federal Reserves initiativ där man undersöker bland annat 

hushållens finansiella situation (Federal Reserve, 2017). Studien är således genomförd i 

USA vilket medför en skillnad i kontext, vilket diskuterades i inledningen av detta 

kapitel.  

 

Studien baserades sedan på en frågeställning från SCF:s dataunderlag, “Vilket av 

följande påståenden på denna sida kommer närmast den ekonomiska risk som du är 

beredd att ta när du sparar eller gör investeringar?” (Grable & Lytton, 1998, s. 15-16, 

vår översättning). Detta följdes sedan av fyra svarsalternativ; väsentlig risk, över 

medelstor risk, medelstor risk och ingen risk (Grable & Lytton, 1998, s. 16, vår 

översättning). Frågeställningen behandlade således investeringar generellt och inte 

specifikt bostadsinvesteringar. Resultatet från studien visade att det inte fanns något 

signifikant samband mellan ålder och risktolerans (Grable & Lytton, 1998, s. 66). 

Frågeställningen som Grable och Lyttons (1998) forskning baserades på är en 

frågeställning som enligt författarna till denna studie anser även kan användas i andra 
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länder, då frågan inte innehåller landsspecifika begrepp eller andra områdesspecifika 

aspekter. 

 

3.1.3 Samband: Äldre mer risktoleranta än yngre 

 

Wang och Hanna (1997) 

Ytterligare en studie där sambandet mellan ålder och risktolerans undersökts är av 

Wang och Hanna år 1997. Även denna studie har använt dataunderlag från SCF från de 

tre undersökningsåren 1983, 1886 och 1989 (Wang & Hanna, 1997, s. 27). Till skillnad 

från de två ovan nämnda studierna mättes här risktolerans på ett annat vis än genom 

besvarande på den frågeställning som tidigare presenterats. I denna studie studerade 

man, enkelt förklarat, risktoleransen genom att studera förhållandet mellan hushållets 

totala nettotillgångar och deras riskfyllda tillgångar, till vilka aktier, ädelmetaller, 

fastigheter och andra tillgångar med osäkra penningflöden inkluderades. Till de totala 

nettotillgångarna inkluderades, utöver deras nuvarande tillgångar och skulder, nuvärdet 

av framtida inkomster och utgifter. Utifrån detta beräknades en nettotillgång som 

jämfördes med hur mycket riskfyllda tillgångar hushållet hade, för att få fram ett 

förhållande mellan riskfyllda tillgångar och totala nettotillgångar (Wang & Hanna, 

1997, s. 28). Detta förhållande ställdes sedan mot, bland annat, ålder för att se om det 

fanns något samband. Studien visade att det fanns ett signifikant säkerställt samband 

mellan ålder och risktolerans, där äldre var mer risktoleranta än yngre. Äldre hade med 

andra ord en högre andel riskfyllda tillgångar i förhållande till deras totala 

nettotillgångar, statistiskt säkerställt (Wang & Hanna, 1997, s. 28-29). Likt forskningen 

av Grable och Lytton (1998) ser författarna till denna uppsats att denna typ av 

undersökningsform skulle gå använda även på Sveriges marknad. Hur denna metod 

skulle kunna användas till att mäta risktolerans kopplat till specifikt 

bostadsinvesteringar, skulle enligt författarna till denna uppsats kräva en större justering 

av mätinstrumentet och kan efter det betraktas som en användbar metod. I denna studie 

kommer denna metod av den anledningen inte att fokuseras på, men läsaren bör vara 

införstådd i att en sådan metod är möjlig. Detta diskuteras närmare i kapitel 5, Praktisk 

metod. 

 

Grable (2000) 

Ytterligare en studie inom riskområdet är studie av Grable (2000). I denna studie har 

man forskat kring risktolerans i finansiella vardagssituationer genom att undersöka 

vilken eller vilka tillsammans av de socioekonomiska, demografiska och 

attitydvariablerna som kan anses förklara risktoleransen hos deltagarna (Grable, 2000, s. 

629). De faktorer som användes i studien var kön, ålder, materiella tillgångar, inkomst, 

anställningsstatus och ekonomiska förväntningar (Grable, 2000, s. 626). Finansiell 

risktolerans definieras i studien som den maximala mängden risk någon är villig att 

acceptera i ekonomiska beslut (Grable, 2000, s. 625).  

 

Datan insamlades från ett stort universitet i sydöstra USA (Grable, 2000, s. 627). 

Respondenterna bestod således av akademiker och i och med detta fanns inte alla 

yrkeskategorier representerade. Grable (2000, s.627) undersökte respondenternas 

risktolerans genom ett frågeformulär med 20 stycken frågor. I databearbetningen gavs 

varje svarsalternativ en vikt utifrån hur riskfyllt det var och frågorna översattes på så 

sätt till ett index för risktolerans (Grable, 2000, s. 627). Kopplat till faktorerna som 

användes visade studien att äldre respondenter var mer risktoleranta än yngre 

respondenter (Grable, 2000, s. 628). Vidare visade resultaten även att personer med 
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högre ekonomiska förväntningar var mer risktoleranta än personer med lägre 

ekonomiska förväntningar. Totalt visade det sig att faktorerna kunde förklara 22% av 

respondenternas risktolerans, vilket Grable (2000, s. 628) argumenterar som anledning 

till att mer forskning bör göras inom området.  

 

3.1.4 Samband: Äldre mindre risktoleranta än yngre 

 

Yao et al. (2011) 

Yao et al. (2011, s. 880) har gjort en studie där de sönderdelat det tidigare omforskade 

begreppet ålderseffekter kopplat till risktolerans i syfte att få fram den sanna 

ålderseffekten. För att undersöka ålderseffekten och dess påverkan på risktolerans 

användes även i denna studie data från SCF men mellan åren 1989–2007 (Yao et al., 

2011, s. 882). Detta leder till olikheter vad gäller kontext, i förhållande till denna studie, 

då det till exempel under Yao et al. undersökningsår var en stor finanskris. En finanskris 

bör ha haft en stor inverkan på personers risktolerans och resultaten från forskningen 

kan därför vara svåra att föra över till dagens ekonomiska kontext. I dessa dataunderlag 

finns en frågeställning som rör risktolerans. Frågans utformning är lik den Hawley och 

Fujii (1993) samt Grable och Lytton (1998) använt i sina studier. I denna studie lyder 

frågan: “Vilket av de uttalanden nedan kommer närmast hur stor finansiell risk du (och 

din make/maka/partner) är villiga att ta när ni sparar eller gör investeringar?” (Yao et 

al., 2011, s. 882, vår översättning). Fyra svarsalternativ fanns till frågan: 1. Tar 

väsentliga finansiella risker och förväntar sig att tjäna väsentlig avkastning, 2. Tar 

finansiella risker över medel och förväntar sig att tjäna avkastning över medel, 3. Tar 

medelstora finansiella risker och förväntar sig att tjäna medelstor avkastning och 4. Inte 

villig att ta några finansiella risker (Yao et al., 2011, s. 882, vår översättning). 

Författarna till denna uppsats anser att frågeställningen som Yao et al. (2011) forskning 

baserades på är en frågeställning som även kan användas i andra länder, då frågan inte 

innehåller landsspecifika begrepp eller andra områdesspecifika aspekter. Detta i likhet 

med frågeställningen som användes av Grable och Lytton (1998) samt Hawley och Fujii 

(1993). 

 

I studiens multipla regressionsanalys användes variabeln ålderseffekter samt andra 

demografiska och ekonomiska variabler. Dessa bestod av utbildning, etnicitet, barn, 

bostadsägande, anställningsform och hushållstyp (Yao et al., 2011, s. 883). 

Sammanfattningsvis visade resultatet på att risktolerans minskade med stigande ålder 

(Yao et al., 2011, s. 883). Resultatet visade med andra ord att ålder har en negativ effekt 

på viljan att ta finansiella risker (Yao et al., 2011, s. 885). Yao et al. (2011, s. 885) 

diskuterar flera möjliga orsaker varav en är att med ökande ålder förkortas tiden för 

eventuell återhämtning efter finansiella förluster. En annan förklaring som diskuteras är 

att personer nära pension eller i pensionsålder fokuserar på tillgångars bevarande 

snarare än sparande.  

 

3.1.5 Samband: Icke-linjärt samband mellan risktolerans och ålder 
 

Faff et al. (2008) 

Faff et al. (2008) har undersökt de två närliggande koncepten riskaversion och finansiell 

risktolerans. Faff et al. (2008, s. 1) menar att det inte föreligger någon tidigare studie 

som integrerar riskaversion och risktolerans. Forskarna hänvisar till Grable (2000) då 

begreppet risktolerans definieras och menar att risktolerans är investerarnas attityder till 

risk och i vilken mån denne är villig att acceptera osäkerhet kring avkastning (Faff et 
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al., 2008, s. 1). Riskaversion mättes utifrån ett lotteriexperiment (Faff et al., 2008, s. 5-

8) och det senare nämnda mättes utifrån psykologiska test där de tog fram risktoleranser 

för varje deltagare (Faff et al., 2008, s. 4-5). Denna studie har således använt sig av en 

annan metod än vad denna uppsats ämnar att använda (se kapitel 5, Praktisk metod). 

Likt andra studier har en multipel regressionsanalys gjorts med de demografiska 

variablerna ålder, rikedom, inkomst, antal personer i hushållet finansiellt beroende av 

respondenten, civilstånd samt utbildningsnivå (Faff et al., 2008, s. 18-19). Det 

slutgiltiga samplet bestod av 162 personer (Faff et al., 2008, s. 13). Det centrala 

resultatet från studien visar på en stark korrelation mellan risktolerans-surveyn och 

experimentet som undersökte riskaversion (Faff et al., 2008, s. 3). Gällande resultatet av 

ålder fann de ett icke-linjärt samband med risktolerans som visar på att både äldre och 

yngre personer är mer risktoleranta jämfört med personer “i mitten” (Faff et al., 2008, s. 

24). 

 

3.1.6 Mätinstrument för risktolerans 

Grable och Lytton (1999, s. 163-164) menar att risktolerans är grundläggande i många 

finansiella beslut och följaktligen har det förekommit mycket forskning inom ämnet. De 

diskuterar vidare det problem som finns gällande mätinstrument; att inget allmänt 

accepterat instrument inom risktolerans finns och till följd av detta har forskningen 

tvingats använda instrument som inte mäter detta på ett tillfredsställande sätt. SCF:s 

fråga om risktolerans har använts i stor utsträckning (Grable & Lytton, 1999, s. 178) 

och forskning av Grable och Lytton (1998), Hawley och Fujii (1993) samt Yao et al. 

(2011) är bara några exempel. Trots den frekventa användningen av detta mätinstrument 

menar Grable och Lytton (1999, s. 178) att det inte finns någon publicerad 

dokumentation om mätinstrumentets validitet. Det finns därför ett stort behov av ett 

allmänt accepterat instrument som mäter risktolerans (Grable & Lytton, 1999, s. 164). 

 

Då risktolerans skiljer sig från olika situationer samt att personer är olika vana olika 

investeringar menar Grable och Lytton (1999, s. 166) att det finns ett behov av att 

risktolerans mäts med ett instrument som tar hänsyn till både situationen och olika typer 

av investeringar. Med tidigare forskning inom ämnet arbetade Grable och Lytton (1999, 

s. 168) fram ett instrument som till en början bestod av 100 frågor. Efter en reducering 

ner till 50 frågor gjordes en pilotstudie och analysen därifrån resulterade i en ytterligare 

reducering till 30 frågor. Därefter resulterade det i ett mätinstrument bestående av 20 

frågor (Grable & Lytton, 1999, s. 170-172).  

 

Svaren till frågorna gavs därefter olika vikt utifrån risktolerans och summerades till ett 

index (Grable & Lytton, 1999, s. 168-169). Dessa frågor mäter tillsammans risktolerans 

men utifrån olika perspektiv (Grable & Lytton, 1999, s. 173). Några frågor mäter 

exempelvis risktolerans utifrån säker förlust och säker vinst medan andra frågor mäter 

risktolerans utifrån investeringar. Det finns även frågor som rör prospektteorin, 

risktolerans utifrån investering, garanterade eller sannolika spelsituationer, generella val 

gällande risk, risk utifrån kunskap och erfarenhet, risk utifrån bekvämlighet och 

slutligen spekulativ risk (Grable & Lytton, 1999, s. 173). Forskarna förklarar kortfattat 

“prospektteorin” som en teori som menar att investerare gör deras val om potentiella 

vinster och förluster utifrån en referenspunkt. Vidare förklaras “spekulativ risk” utifrån 

att personer med högre benägenhet att göra spekulationer vad gäller deras finansiella 

beslut är mer risktoleranta jämfört med personer med lägre grad av spekulationer. 

Resterande begrepp mäter det namnet antyder och kommer vidare inte förklaras. 
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Efter statistiska test och analyser utelämnades sju frågor vilket slutligen resulterade i 13 

stycken frågor (13-item) (Grable & Lytton, 1999, s. 176-177). Det slutgiltiga 

mätinstrumentet som Grable och Lytton (1999, s. 177) arbetade fram mäter risktolerans 

utifrån områdena som sammanfattas i Tabell 3. Risktolerans bör således enligt Grable 

och Lytton (1999, s. 177) mätas utifrån dessa områden. Sex av de tretton frågorna (fråga 

1, 4, 5, 6, 7 och 11) mäter risk utifrån kunskap och erfarenhet samt risk utifrån 

bekvämlighet (Grable & Lytton, 1999, s. 173, 177). Vidare mäter tre frågor (2, 8 och 

13) garanterade eller sannolika spelsituationer. Fråga 8 mäter även säker förlust och 

säker vinst samt fråga 8 gör tillsammans med fråga 2, 7 och 13 en bedömning av 

spekulativ risk. Fråga 9, 10 och 12 är frågor som rör prospektteorin och slutligen mäts 

risktolerans utifrån investeringar i frågorna 4, 5, 7 och 11. Vad frågorna fördjupar sig 

inom ämnet risktolerans sammanfattas i tabellen nedan. 

 

Tabell 3.13-item med fördjupningsområden 

Källa: Grable & Lytton, 1999, s. 173, 177. 

  Frågor 

Risk utifrån kunskap och erfarenhet 

1, 4, 5, 6, 7 och 

11 

Garanterade eller sannolika spelsituationer 2, 8 och 13 

Säker förlust och säker vinst 8 

Spekulativ risk 2, 7, 8 och 13 

Prospektteorin 9, 10 och 12 

Risktolerans utifrån investeringar 4, 5, 7 och 11 
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4. Studiens kontext 

 

Här redogörs för Finansinspektionens (2017a) rapport “Den svenska 

bolånemarknaden” där bland annat riskfaktorer kopplat till bostadsmarknaden 

presenteras. Kontexten i vilken undersökningen äger rum kommer därmed att 

presenteras och detta kapitel berör därför den andra problemformuleringen i synnerhet. 

Kapitlet ämnar således att presentera de riskfaktorer som finns med 

bostadsinvesteringar/bostadsmarknaden i Sverige, som sedan kommer att användas i 

undersökningen av riskuppfattning kopplat till ålder och bostadsmarknaden.  

 

4.1 Den svenska bolånemarknaden 
Enligt Finansinspektionen (2017a, s. 4) finns risker med de svenska hushållens 

skuldsättning både för hushållen, kreditinstituten och den makroekonomiska 

utvecklingen. Riskerna kommer att presenteras närmare nedan och utgår från 

Finansinspektionens rapport om den svenska bolånemarknaden. Denna rapport har som 

syfte att beskriva de svenska bolåneskulderna och riskerna de bidrar till 

(Finansinspektionen, 2017a, s. 4-5). 

 

I Sverige utgör bolån 82% av hushållens skulder (Finansinspektionen, 2017a, s. 4). 

Hushållens skulder utgör cirka 81% av Sveriges BNP och hushållens bolån är således en 

stor del av detta (Finansinspektionen, 2017a, s. 4). Vidare visar Finansinspektionens 

rapport att skulderna har växt snabbare än vad hushållens inkomster har gjort. 

Anledningen till det menar Finansinspektionen främst ligger i ökade bostadspriser men 

även lägre räntor. 

 

Riskerna i samband med utvecklingen av hushållens skulder är i inledningen av 2017 

förhöjda på grund av de låga räntorna och de höga och ökande priserna på bostäder 

(Finansinspektionen, 2017a, s. 4). Hushållens bolån innebär ett långt betalningsansvar 

och detta medför att hushållen blir sårbara för ekonomiska störningar under 

låneperioden. Bostadsprisfall, arbetslöshet och räntehöjningar är de främsta riskerna för 

hushållen som diskuteras i Finansinspektionens rapport (2017a, s. 4). 

Finansinspektionen (2017a, s. 5) har undersökt betalningsförmågan hos hushåll genom 

ett stickprov och dessa hushålls månadskalkyler har analyserats och hushållen har även 

fått genomgå ett antal stresstester. I stresstesterna har hushållens känslighet för prisfall 

på bostadsmarknaden, inkomstbortfall till följd av arbetslöshet och slutligen känslighet 

för ränteuppgångar testats. Datan som användes i undersökningen har hämtats från flera 

svenska banker (Finansinspektionen, 2017a, s. 5). 

 

Hushållens belåningsgrad har sedan 2010 varit stabil och år 2016 var belåningsgraden 

för nya bolån 64%, i jämförelse med 65% år 2015 (Finansinspektionen, 2017a, s. 7). 

Med belåningsgrad menas i Finansinspektionens rapport (2017a, s. 7) bolånets storlek i 

förhållande till bostadens marknadsvärde. Likt forskningen i föregående kapitel har 

Finansinspektionen bland annat undersökt hur valda variabler varierar mellan olika 

åldersgrupper. I alla ålderskategorier föll belåningsgraden för hushåll med nya bolån år 

2016 (Finansinspektionen, 2017a, s. 7). Vidare visade undersökningen att det fanns ett 

tydligt samband mellan stigande belåningsgrad och sjunkande ålder vid nytecknande av 

lån. Den naturliga förklaringen till detta förhållande är enligt Finansinspektionen 



19 
 

(2017a, s. 7-8) att äldre tidigare haft möjlighet till amortering och även annan typ av 

sparande som de kunnat nyttja till kontantinsatsen, samt kunnat dra nytta av tidigare 

prisuppgångar i ägda bostäder som har realiserats (Finansinspektionen, 2017a, s. 7-8).   

 

Figur 1. Belåningsgrader i olika åldersgrupper, nya lån 

Källa: Finansinspektionen, 2017a, s. 7. 

 

Vidare visade undersökningen att andelen hushåll med höga skulder i förhållande till sin 

inkomst (läs hög skuldkvot) var stor; över 450% (Finansinspektionen, 2017a, s. 9). Det 

fanns stora skillnader mellan inkomstgrupperna gällande skuldkvoten; hushåll med höga 

inkomster hade högst skuldkvot (Finansinspektionen, 2017a, s. 10). En förklaring 

bakom detta menar Finansinspektionen är att personer med höga inkomster kan anse sig 

ha större förmåga att klara den ökade risken som större skulder innebär. Dock 

uppvisades endast små skillnader mellan inkomstgrupper vad gäller belåningsgrad 

(Finansinspektionen, 2017a, s. 8).  

 

Gällande samband mellan ålder och skuldkvot visade undersökningen att den 

genomsnittliga skuldkvoten var högst för hushåll under 50 år, för att sedan falla med 

ålder (Finansinspektionen, 2017a, s. 10). 

 

4.2 Stresstester med riskfaktorer 

I stresstesterna som utfördes för att testa hushållens förmåga att klara av ekonomiska 

förändringar utgick Finansinspektionen (2017a, s. 18) från ökad ränta, ökad arbetslöshet 

och bostadsprisfall.  

 

Räntan var vid Finansinspektionens utförande av testen historiskt låg 

(Finansinspektionen, 2017a, s. 19). Finansinspektionen menar att det finns anledning att 

förvänta sig högre räntor framöver. Genom att binda bolåneräntan och ha goda 

marginaler i sin ekonomi kan hushållen klara en högre ränta och därmed högre 

räntekostnader (Finansinspektionen, 2017a, s. 19). Hushållens räntekänslighet 

undersöktes genom att se hur många hushåll som skulle få ett underskott i sin 

månadskalkyl efter en ökning av bolåneräntan. Resultatet visade att andelen hushåll 

med underskott efter en ränteökning med fem procentenheter skulle stiga från cirka en 

till nästan sex procent (Finansinspektionen, 2017a, s. 19). 

 

Finansinspektionen mätte även hushållens förmåga att klara av sin ekonomiska situation 

genom en simulerad ökning av arbetslösheten (Finansinspektionen, 2017a, s. 20). Vid 

en ökning av arbetslösheten kan hushållens förmåga att klara av räntebetalningar och 

övriga boende- och levnadskostnader försämras. Vidare gjorde Finansinspektionen en 
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stressanalys med bostadsprisfall tillsammans med ökad stress; ökad arbetslöshet eller 

fallande bostadspriser (Finansinspektionen, 2017a, s. 21). Dessa stresstester visade 

sammantaget att många hushåll med nya bolån skulle klara av ovan nämnda negativa 

scenarier med deras marginaler. Det skulle dock medföra en genomsnittlig försämring 

av hushållens ekonomi. Sammanfattningsvis visade Finansinspektionens samtliga 

stresstester att hushållens motståndskraft har förbättrats sedan år 2015 

(Finansinspektionen, 2017a, s. 19). 
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5. Praktisk metod  

 
I detta kapitel kommer studiens praktiska metod att presenteras. Kapitlet inleds med 

datainsamlingsmetod och fortsätter därefter med urval och konstruktion av instrument. 

Avslutningsvis presenteras studiens datainsamling, databearbetning och analysmetod 

samt bortfall. 

 

5.1 Datainsamlingsmetod 
Studien ämnar, som tidigare nämnt, att undersöka om samband finns mellan risktolerans 

och ålder samt mellan riskuppfattning och ålder kopplat till 

bostadsinvesteringar/bostadsmarknaden genom insamling av kvantitativ data. Detta 

genom att använda variabler som använts i tidigare studier, vilka presenteras närmare i 

5.3. Inom den valda forskningsdesignen som argumenterats för i kapitel 2, surveystudie, 

är enkäter och strukturerade intervjuer de vanligaste instrumenten för att samla in data 

inom kvantitativ forskning (Bryman, 2011, s. 227). Bryman (2011, s. 228-230) listar ett 

antal för- och nackdelar med valet av enkät framför strukturerade intervjuer under denna 

forskningsdesign. De fördelar som argumenteras för är bland annat att enkäter både är 

billigare och enklare att administrera. Enkäter medför heller ingen bias i svaren från 

respondenten som kan härledas till påverkan av intervjuaren. Skillnader i 

intervjusituation som uppkommer på grund av olika intervjuare undviks även, samt att 

genomförandet av enkäten kan anpassas efter respondentens behov vad gäller tid och 

plats. Nackdelar med enkäter som Bryman (2011, s. 228-230) nämner är bland annat att 

man inte kan ställa uppföljande frågor, att respondenten tycker frågorna är oviktiga och 

därför ger outvecklade/ogenomtänkta svar samt att intervjupersonen på förhand kan se 

hela enkäten vilket leder till att svaren på frågorna inte är oberoende varandra. Ett av de 

största problemen enligt Bryman (2011, s. 231) är även att enkäter, generellt sett, har ett 

större genomsnittligt bortfall vilket kan leda till skevheter i resultatet.  

 

Då det finns en mängd för- och nackdelar med båda instrumenten ser författarna till 

denna studie ingen större fördel med någon av metoderna utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Då det för studien är önskvärt med ett större antal respondenter för ett 

så begränsat samplingsfel som möjligt, kommer enkät väljas som instrument. Varför 

antalet respondenter är viktigt för resultatet samt studiens ambitioner kommer beskrivas 

mer ingående under avsnittet nedan. 

 

5.2 Urval 
Då ambitionen med denna studie är att kunna använda resultatet för att dra slutsatser om 

risktolerans och riskuppfattning kopplat till ålder och 

bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar i den svenska kontexten (se kapitel 4) bör ett 

sannolikhetsurval användas. Detta har sin grund i att det endast är med denna typ av 

urval man kan generalisera resultatet till den population varifrån man tagit urvalet 

(Bryman, 2011, s. 190). Denna typ av urval kommer ej vara möjligt att genomföra i 

denna studie främst av tidsmässiga skäl, men även på grund av resursbrist i form av en 

förteckning av privatpersoner. Utifrån tidsramen och resursbristen kommer studien 

istället att baseras på ett icke-sannolikhetsurval. Icke-sannolikhetsurval är till skillnad 

från sannolikhetsurval ett urval som inte baseras på slumpmässighet. Följden av detta 

blir att enheterna i populationen har olika chans att vara med i urvalet. Detta betyder i 

sin tur att resultatet inte kan generaliseras till populationen varifrån urvalet tagits 
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(Bryman 2011, s. 179). Dock kan trender uppvisas vilka kan gälla för både populationen 

och andra populationer i liknande kontext. Hur detta icke-sannolikhetsurval konstruerats 

i denna studie kommer beskrivas närmare nedan.  

 

Deltagarna kommer utgöras av sådana som har eller har haft ett bostadslån. Varför 

denna avgränsning gjorts är på grund av att denna målgrupp sannolikt har funderat över 

risker med bostadslån och bostadsmarknaden och därmed har en viss uppfattning om 

detta. Vidare kommer deltagarna i undersökningen att begränsas till ett geografiskt 

område inom Sverige där det för närvarande råder bostadsbrist och där 

bostadsprisutvecklingen överstiger den genomsnittliga löneökningen. En sådan trend 

som stadigt fortskrider ökar per definition risken för prisfall på bostäder, vilket bör 

påverka risktoleransen och riskuppfattningen hos individerna inom området. Det är 

därav av intresse att undersöka risktoleransen och riskuppfattningen kring 

bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar hos personer som bor och verkar i områden där 

detta förhållande är gällande. Denna trend uppvisas i synnerhet i storstäder där en stor 

andel av den svenska befolkningen är bosatta, varför dessa områden är av största 

intresse av makroekonomiska skäl. Personer som bor i ett sådant område bör ha en 

riskuppfattning om bostadsmarknaden i området men också en uppfattning som kan 

gälla för liknande andra områden. 

 

Västerbotten är ett av fyra län med en belåningsgrad på 67-68%, bara Västernorrland, 

Kronoberg och Blekinge ligger på en högre belåningsgrad än dessa fyra län 

(Finansinspektionen, 2017a, s. 9). I och med den höga belåningsgraden som råder i 

länet, den tidsbegränsning som denna undersökning regleras av samt författarnas närhet 

till området kommer Västerbottens län att agera som ett första urval. Då det råder stora 

olikheter inom Västerbottens län kommer Umeå kommun och mer specifikt Umeå stad 

vara det slutgiltiga undersökningsområdet. Umeå, som i Västerbottens län är den största 

kommunen sett till befolkningsmängd (Länsstyrelsen Västerbotten, 2017), har under de 

senaste åren visat en kraftig prisökning på bostäder (Svensk mäklarstatistik, 2017) samt 

en genomsnittlig löneutveckling som understiger prisökningen (SCB, 2017b). En annan 

anledning till varför endast en stad valts är för att deltagarna ska finnas på en gemensam 

marknad och därmed ha liknande förutsättningar för bedömning av risker på 

bostadsmarknaden. Författarnas närhet till området spelar även in i begränsningen. 

 

En önskan hade varit att utifrån Umeås invånare göra ett slumpmässigt urval utifrån en 

förteckning. Även här finns en resursbrist i form av både tid och tillgänglig data över 

individer i Umeå som har eller har haft ett bostadslån.  

 

Deltagarna som är relevanta för studien kommer således att begränsas till ett geografiskt 

område inom Umeå kommun; Umeå stad. Förutsättningen för deltagandet i studien 

kommer därför innebära att deltagarnas nuvarande bostäder skall finnas inom en radie 

på fem kilometer från Umeås centrumkärna, då närhet till centrum påverkar bostäders 

prisbild positivt. Den genomsnittliga prisökningen på bostäder inom detta område bör 

således överstiga den genomsnittliga löneökningen och på så sätt påverka risktoleransen 

och riskuppfattningen på det sätt som diskuterades i inledningen av 5.2, Urval. Initialt 

har tre specifika områden valts ut; Mariehem, Berghem och Haga (se Figur 2). Samtliga 

områden har valts utifrån anledningen att det inte är nybyggda områden och det således 

sannolikt finns en spridd åldersfördelning mellan hushållen till följd av 

generationsskiften, vilket är en viktig aspekt för studiens frågeställningar. Vidare har 

individerna sannolikt köpt bostäderna vid olika tillfällen vilket eventuellt påverkar 
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risktolerans och riskuppfattning kring bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar, vilket 

potentiellt ökar variationen i urvalet. Områdena innefattar både bostadsrätter och villor 

och når således båda typer av hushåll.  

 

Vidare kan nya deltagare, utanför dessa tre områden, komma att blir relevanta beroende 

på svarsfrekvensen och åldersfördelningen på deltagarna i de utvalda områdena. 

Urvalsstorleken är av betydelse för storleken av samplingfelet, vilket innebär att ju 

större stickprov desto större sannolikhet för högre precision (Bryman, 2011, s. 191). 

Detta innebär att författarna ämnar att insamla så många svar som möjligt med så stor 

åldersvariation som är möjligt. Ett krav för eventuella nya deltagare kommer vara den 

initiala geografiska avgränsningen; att deras nuvarande bostad är mindre än fem 

kilometer från centrumkärnan. 

 

Som tidigare nämnt kan man inte generalisera resultatet utifrån ett sådant här urval över 

populationen, vilket i denna studie som tidigare nämnt är invånarna i Umeå stad som 

har eller har haft ett bostadslån. Däremot är avsikten med detta urval att kunna visa en 

generell trend som finns, som sannolikt är någorlunda i linje med populationen samt 

med andra populationer i liknande kontext. 

 

5.3 Konstruktion av instrument  
Enkäten som utformats för denna studie delades in i fyra avsnitt (se Appendix 1). Varje 

avsnitt besvarades separat, vilket gjorde att deltagarna inte kunde se hela enkäten på 

förhand. 

 

5.3.1 Avsnitt ett 
Det första avsnittet innehöll generell information kring syftet med studien, information 

om de etiska riktlinjer som studien utgår ifrån (se kapitel 2, Studiens utgångspunkter) 

samt kontaktuppgifter till författarna (se Appendix 1). 

 

5.3.2 Avsnitt två 

Det andra avsnittet behandlade bakgrundsfrågor där några av de variabler som 

inkluderats i de tidigare studierna (Grable, 2000; Yao et al., 2011; Faff et al., 2008; 

Grable & Lytton, 1998) frågades efter; ålder, kön, utbildningsnivå, inkomst, 

relationsstatus och huvudsaklig sysselsättning (se Appendix 1). Etnisk bakgrund 

utelämnades då författarna ansåg att detta kan uppfattas som kränkande om 

respondenten identifierar sig att tillhöra en utsatt minoritet eller grupp. En annan 

bakgrundsfråga som använts i tidigare studier som utelämnades i denna studie var 

frågan om bostadsägande. I denna studie valdes istället att fråga om de har eller har haft 

ett bostadslån (vilket var ett absolut krav för deltagandet) samt om deras nuvarande 

bostad ligger mer eller mindre än fem kilometer från Umeås stadskärna (se 5.2, Urval). 

Det finns även andra bakgrundsfrågor som inte valts att inkluderas i denna studie, detta 

främst på grund av att studiens omfattning är begränsad. Dessa handlar i synnerhet om 

hushållens tillgångar och skulder. Dessa bakgrundsfrågor anses inte relevanta för denna 

studies valda metod. 

 

Respektive svarsalternativ i detta avsnitt har indelats i olika kategorier och spann 

liknande de tidigare studierna, med anpassning för den svenska marknaden. Ålder har 

delats in i 10-årsintervall från 20 år och uppåt, samt två ålderskategorier “under 20 år” 

samt “90 år eller äldre”. Inkomst via bruttoinkomst per person och månad, där den lägre 

och övre gränsen dragits ungefärligt vid de lägsta och högsta tio procenten med hänsyn 
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till inkomst i Umeå kommun (SCB, 2015), och däremellan med 5000-kronorsintervall. 

Kön, utbildningsnivå, relationsstatus och huvudsaklig sysselsättning har utformats i 

likhet till tidigare forskning (se Appendix 1) frånsett där ett svarsalternativ lagts till 

under kön samt att fler svarsalternativ har tagits med under frågan relationsstatus. Dessa 

frågor har som främsta syfte att utesluta andra förklaringsvariabler utöver ålder till 

risktolerans och riskuppfattning.  

 

Att endast kontrollvariabler från tidigare studier inkluderats i denna studie medför en 

viss risk. Det är möjligt att det finns andra kontrollvariabler som bör ha inkluderats i 

denna studie som skulle kunnat vara viktiga för att förklara sambanden till risktolerans 

och riskuppfattning i bostadsmarknaden hos deltagarna. Huruvida indelningen i 

ålderskategorier kan inverka på resultatet kan även diskuteras, då en annan möjlighet 

hade varit absoluta åldersvärden. 

 

5.3.3 Avsnitt tre 

Det tredje avsnittet av enkäten behandlade risktolerans kring 

bostadsinvesteringar/bostadsmarknaden och har en direkt koppling till den första 

frågeställningen i studien. Detta avsnitt bestod av fyra frågeställningar vilka var för sig 

utformats för att specifikt mäta risktolerans kopplat till 

bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar. Likt Grable et al. (2010, s. 31) har författarna 

av denna uppsats utifrån tidigare studier förstått att det mest förekommande och vanliga 

instrumentet för att mäta risktolerans är den enskilda frågan från SCF, därför har denna 

fråga använts som grund till en av enkätens frågor. Fortsatt har frågorna i detta avsnitt 

sitt ursprung i de frågeställningar som konstruerats i Grable och Lyttons 13-

itemformulär, men korrigerats för att passa till bostadsinvesteringar. Fråga 9 (se 

Appendix 2) har korrigerats och anpassats till bostadsinvesteringar utifrån den tidigare 

frågeställningen baserat på SCF som Yao et al. (2011), Hawley och Fujii (1993) samt 

Grable och Lytton (1998) använt i sina studier för att mäta risktolerans (se kapitel 3 och 

Appendix 2). Resterande frågor har alla sitt ursprung i Grable och Lyttons 13-itemstudie 

(se Appendix 4). Fråga 8 (se Appendix 2) har korrigerats utifrån fråga 5 av Grable och 

Lytton (1999) (se Appendix 2). Fråga 10 (se Appendix 2) har sitt ursprung i fråga 7 av 

Grable och Lytton (1999) (se Appendix 2). Slutligen har fråga 11 (se Appendix 2) sitt 

ursprung i fråga 13 av Grable och Lytton (1999) (se Appendix 2). Dessa 

frågeställningar har därefter sammanställts till ett gemensamt index vilket förklarade 

varje individs risktolerans. Denna indexering beskrivs mer ingående under 5.5, 

Databearbetning och analysmetod. Andra och tredje avsnittets svarsalternativ hade ett 

vertikalt format. Det vertikala formatet valdes främst för tydligheten samt för att detta 

format användes i Grable och Lyttons (1999) studie. 

 

5.3.4 Avsnitt fyra 

Det fjärde och sista avsnittet i enkäten behandlade uppfattningar kring 

bostadsmarknaden och är direkt kopplad till att kunna besvara den andra 

frågeställningen i denna studie. Även detta avsnitt består av fyra frågeställningar som 

respektive behandlar upplevd risk utifrån olika riskfaktorer som finns med bostadslån 

och bostadsmarknaden enligt Finansinspektionens rapport (2017a, s. 4). Detta specifikt 

gällande risker för prisfall på bostadsmarknaden, konjunktursvängningar, arbetslöshet 

och räntehöjningar. Frågorna var specifikt utformade för att mäta upplevd risk kopplat 

till dessa riskfaktorer. Fråga 12 (se Appendix 2) behandlar dock allmän riskuppfattning 

där företeelsen “bostadsköp” värderas. Denna fråga har sitt ursprung i 13-

itemformuläret och har korrigerats utifrån fråga 6 av Grable och Lytton (1999). Frågan 
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har således korrigerats utifrån ett formulär som mäter risktolerans och i denna studie 

anpassats för att istället mäta upplevd risk. Denna del av enkäten hade ett horisontellt 

format och bestod av likertsskalor, frånsett fråga 12 som i likhet med svarsalternativen i 

tredje avsnittet hade ett vertikalt format. Likertsskalor består av en skala där skalans 

ändar är varandras motsatser (Bryman, 2011, s. 235). I denna studies enkät gick skalan 

från “mycket sannolikt” till “inte alls sannolikt” och bestod av en femgradig skala.  

 

Fråga 13 mätte sannolikhet (läs risk) med prisfall på marknadspriset på bostäder i Umeå 

(se Appendix 2). Fråga 14 behandlade sannolikhet (läs risk) att bolåneräntan kommer att 

stiga de närmsta 2 åren utifrån samma skala (se Appendix 2). Slutligen behandlade fråga 

15 risken för konjunktursvängningar och inkomstförändringar med en gemensam fråga 

kring sannolikheten (läs risken) för ökad arbetslöshet i Umeå de närmsta 2 åren, med 

samma flytande skala (se Appendix 2). Sannolikheten (läs risken) med ökad 

arbetslöshet valdes att mätas då detta är en effekt av lågkonjunktur vilket som resultat 

leder till minskad inkomst i hushållen. Det var även dessa tre scenarier som 

Finansinspektionen har stresstestat för när de undersökt hushållens förmåga att klara 

ekonomiska förändringar (Finansinspektionen, 2017a, s. 18). Varför två år valdes som 

tidshorisont i frågorna är enkelt förklarat för att två år vanligtvis anses som en tid där 

det är svårt att förutse hur finanspolitiken och således styrräntan och dess inverkan 

kommer att se ut (Mishkin et al., 2013, s. 117). Sista frågan i enkäten bestod av en 

frivillig medverkan i en utlottning av tre trisslotter. Genom att respondenten angav sin 

e-postadress var respondenten med i utlottningen.  

 

5.4 Datainsamling 
Initialt genomfördes en pilotstudie med ett begränsat antal respondenter med syfte att få 

återkoppling kring begrepp och formuleringar i enkäten. Enkäten reviderades efter detta 

till sin slutgiltiga form. Ett introduktionsbrev (Appendix 3) till enkäten delades därefter 

ut 2017-04-24 i privata brevlådor. 100 stycken brev delades ut på Haga, 100 brev på 

Mariehem och 100 brev delades ut på Berghem (se Figur 2). Totalt delades 300 stycken 

introduktionsbrev ut på detta sätt.  

 

 
 

Figur 2. Stadsdelsområden i Umeå  

Källa: Umeå kommun, 2017 
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Introduktionsbrevet innehöll information om hur enkäten kunde nås; via en länkadress 

eller via en QR-kod. Enkäten kunde sedan besvaras via Google Formulär. Då 

svarsfrekvensen från detta utdelande endast var uppe i cirka 10%, med andra ord cirka 

30 respondenter, tre dagar efter att introduktionsbrevet delades ut (2017-04-26) togs ett 

beslut att lägga ut enkäten i sociala medier. Cirka 75% av respondenterna från första 

omgången, det vill säga via post, var 40 år eller äldre. Anledningen till varför den andra 

utdelningen av enkäten gjordes via sociala medier var dels för att nå en större grupp och 

dels för att nå respondenter i de lägre åldrarna. Enkäten fanns tillgänglig via “Umeå 

tipsgrupp" på Facebook, i vilken cirka 13 600 personer är medlemmar i slutet av april 

2017. Tidsramen var också en av anledningarna till varför denna metod valdes framför 

andra. Då andra omgången delades ut lades en fråga till för att se till att respondenterna 

bodde inom 5 kilometers radie från Umeå stadskärna. Detta för att överensstämma med 

det initiala urvalet, främst för att respondenterna skulle befinna sig på en liknande 

bostadsmarknad. Datainsamlingen skedde mellan 2017-04-24 till och med 2017-05-01. 

 

Författarna till studien är medvetna om att vald datainsamlingsmetod kräver att 

respondenterna har tillgång till internet. En viss ålderskategori kan på så sätt tappas, 

men utifrån den tidsram som studien begränsats av har denna metod ändå valts. För att 

säkerställa att alla ålderskategorier skulle finnas representerade hade det förslagsvis 

varit bra att dela ut enkäten i fysisk form. 

 

5.5 Databearbetning och analysmetod  
 

5.5.1 Programvara och signifikansnivå 

En kvantitativ dataanalys genomfördes i statistikprogrammet SPSS. För de respektive 

testen sattes en signifikansnivå på p<0.05, vilket innebar att resultat med ett högre p-

värde än detta betraktades som icke signifikanta.  

 

5.5.2 Avsnitt ett 
Det första avsnittet i enkäten ingår ej i databearbetningen eller analysen, då detta endast 

innehöll information om studien. 

 

5.5.3 Avsnitt två 

I det andra avsnittet behandlades, som tidigare nämnt, alla de variabler som man använt 

sig av i de tidigare studierna samt vissa kompletterande bakgrundsfrågor kopplade till 

denna studies urval. Ålder är den variabel som skall användas för att besvara de två 

frågeställningarna som studien ämnar att undersöka. De övriga variablerna agerar 

således som kontrollvariabler för att undvika ett falskt eller skenbart samband, vilket 

beskrivs av Bryman (2011, s. 331) enligt följande: Ett falskt samband är då ett samband 

mellan två variabler uppvisas, men där sambandet egentligen är falskt och beror på en 

tredje variabel.  

 

Respektive variabels svarsalternativ kodades till en siffra för att kunna användas i 

analyserna i SPSS. Hur ålder och de övriga variablerna använts för att besvara 

frågeställningarna beskrivs mer ingående nedan.  
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5.5.4 Avsnitt tre 

Det tredje avsnittet, vilket behandlade risktolerans, ämnar att besvara den första 

frågeställningen. Detta avsnitt bestod som tidigare nämnt av fyra frågor som ämnade 

undersöka respondenternas risktolerans. Likt Grable och Lyttons (1999) studie slogs 

frågorna samman till ett index. Detta index har framställts genom att de svarsalternativ 

som hör till respektive fråga värderats på en skala mellan ett och fyra, där fyra 

motsvarar hög risktolerans och ett motsvarar låg risktolerans. Fråga 8 bestod av endast 

tre svarsalternativ vilket bearbetades på det sätt att de tre svarsalternativen viktades 

utifrån grad av risktolerans likt studierna av Grable (2000) och Grable och Lytton 

(1999). Svarsalternativ a, vilket innebar låg risktolerans, kodades till 1. Vidare kodades 

svarsalternativ b till 2,5 poäng och slutligen svarsalternativ c till 4 poäng. Detta för att 

ytterligheterna skulle motsvara de övriga frågornas värden. Värdena mellan 

ytterligheterna hög respektive låg risktolerans var med andra ord i gradvis ökande skala. 

Det totala antal poäng en deltagare kan få i denna sektion som mäter risktolerans är 16 

poäng och det lägsta är fyra poäng. Värdena för respektive svarsalternativ har tagits 

utifrån den korrigerade motsvarande frågans svarsvärden i Grable och Lyttons (1999) 

studie, bortsett från den värdeförändring av svarsalternativen för fråga 8 i denna studies 

enkät. Se Appendix 2 för specifikation av respektive fråga och svarsalternativ med 

tillhörande värde.  

 

Detta index användes därefter för att undersöka om något samband mellan risktolerans 

och ålder kunde fastställas utifrån de ålderskategorierna som deltagarna befann sig i 

(utifrån avsnitt två). Testförfarandet bestod av ett antal steg, där korrelation först 

undersöktes. Detta testades genom Spearmans korrelationstest då variablerna var av 

sådan art att ett sådant test är gällande. Enligt Bryman (2011, s. 325) skall ett sådant 

korrelationstest genomföras när en av variablerna är ordinalvariabel och den andra kvot-

/intervallvariabel, vilket är fallet i denna analys. Korrelationen testades för ålder och de 

olika risktoleransfrågorna separat, men även för risktoleransindex och ålder. Därefter 

genomfördes en bivariat linjär regression mellan ålder och de olika risktoleransfrågorna 

separat, men även för risktoleransindex och ålder för att undersöka samband. Därefter 

genomfördes en multipel linjär regression för de övriga kontrollvariablerna från avsnitt 

två för att utesluta andra eventuella samband. Genom detta tillvägagångssätt och det 

resultat som testerna genererade kunde den första frågeställningen, “Finns det något 

samband mellan ålder och risktolerans kopplat till 

bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar?”, besvaras. Vidare undersöktes 

svarsfördelningen för varje fråga samt min-, max- och medelvärden för index 

risktolerans uppdelat i de olika åldersgrupperna. Detta gjordes i syfte att kunna se 

spridningen och generella tendenser. 

 

5.5.5 Avsnitt fyra  

För att besvara den andra frågeställningen “Finns det något samband mellan ålder och 

upplevd risk kopplat till riskfaktorer inom bostadsmarknaden?” användes det fjärde 

avsnittet. I detta avsnitt återfanns, som tidigare nämnt, fyra frågeställningar vilka 

ämnade att mäta upplevd risk för de olika riskfaktorer Finansinspektionen menat finnas 

med bostadsmarknaden, vilka tidigare presenterats. Varje svarsalternativ kodades i 

denna sektion mellan ett och fem, där ett motsvarade låg upplevd risk och fem 

motsvarade hög upplevd risk. Då fråga 12 bestod av svarsalternativ i ett vertikalt format 

kodades den i likhet med svarsalternativen i avsnitt tre, frånsett att skalan viktades för 

att överensstämma med övriga frågor i avsnitt fyra. Se Appendix 2 för specifikation av 

respektive fråga och svarsalternativ med tillhörande värde.  



28 
 

 

För att besvara den andra frågeställningen har dels varje enskild fråga analyserats 

separat, för att se hur den upplevda risken för varje enskild riskfaktor upplevs i de olika 

åldersgrupperna. Vidare har även, likt avsnitt tre, en indexering skett av den totala 

upplevda risken för dessa riskfaktorer. Det maximala antalet poäng en deltagare kunde 

få i detta index var 20 poäng och det lägsta fyra poäng. Detta index användes sedan till 

att undersöka om något samband mellan upplevd risk och ålder kunde fastställas. Likt 

analysen för risktolerans i avsnitt tre genomfördes även här Spearmans korrelationstest 

mellan ålder och varje riskuppfattningsfråga separat, men även för 

riskuppfattningsindex och ålder. Därefter genomfördes en bivariat linjär regression 

mellan ålder och riskuppfattningsfrågorna separat men även för ålder och 

riskuppfattningsindex. Slutligen genomfördes en multipel linjär regression där de övriga 

kontrollvariablerna från avsnitt två inkluderades, för att undersöka andra eventuella 

samband. Genom detta tillvägagångssätt kunde den andra frågeställningen besvaras. 

Vidare undersöktes svarsfördelningen för varje fråga samt min-, max- och medelvärden 

för index risktuppfattning uppdelat i de olika åldersgrupperna. Detta gjordes i syfte att 

kunna se spridningen och generella tendenser. 

 

Som tidigare nämnt under sektion 5.3, Konstruktion av instrument, kunde 

respondenterna frivilligt medverka i utlottningen av trisslotter genom att ange sin e-

postadress. Utlottningen genomfördes genom en slumpgenerator där alla respondenter 

som hade angett sin e-postadress hade lika stor chans att vinna. Vinnaren av tre 

trisslotter meddelades via e-post och trisslotterna kunde nås genom en bifogad 

länkadress och lösenord. 

 

5.6 Bortfall 
Enkätens introduktionsbrev delades, som tidigare nämnt, ut i 300 postlådor. Vidare 

fanns enkäten även tillgänglig i sociala medier. I och med detta kan det ej avgöras hur 

många som totalt nåddes och hur många av dessa som inte valde att svara på enkäten.  

 

Då det i urvalet för denna studie bestämdes att respondenterna skulle bo inom en fem 

kilometers radie från Umeå stadskärna användes en fråga i enkätens andra avsnitt för att 

kunna urskilja dessa respondenter från de som bodde utanför denna radie. En annan 

fråga i andra avsnittet som rörde studiens urval var om respondenterna i fråga hade/hade 

haft bostadslån någon gång. Totalt svarade 78 personer på enkäten och från detta kunde 

51 svar användas. De 27 enkätsvar som ej kunde användas för vidare analys var på 

grund av de två bakgrundsfrågorna som rörde studiens urval. Då samtliga frågor var 

obligatoriska fanns inget bortfall bland svaren. 
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6. Resultatredovisning 

 
Resultatredovisningen är indelad i olika avsnitt. I avsnitt 5.1 presenteras resultat från 

enkätens andra avsnitt; bakgrundsfrågor. Därefter, i avsnitt 5.2, presenteras resultat 

kopplat till studiens första problemformulering; “Finns det något samband mellan 

ålder och risktolerans kopplat till bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar?”. Slutligen, 

i avsnitt 5.3, presenteras resultat kopplat till studiens andra problemformulering; 

“Finns det något samband mellan ålder och upplevd risk kopplat till riskfaktorer inom 

bostadsmarknaden?”. 

 

6.1 Bakgrundsfrågor 
I denna del kommer resultat från enkätens andra avsnitt att presenteras. Som tidigare 

nämnt innehåller detta avsnitt ett antal bakgrundsfrågor och dessa kommer presenteras 

en och en. 

 

6.1.1 Antal deltagare och kön 

Den slutgiltiga datan, efter korrigering för respondenter som inte har eller hade haft lån 

samt för korrigering för respondenter som hade en bostad utanför fem kilometers radie 

till Umeå stadskärna bestod av 51 respondenter från vilka det slutgiltiga resultatet 

analyserats. Av dessa var 20 män och 31 kvinnor. Ingen angav könet “Annat”, varför 

denna kategori vidare inte kommer inkluderas.  

 

6.1.2 Ålder  

Den procentuella fördelningen samt antal respondenter i varje åldersgrupp beskrivs i 

Figur 3 och Tabell 4 nedan. Inga observationer fanns i grupperna “Under 20 år”, “80-89 

år” och “90 år eller äldre”. Dessa åldersgrupper kommer därför inte vidare att inkluderas 

i resultatet. Av totalt 51 respondenter (aktuella för studien) var den största 

åldersgruppen 30-39 år, med 12 respondenter (23,5%). Vidare bestod åldersgruppen 50-

59 år samt 60-69 år av 10 respondenter vardera (19,6%). Antal respondenter i 

åldersgruppen 20-29 år var nio stycken (17,6%). Totalt besvarades enkäten av 7 

respondenter (13,7%) i åldrarna 40-49 år. Den åldersgrupp som bestod av lägst antal 

respondenter var 70-79 år med 3 stycken (5,9%) 

 

 
 

Figur 3. Procentuell fördelning av respondenternas ålder 
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Tabell 4. Antal respondenter i varje ålderskategori 

 

Ålderskategori (år) Respondenter (n) 

20-29  9 

30-39  12 

40-49  7 

50-59 10 

60-69 10 

70-79 3 

 

6.1.3 Utbildning 

Cirka 90% (46 stycken) av deltagarna hade som högsta avslutade utbildning 

eftergymnasial utbildning. Av de resterande fem deltagarna hade fyra gymnasium som 

högsta utbildning och en hade grundskola.  

 

6.1.4 Inkomst 

Inkomstfördelningen var spridd, där alla inkomstgrupper fanns representerade. Den 

största gruppen, cirka 20% (10 stycken), återfanns i gruppen med en bruttoinkomst på 

30 001-35 000 kronor.  

 

6.1.5 Relationsstatus 

Cirka 55% (28 stycken) angav relationsstatus make/maka. Ytterligare 25% (13 stycken) 

angav relationsstatus partner. De resterande 20% (10 stycken) angav relationsstatus 

singel. Ingen angav änka/änkeman.  

 

6.1.6 Huvudsaklig sysselsättning 

Majoriteten, 75% (38 stycken), angav att de var anställda. Av de resterande 13 

deltagarna var 7 pensionärer, 4 studenter, 1 egenföretagare och 1 sjukskriven.   

 

6.2 Risktolerans 
Denna del avser presentera resultat kopplat till studiens första problemformulering; 

“Finns det något samband mellan ålder och risktolerans kopplat till 

bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar?”. Inledningsvis kommer testresultat från 

korrelationstest och bivariat linjär regression att presenteras. Därefter presenteras en 

multipel linjär regression mellan risktoleransindex och ålder samt kontrollvariabler. 

Sedan kommer de fyra frågorna kopplat till risktolerans (fråga 8-11) att presenteras 

utifrån svarsfördelning. Avslutningsvis presenteras indexet för risktolerans uppdelat i 

studiens olika ålderskategorier. 

 

6.2.1 Korrelation 

Som tidigare nämnt under 5.5, Databearbetning och analysmetod, har svaren till 

frågorna som rört risktolerans summerats till ett index; index risktolerans. 

Korrelationstestet visade att korrelationen mellan variabeln ålder och det sammanslagna 

indexet för risktolerans var mycket lågt (0,08). Inga outliers kunde konstateras vid 

observation av scatterplot. Fortsatt visade korrelationstesten mellan variabeln ålder och 

varje enskild fråga kring risktolerans att korrelationen var på en låg nivå (-0,036-0,27).  
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6.2.2 Bivariat linjär regression 

Därefter genomfördes en bivariat regressionsanalys mellan variabeln ålder och 

riskuppfattningsfrågorna separat samt mellan ålder och risktoleransindex. Inget av 

testen visade på ett signifikant samband; p>0.05.    

 

6.2.3 Multipel linjär regression 

Slutligen genomfördes en multipel linjär regression mellan risktoleransindex och ålder 

där de övriga kontrollvariablerna från avsnitt två inkluderades som förklaringsvariabler. 

Inget statistiskt signifikant samband mellan risktoleransindex och någon av variablerna 

kunde fastställas då p>0.05 för samtliga. 

 

Tabell 5. Multipel linjär regression index risktolerans 

 
6.2.4 Svarsfördelning 

De följande fyra frågeställningarna och dess resultat sammanställdes, som tidigare 

nämnt, till ett gemensamt index, vilket presenteras längre ned i denna sektion.  

 

Den inledande frågan i avsnitt tre, fråga 8, löd “Utifrån din erfarenhet, hur bekväm är du 

att investera i en bostad?” (se Appendix 2). Svarsfördelningen kan läsas i Figur 4 nedan.  

 

 
 

Figur 4. Procentuell svarsfördelning fråga 8  
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Fråga 9 behandlade hur stor finansiell risk deltagaren var villig att ta när de gör en 

bostadsinvestering (se Appendix 2). Merparten, 60,8%, svarade att de var villiga att ta 

medelstor risk. Cirka 23,5% var villiga att ta medelstor- eller hög risk och de resterande 

15,5% var ej villiga att ta någon finansiell risk. 

 

Fråga 10 mätte risktolerans utifrån en hypotetisk bostadsinvestering med en eventuell 

avsevärd räntehöjning och hur de skulle göra i en sådan situation (se Appendix 2). 

31,4% sade att de skulle “Avvakta att köpa bostaden” och 9,8% angav “Köper bostaden 

och låser räntan i 5 år framöver, till 2 procentenheter högre än den nuvarande rörliga 

räntan”. Merparten, 41,2%, angav att de “Köper bostaden och väljer rörlig ränta på 

hälften av lånesumman. Den andra hälften av lånesumman tas till fast ränta på en 5-årig 

löptid, till 2 procentenheter högre än den nuvarande rörliga räntan”. De övriga 

deltagarna, 17,6%, angav “Köper bostaden med rörlig ränta”.  

 

Fråga 11 mätte risktolerans i en annan typ av bostadsinvesteringsscenario där frågan 

behandlade hur mycket deltagaren var villig att investera i en osäker investering (se 

Appendix 2). 51% angav att de inte var villiga att investera några pengar. Ytterligare 

23,5% angav att de var villiga att investera tre månadslöner. Av de resterande 

deltagarna angav 15,7% att de var villiga att investera sex månadslöner och de sista 

9,8% angav att de skulle vara villiga att investera en årslön eller mer. 

 

6.2.5 Index risktolerans 

Medel, min och max för index risktolerans presenteras i tabellen nedan uppdelat i 

åldersgrupper.  

 

Tabell 6. Index risktolerans fördelat över åldersgrupper 

 
Åldersgrupp 

(år) 

Antal respondenter 

(n) 

Medel index 

risktolerans 

Min index 

risktolerans 

Max index 

risktolerans 

20-29 9 9,06 5,5 12 

30-39 12 9,58 6,5 11,5 

40-49 7 8,21 5 11 

50-59 10 10,05 6,5 13 

60-69 10 9,75 5,5 16 

70-79 3 11,33 6 16 

 

6.3 Riskuppfattning  
Denna del avser presentera resultat kopplat till studiens andra problemformulering; 

“Finns det något samband mellan ålder och upplevd risk kopplat till riskfaktorer inom 

bostadsmarknaden?”. Inledningsvis kommer testresultat från korrelationstest och 

bivariat linjär regression att presenteras. Därefter presenteras en multipel linjär 

regression mellan riskuppfattningsindex och ålder samt kontrollvariabler. Sedan 

kommer de fyra frågorna kopplat till riskuppfattning (fråga 12-15) att presenteras 

utifrån svarsfördelning. Avslutningsvis presenteras indexet för riskuppfattning uppdelat 

i studiens olika ålderskategorier. 
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6.3.1 Korrelation 

Korrelationstest med variabeln ålder och de olika frågorna var för sig visade på en låg 

korrelation (-0,205 - -0,002). Korrelationstestet mellan ålder och det sammanslagna 

indexet för riskuppfattning visade även det på en låg korrelation (-0,074). Vid 

observation av scatterplot kunde inga outliers konstateras. 

 

6.3.2 Bivariat linjär regression 

Efter korrelationstesten gjordes regressionsanalyser. De bivariata regressionsanalyserna 

mellan ålder och frågorna var för sig visade ingen statistisk signifikans; p>0,05. Fortsatt 

visade den bivariata regressionsanalysen med ålder och det sammanslagna indexet för 

riskuppfattning inte heller någon statistisk signifikans. 

 

6.3.3 Multipel linjär regression 

Den multipla regressionsanalysen med de olika kontrollvariablerna visade att ingen 

statistisk signifikans fanns mellan indexet för riskuppfattning och variablerna; samtliga 

variabler hade ett p-värde som var större än 0,05. 

 

Tabell 7. Multipel linjär regression index riskuppfattning 

 
6.3.4 Svarsfördelning  

Den inledande frågan i avsnitt fyra som mäter riskuppfattning, fråga 12, undersökte 

vilket förhållande som deltagaren ansåg var mest lämpligt när de tänkte på ordet 

“bostadsköp” (se Appendix 2). Se svarsfördelning nedan i Figur 5. 

 

 
Figur 5. Procentuell svarsfördelning fråga 12   
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Fråga 13 behandlade riskuppfattning med hänsyn till prisfall på bostäder i Umeå. 

Påståendet deltagarna skulle ta ställning till var “Inom de närmaste två åren kommer 

marknadspriset på bostäder i Umeå att sjunka och bli lägre än dagens marknadspris” (se 

Appendix 2). Svarens fördelning avläses i Figur 6 nedan.   

 

 
 

 

 

Figur 6. Svarsfördelning fråga 13 

 

Fråga 14 behandlade riskuppfattning gällande en höjning av bolåneräntan. Påståendet 

deltagarna skulle ta ställning till var “Inom de närmaste två åren kommer bolåneräntan 

att stiga”. Svarens fördelning avläses i Figur 7 nedan.  

 

 
 

 

Figur 7. Svarsfördelning fråga 14  

 

Den femtonde och avslutande frågan behandlade riskuppfattning gällande arbetslöshet. 

Påståendet de fick ta ställning till var enligt följande: “Inom de närmaste två åren 

kommer arbetslösheten i Umeå att öka”. Svarens fördelning avläses i Figur 8. 

 

 

Mycket sannolikt Inte alls sannolikt 

Mycket sannolikt Inte alls sannolikt 
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Figur 8. Svarsfördelning fråga 15 

 

6.3.5 Index riskuppfattning 

Som tidigare nämnt slogs de fyra frågorna om riskuppfattning som hittills presenteras 

samman, likt frågorna om risktolerans, till ett index. Indexet för riskuppfattning 

uppdelat i studiens olika ålderskategorier presenteras i tabellen nedan. 

 

Tabell 8. Index riskuppfattning fördelat över åldersgrupper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Åldersgrupp 

(år) 

Antal 

respondenter (n) 

Medel index 

riskuppfattning 

Min index 

riskuppfattning 

Max index 

riskuppfattning 

20-29 9 9,61 7 15,5 

30-39 12 9,86 6 15 

40-49 7 8,71 7 11 

50-59 10 8,2 4 11 

60-69 10 9,1 7 12 

70-79 3 6 3 8 

Mycket sannolikt Inte alls sannolikt 
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7. Analys  

I detta kapitel kommer en analys av studiens resultat att presenteras. I inledningen, 7.1, 

kommer bakgrundsfrågorna att diskuteras. Därefter kommer analysen att delas in i två 

avsnitt, 7.2 Risktolerans och 7.3 Riskuppfattning. I dessa avsnitt kommer det att 

presenteras analyser av resultatet. Vidare kommer det att presenteras utforskning av 

samband, identifiering av olika mönster samt jämförelser med tidigare studier. 

Författarna till denna studie är medvetna om studiens begränsning vad gäller 

generaliserbarhet, vilket kommer att diskuteras närmare under kapitel 10, Kritik och 

studiens kvalitet. Analysen som presenteras nedan gäller därmed för denna studies 

population; personer i Umeå stad som har eller har haft bostadslån, men trenden bör 

även kunna uppvisas i andra populationer i liknande kontext. Detta bör betraktas som 

underförstått i vidare läsning av detta kapitel. 

 

7.1 Bakgrundsfrågor 

Innan analysen av risktolerans och riskuppfattning kopplat till bostadsmarknaden och 

ålder inleds bör ett par saker poängteras vad gäller de deltagare som varit med i studien. 

Först och främst hade nästan alla deltagare, 46 av 51, en eftergymnasial utbildning. 

Tidigare studier (se bland annat Grable & Lytton, 1998) har påvisat att utbildningsnivå 

kan ha inverkan på risktolerans vad gäller andra typer av investeringsformer. Det kan 

därför möjligtvis vara så att genom denna studies utfall angående utbildningsnivå hör 

deltagarna till en viss grupp av individer som har en specifik risktolerans. 

Risktoleransen vad gäller bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar hos individer med en 

lägre utbildning kan därför möjligtvis se annorlunda ut, likaså riskuppfattningen. Det 

finns således potentiellt en risk att resultatet visar en skevhet då individer från andra 

utbildningsnivåer inte är representerade på ett bra sätt. Detta leder till att analysen som 

följer påverkas av det faktum att individerna har liknande utbildningsnivå och på så sätt 

är lika varandra.  

 

Likaså kan personer som har bostadslån ha en viss typ av riskuppfattning och 

risktolerans, då de har tagit ett beslut om att låna. På motsvarande sätt kan deras 

kunskap om bostadsmarknaden och erfarenhet om att de till exempel inte försatts i 

konkurs bidra till att studien endast når personer med en viss typ av riskuppfattning och 

risktolerans. Studiens resultat kan därför ha sett annorlunda ut om respondenter som 

aldrig haft bostadslån inkluderats. Vad gäller de övriga bakgrundvariablerna fanns en 

relativt god spridning i svarsalternativen, där ingen faktor behöver poängteras innan den 

vidare analysen. 

 

7.2 Risktolerans 

De initiala korrelationstesten mellan variabeln ålder och de respektive 

risktoleransfrågorna samt mellan ålder och det sammanslagna indexet för risktolerans 

var som tidigare nämnt, mycket låga. Detta gav en indikation på att regressionstesten 

skulle visa ett icke signifikant samband.  

 

De tester som genomfördes med bivariat linjär regression visade, likt indikationen från 

korrelationstesten, att inget statistiskt signifikant samband mellan ålder och någon av de 

respektive risktoleransfrågorna kunde påvisas. Detta betyder att resultatet visar på att 
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när enbart ålder som variabel inkluderas i analysen så kan det ensamt inte förklara 

variationer i risktolerans bland individerna. Samma resultat visades för 

risktoleransindex och ålder, då även detta samband var statistiskt insignifikant. Det är 

med andra ord så att de variationer i svar som deltagarna givit vid respektive fråga inte 

kan förklaras av deras ålder, då ett sådant samband inte kunde påvisas. 

 

I det slutliga testet där multipel linjär regression genomfördes för att undersöka 

samband mellan risktoleransindex och ålder med kontroll för de övriga variablerna kön, 

utbildning, inkomst, relationsstatus och sysselsättning kunde heller inget statistiskt 

signifikant samband påvisas. Detta gällde för ålder men även för alla övriga 

förklaringsvariabler. Detta betyder att variationer i risktoleransindex hos individerna 

inte kunde förklaras genom någon av de nämnda variablerna.  

 

Att ålder och risktolerans inom bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar inte har något 

statistiskt signifikant samband enligt denna studie är i linje med Hawley och Fujiis 

(1993) samt Grable och Lyttons (1998) studier. Båda dessa studier genomfördes med 

frågeställningen som använts utifrån SCF, vilket är en av de korrigerade frågorna som 

testats separat genom bivariat linjär regression i denna studie med samma utslag. Detta 

indikerar att det förhållande mellan risktolerans i andra typer av investeringar och ålder 

som undersökts i dessa studier även går att överföra på (icke)sambandet mellan 

risktolerans vad gäller bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar och ålder. Detta trots att 

bostadsinvesteringar särskiljer sig på många vis från andra typer av investeringar.  

 

Resultatet från denna studie är dock inte i linje med alla de tidigare studierna som 

presenterats. Både Wang och Hanna (1997) samt Grable (2000) påvisade i sina 

respektive studier att äldre är mer risktoleranta än yngre. Den förstnämnda påvisade 

detta samband genom ett annat tillvägagångssätt för att mäta risktolerans, vilket gör att 

resultatet från denna studie är svårt att jämföra med studien av Wang och Hanna (1997). 

Detta då risktolerans i studien av Wang och Hanna (1997) mättes genom förhållandet 

mellan riskfyllda investeringar och totala tillgångar (se kapitel 3). Grable (2000) 

påvisade sambandet genom en liknande metod som i denna studie. Som tidigare nämnt 

användes i Grables (2000) studie en enkät om 20 frågor där ställningstaganden kring 

olika finansiella vardagssituationer presenterades. Denna studies enkät bestod av fyra 

frågor som mätte risktolerans inom bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar, vilka 

analyserats var för sig och tillsammans, där ett samband till ålder inte kunde 

konstateras. Denna studies resultat, i jämförelse till studien av Grable (2000), tyder 

således på att individers risktolerans kring bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar 

skiljer sig från deras risktolerans i finansiella vardagsbeslut. Detta kan ha sin grund i 

investeringsformernas skilda natur vad gäller storlek, tidsomfattning och likviditet. 

Skillnaden i antalet frågor, 20 i jämförelse till denna studies 4 frågor, kan också vara en 

anledning. 

 

Yao et al. (2011) visade i sin studie att äldre är mindre risktoleranta än yngre, medan 

Faff et al. (2008) visade på ett icke-linjärt samband mellan risktolerans och ålder. Den 

förstnämnda studien använde i sin analys av risktolerans frågeställningen från SCF, 

vilket är en av de korrigerade frågorna som testats separat genom bivariat linjär 

regression i denna studie. I studien av Yao et al. (2011) kunde ett samband påvisas att 

äldre är mindre risktoleranta än yngre, vilket inte kunde ses i denna studie trots ett 

liknande tillvägagångssätt. Detta resultat indikerar att risktoleransens variation med 

ålder i andra typer av investeringar skiljer sig från risktoleransen kring 
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bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar. Detta motsäger således den analys av resultatet 

som ovan presenterats med hänsyn till Hawley och Fujiis (1993) samt Grable och 

Lyttons (1998) studier. Faff et al. (2008) visade i sin studie ett icke-linjärt samband 

mellan risktolerans och ålder. Risktolerans mättes i den studien genom psykologiska 

tester, vilket avviker från det tillvägagångssätt som använts i denna studie. Trots ett 

annat tillvägagångssätt än denna studie, bör resultatet kunna indikera på att variationen i 

risktolerans med hänsyn till ålder i andra typer av investeringar skiljer sig från 

risktolerans och dess påverkan av ålder i bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar. 

 

De resultat som framkommit i denna studie är, enligt resonemangen ovan, både i linje 

med och i motsats till resultaten från tidigare studier. Resultatet från denna studie visar 

på liknande resultat med tidigare studier som inte visat något samband mellan ålder och 

risktolerans i andra typer av investeringar. Forskningen som denna studie baserats på 

har, som tidigare nämnts, i huvudsak genomförts i USA och under andra årtal än denna 

studie. Den institutionella, ekonomiska och kulturella kontexten är därför annorlunda 

jämfört med i Sverige 2017. Detta, samt att denna studies tillämpningsområde (läs 

bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar) är ett annat, gör att resultatet visar på ett nytt 

sammanhang och bör därför inte enbart ses som en jämförande studie, utan som ett 

komplement till de tidigare studierna.  

 

I bakgrunden till denna studie nämndes även hur ekonomiska förväntningar kan ha 

påverkan på risktoleransen. Grable (2000, s. 628) menar att personer med högre 

ekonomiska förväntningar är mer risktoleranta än personer med lägre ekonomiska 

förväntningar. Resonemanget som drivits som bakgrund i denna studie var därför att en 

tidigare upplevelse av en lågkonjunktur bör kunna påverka en persons ekonomiska 

förväntningar negativt och i sin tur minska risktoleransen. Resultatet som framkommit 

verkar dock inte tyda på detta.  

 

I denna studie påvisades, som nämnt, inte heller något samband med någon av de andra 

variablerna, vilket inte är i linje med tidigare studier. De tidigare studierna har således 

visat ett eller fler samband med någon av de variabler som inkluderats i denna studie (se 

exempelvis Grable & Lytton, 1998). Att inget samband föreligger mellan risktolerans 

och någon av variablerna bör tolkas som att, vad gäller risktolerans inom 

bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar, kan de variabler som testats för i denna studie 

inte förklara variationer i risktoleransen. Det bör således finnas andra faktorer som kan 

förklara individers risktolerans i denna typ av investeringsform som inte testats för i 

denna studie. Huruvida översättningen och omformuleringen av frågorna kan ha 

medfört till detta resultat diskuteras närmare under kapitel 10.  

 

Härnäst kommer de resultat som presenterats av de olika frågeställningarna kring 

risktolerans att analyseras. Som nämnt kunde inget samband mellan ålder och 

risktolerans fastställas i någon av frågeställningarna eller i det sammansatta 

risktoleransindexet. Det som följer är därför en generell analys av fördelningen i svaren.  

 

Vid observation av den sammanställda tabellen över risktoleransindex och 

åldersgrupper (se 6.2.5 Index risktolerans) kan max- och minvärden för respektive 

åldersgrupp utläsas, vilket visar en stor spridning i risktolerans inom respektive 

åldersgrupp. Denna spridning inom varje åldersgrupp indikerar att variationen i 

risktolerans är stor hos deltagarna, men att ålder inte kan förklara detta och således bör 

variationen kunna förklaras av andra variabler.  
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Vid observation av respektive frågeställning och dess svar som ligger till grund till 

risktoleransindexet kan ett antal slutsatser dras. Nästan hälften av deltagarna upplever 

sig vara mycket bekväma att investera i en bostad och ytterligare cirka 45% anger sig 

vara någorlunda bekväma. Endast ett fåtal anger sig inte alls vara bekväma. Detta 

resultat indikerar att risktoleransen kring bostadsinvesteringar generellt sett är hög hos 

deltagarna. Huruvida detta beror på en låg riskuppfattning kring denna form av 

investering kan misstänkas och en studie kring detta hade därför varit intressant. 

 

Vidare visar resultaten från de andra frågorna att risktoleransen generellt sett är relativt 

låg gällande den faktiska risken deltagarna är villiga att ta vid bostadsinvesteringar, 

detta i motsats till ovan nämnda fråga. Endast cirka 24% är villiga att ta en risk över 

medel alternativt en hög risk vid en potentiell bostadsinvestering, då möjligheten till 

högre avkastning finns. Resterande 76% vill således ta en medelstor risk alternativt 

ingen risk alls. Likaså visar de övriga frågorna att majoriteten anger svar vilka hör till en 

lägre risktolerans i indexeringen. Dessa resultat indikerar på att den stora majoriteten i 

studiens population inte är särskilt risktoleranta när det kommer till den faktiska risken 

de är villiga att ta i bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar. Denna trend bör även 

kunna uppvisas i andra populationer med liknande kontext. Gällande svaren på denna 

fråga kan dock andra faktorer spela in. Bland annat spelar respondenternas uppfattning 

av vad stor respektive liten risk är. Likaså kan kunskapen kring området vara av 

betydelse. 

 

7.3 Riskuppfattning 
Korrelationstesten visade, som tidigare nämnt under kapitel 6, ingen statistisk 

signifikans mellan ålder och frågorna kopplat till riskuppfattning inom 

bostadsmarknaden. Detta innebär att riskuppfattning inom bostadsmarknaden och ålder 

inte uppvisar något (starkt) samband i denna studie. Följaktligen uppvisades inte heller 

någon statistisk signifikans mellan ålder och riskuppfattning genom bivariat linjär 

regression. Studiens resultat visar på så sätt inte i enlighet med det Yao et al. (2011, s. 

880) menar; att generationers olika erfarenheter av politiska, socioekonomiska och 

demografiska miljöer kan leda till olika beteenden inom investeringar. Huruvida denna 

skillnad på resultat beror på olikheter i kontext och/eller på studiens utformning 

diskuteras närmare under kapitel 10. Finansinspektionens (2017a, s. 8) undersökning 

visar att det finns ett tydligt samband mellan stigande belåningsgrad och sjunkande 

ålder vid nytecknande av lån. Enligt denna studies resultat finns anledning att misstänka 

att de ungas risktagande vad gäller belåningsgrad inte har att göra med att unga 

uppfattar risken med bostadsmarknaden på ett annat sätt än vad äldre gör.  

 

Den multipla linjära regressionen som innefattade ett antal kontrollvariabler visade inte 

heller på någon statistisk signifikans mellan någon av variablerna och ålder. Med andra 

ord uppvisade denna studie inte någon tydlig effekt från kön, utbildningsnivå, inkomst, 

relationsstatus och huvudsaklig sysselsättning på riskuppfattningen kring 

bostadsmarknaden. De tidigare studierna inom ämnet risktolerans har visat på samband 

med vissa av variablerna ovan. Forskning menar dock att risktolerans och upplevelser 

om risker kan skilja sig åt (Grable & Lytton, 1998, s. 17), varför även resultaten från 

kontrollvariablerna kan avvika från tidigare studier. Resultatet kan även analyseras som 

att det kan finnas andra variabler, utöver de som inkluderats i denna studie, som kan 

förklara riskuppfattning hos individer. Exempelvis skulle tidpunkten för 

bostadsinvesteringen kunna vara en variabel. 
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Riskuppfattningen kring bostadsmarknaden mättes, som tidigare nämnt, med hjälp av 

fyra frågor. Frågorna grundar sig främst i Finansinspektionens (2017a) studie om de 

svenska hushållens skuldsättning. Den första frågan (fråga 12) visade på att över hälften 

av respondenterna uppfattade bostadsköp som en investering som var förknippad med 

låg risk och vanligtvis hög vinst. Finansinspektionen menar att det finns flera risker med 

hushållens investeringar i bostäder, i och med den höga belåningsgraden som råder 

bland de svenska hushållen (Finansinspektionen, 2017a, s. 4). Studien visar, trots det 

Finansinspektionen uttalar sig om, att de flesta inte uppfattar bostadsinvesteringar som 

något riskfyllt. Detta i sig kan betraktas som problematiskt för individens 

privatekonomi; riskfyllda investeringar kan leda till stora finansiella förluster. Detta 

gäller i synnerhet bostadsinvesteringar, med tanke på vilka (stora) summor som 

investeras. Gällande ålderns effekt på riskuppfattningen, verkar ålder inte vara något 

som kan förklara riskuppfattningen inom bostadsmarknaden.  

 

Vidare visar den andra frågan (fråga 13), i avsnittet om riskuppfattning, på 

respondenternas riskuppfattning om marknadspriset på bostäder. Cirka 30% av 

respondenterna uppfattar att det inte alls är sannolikt att marknadspriset kommer att 

sjunka samtidigt som endast cirka 4% uppfattar det som mycket sannolikt. 

Sammanfattningsvis tenderar den största svarsandelen att ha en uppfattning om att det 

inte är sannolikt att marknadspriset kommer att sjunka. Detta kan analyseras som att de 

flesta har en uppfattning om att marknadspriset kommer att vara stabilt eller till och 

med öka. Huruvida marknadspriserna på bostäder kommer att öka eller minska är något 

som framtiden får utvisa. Finansinspektionens (2017a, s. 21) stressanalys med bland 

annat fallande bostadspriser som en faktor visar dock att många hushåll har marginaler 

nog att klara av ett sådant scenario. Trots detta kommer självklart ett prisfall på bostäder 

påverka hushållens ekonomi till det negativa. Att regressionsanalysen inte visar någon 

effekt av ålder på uppfattningen om marknadspriset på bostäder tolkas på liknande sätt 

som vid föregående fråga; att ålder inte kan förklara riskuppfattningen i denna studie. 

 

Den tredje frågan (fråga 14) behandlade riskuppfattning gällande en höjning av 

bolåneräntan och här uppvisades inte heller någon statistisk signifikans. Med andra ord, 

ålder verkar inte förklara variationer i riskuppfattning av riskfaktorn räntehöjning. Dock 

fanns en tydlig trend bland svaren; 23,5 % av respondenterna uppfattade det som 

mycket sannolikt och 51% angav svarsalternativet närmast under mycket sannolikt. 

Svaren tenderade med andra ord att luta mot att respondenterna trodde att bolåneräntan 

skulle stiga inom de närmsta två åren. Endast 2% angav svarsalternativet “inte alls 

sannolikt”. Finansinspektionen (2017a, s. 19) menar att det finns anledning att förvänta 

sig högre räntor framöver. Resultatet från denna studie uppvisar att uppfattningen kring 

detta är i enlighet med ovan nämnda resonemang från Finansinspektionen. Att studien 

uppvisade detta resultat kan förstås som att riskuppfattningen kring bolåneräntan är god. 

Finansinspektionen (2017a, s. 19) menar att hushållen kan, genom att binda 

bolåneräntan och ha goda marginaler i sin ekonomi, klara en högre ränta och därmed 

högre räntekostnader. Huruvida hushållen agerar efter riskuppfattningen och binder 

räntan för att klara eventuella räntehöjningar återstår att se. Trenden som uppvisades i 

denna studie kan även tänkas uppvisas i andra städer med liknande kontext. 

 

Den avslutande frågan (fråga 15) behandlade riskuppfattning gällande en ökning av 

arbetslösheten, vilken också är en riskfaktor som Finansinspektionen (2017a, s. 20) tar 

upp. Det svar med störst andel respondenter (41,2%) var svarsalternativet mitt emellan 
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“mycket sannolikt” och “inte alls sannolikt”. Detta kan analyseras som att de flesta inte 

har någon särskild uppfattning om arbetslösheten och därför väljer att svara ett neutralt 

alternativ. Sambandet mellan riskuppfattning gällande arbetslöshet och ålder var även i 

denna fråga inte statistisk signifikant. Detta visar på att det inte fanns någon stor 

skillnad på svar mellan olika åldersgrupper i den här studien.   

 

I enlighet med ovan nämnda resultat och tolkning uppvisades inte heller någon statistisk 

signifikans mellan ålder och index riskuppfattning. Åldersgruppen 30-39 år uppvisade 

högst medel på detta index (9,86) och åldersgruppen 70-79 uppvisade lägst medel (6). 

Det finns alltså en viss skillnad mellan åldersgrupperna gällande riskuppfattningen 

kring bostadsmarknaden men i detta urval är denna skillnad inte statistiskt signifikant. 

Varje fråga var för sig och frågorna tillsammans (index riskuppfattning) visar därför att 

yngre och äldre upplever liknande risk med riskfaktorer inom bostadsmarknaden, 

utifrån denna studie. Enligt denna studie är ålder därför inte en variabel som har ett 

samband med personers riskuppfattning kring bostadsmarknaden. Detta resultat bör 

också vara liknande i populationen samt andra populationer med liknande kontext. 

 

Riskerna i samband med utvecklingen av hushållens bostadsinvesteringar och bolån är, 

som tidigare nämnt, i inledningen av 2017 förhöjda på grund av de låga räntorna och de 

höga och ökande priserna på bostäder (Finansinspektionen, 2017a, s. 4). 

Finansinspektionen (2017a, s. 4) presenterar bostadsprisfall, inkomstförändringar och 

räntehöjningar som de främsta riskerna med bostadsinvesteringar och lån. Även om alla 

frågor under avsnittet riskuppfattning behandlar faktiska risker kopplade till 

bostadsmarknaden verkar uppfattningen kring dessa risker skilja sig mellan frågorna i 

enlighet med ovan förda analys. Att delar av resultatet från denna studie visar en 

riskuppfattning som är i enlighet med Finansinspektionens uttalanden kan därför tolkas 

som positivt utifrån en samhällelig och privatekonomisk nivå. Dock tyder detta på, som 

tidigare nämnt, att de flesta inte uppfattar bostadsinvesteringar som något riskfyllt, 

vilket i sin tur kan tolkas som en risk, både för de enskilda personerna och samhället i 

stort.  

 

Att de flesta respondenter inte uppfattar bostadsinvesteringar som något riskfyllt är 

vidare intressant då detta resultat kan uppfattas som att det motsäger resultatet från 

frågan om räntehöjningar. Detta då räntehöjningar enligt Finansinspektionen (2017a, s. 

4, 19) är en faktisk risk med bostadsinvesteringar och att det finns anledning att 

misstänka att räntan kommer att höjas. Att respondenterna, trots att de uppfattar att det 

är sannolikt att bolåneräntan kommer att höjas, inte uppfattar bostadsinvesteringar som 

något riskfyllt är därför värt att nämna. Detta kan möjligtvis dels bero på att 

respondenterna inte förstår konsekvenserna av en höjning av räntan (minskad efterfråga 

på bostäder och ökade räntekostnader etcetera) och dels på grund av att respondenterna 

har, precis som Finansinspektionen (2017a, s. 19) diskuterar, tillräckliga marginaler för 

att klara av en eventuell räntehöjning. Huruvida hushållen förstår riskerna med 

räntehöjningar är något som ligger utanför denna studies syfte. Denna trend som 

uppvisas i studiens population bör även kunna ses i andra populationer i liknande 

kontext. 
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8. Slutsatser 

 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser. Som utgångspunkt upprepas studiens 

syfte och problemformuleringar under 8.1. I 8.2 Risktolerans presenteras slutsatserna 

utifrån första problemformuleringen. Vidare presenteras slutsatserna kopplat till andra 

problemformuleringen under 8.3 Riskuppfattning. Vissa rekommendationer kommer 

även presenteras i detta kapitel. Slutsatserna som presenteras nedan gäller för denna 

studies population; personer i Umeå som har eller har haft bostadslån. Dock är 

ambitionen att slutsatserna kan visa på trender för risktolerans och riskuppfattning 

inom bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar som sannolikt skulle kunna uppvisas även 

i andra städer med liknande kontext. Detta bör betraktas som underförstått i vidare 

läsning av detta kapitel. 

 

8.1 Syfte och problemformuleringar 

Studiens problemformuleringar och syfte kommer ligga till grund för slutsatserna och 

författarna vill därför påminna läsaren om dessa. 

 
8.1.1 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med denna studie att undersöka om ett samband mellan ålder 

och risktolerans kopplat till bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar finns hos 

privatpersoner och diskutera resultatet utifrån tidigare studier. Vidare ska samband 

mellan uppfattad risk kopplat till riskfaktorer inom bostadsmarknaden och ålder 

undersökas och diskuteras. Med riskfaktorer kopplat till bostadsmarknaden menas i 

denna studie ränteförändringar, bostadsprisfall, konjunktursvängningar samt 

inkomstförändringar. 

 

8.1.2 Problemformuleringar 

1. Finns det något samband mellan ålder och risktolerans kopplat till 

bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar? 

2. Finns det något samband mellan ålder och upplevd risk kopplat till riskfaktorer inom 

bostadsmarknaden?  

8.2 Risktolerans 

Denna studie bidrar till kunskapen om risktolerans kopplat till 

bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar och ålder. Detta har, enligt författarnas 

kännedom, varit ett relativt outforskat område då de flesta tidigare studier inom 

risktolerans undersökt andra typer av investeringar.  

Samtliga statistiska test visade att ingen statistisk signifikans finns mellan variablerna 

ålder och risktolerans kopplat till bostadsinvesteringar/bostadsmarknaden. Variationer i 

risktolerans inom bostadsinvesteringar/bostadsmarknaden kan med andra ord, utifrån 

denna studies resultat, inte förklaras av ålder. Genom detta kan en slutsats dras om att 

det inte finns något samband mellan ålder och variationer i risktolerans kopplat till 

bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar när förhållandet mäts med vald metod och 
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kontext. Det bör således finnas andra variabler som kan förklara risktoleransen inom 

bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar än ålder. Denna trend som uppvisas i studiens 

population bör även kunna ses i andra populationer med liknande kontext. 

De resultat som framkommit i denna studie är både i linje med och i motsats till 

resultaten från tidigare studier inom risktolerans. Tidigare studier har, som tidigare 

nämnt, undersökt andra typer av investeringsformer och resultatet från denna studie 

visar att det möjligtvis finns en skillnad i risktolerans mellan bostadsinvesteringar och 

andra typer av investeringsformer. Tidigare studier har i huvudsak genomförts i USA 

och under andra årtal än denna studie. Den institutionella, ekonomiska och kulturella 

kontexten är därför annorlunda jämfört med i Sverige 2017. Detta, samt att denna 

studies tillämpningsområde (läs bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar) är ett annat, 

gör att resultatet visar på ett nytt sammanhang och bör därför inte enbart ses som en 

jämförande studie, utan som ett komplement till de tidigare studierna.  

 

Resonemanget om att yngre torde vara mer risktoleranta än äldre vad gäller 

bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar är författarna sannolikt inte är ensamma att 

presumera. Detta då resonemanget baseras på Finansinspektionens (2017a, s. 7-8) 

statistik som visar att yngre individer har en högre belåningsgrad och mer begränsad 

erfarenhet av bostadsmarknaden än äldre individer. Studien visade inte på yngre är mer 

risktoleranta, vad gäller bostadsinvesteringar/bostadsmarknaden, än äldre och det är 

därför ett viktigt kunskapsbidrag. Att öka kunskapen kring risktolerans inom 

bostadsinvesteringar är viktigt för att kunna göra de insatser som krävs för att förhindra 

eller minimera konsekvenser från beslut som baseras på olika risktoleranser. Ur ett 

samhälleligt perspektiv är detta är i synnerhet viktigt för lagstiftare, vilka som tidigare 

nämnts är några av studiens ämnade intressenter. Något annat som är värt att nämna är 

att unga inte verkar ha högre risktolerans än äldre, samtidigt som de utsätts för större 

risker utifrån deras belåningsgrad. Vilka konsekvenser detta kan få, både på kort och 

lång sikt, har i denna studie inte studerats men är något som författarna anser bör 

undersökas ytterligare. Således är en av studiens praktiska bidrag att lagar och 

regleringar som rör bostadsinvesteringar bör ses över för att kunna ta hänsyn till att 

unga är i en större risksituation än äldre, trots liknande risktolerans. Hur dessa lagar och 

regleringar bör se ut, rent konkret, lämnar författarna till denna studie till lagstiftare. Ett 

förslag är att ta hänsyn till ålder alternativt högre belåningsgrad vid räntesättning.  

 

8.3 Riskuppfattning 

Denna del bidrar till ökad kunskap kring upplevd risk kopplat till riskfaktorer inom 

bostadsmarknaden i olika åldrar. Slutsatsen som kan dras utifrån studiens resultat och 

analys kopplat till riskuppfattning är att inget statistiskt signifikant samband mellan 

ålder och upplevd risk kan ses när förhållandet mäts med vald metod och kontext. 

Denna trend som uppvisas i studiens population bör även kunna ses i andra populationer 

i liknande kontext. 

 

Studien visade att de olika åldersgrupperna verkar uppfatta riskerna med 

bostadsmarknaden på ett likartat sätt och ålder verkar därför inte vara en variabel som 

kan förklara variationer i riskuppfattningar kring bostadsmarknaden. Studiens resultat 

visar på så sätt inte i enlighet med det Yao et al. (2011, s. 880) menar; att generationers 

olika erfarenheter av politiska, socioekonomiska och demografiska miljöer kan leda till 

olika beteenden inom investeringar. Att riskuppfattning inte kan förklaras genom 

variabeln ålder visar således att de tidigare erfarenheterna de har utifrån dess generation 
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inte framstår som något som påverkar riskuppfattningen kring riskfaktorer inom 

bostadsmarknaden.  

 

Studien visar, trots riskerna Finansinspektionen uttalar sig om (2017a, s. 4), att 

bostadsinvesteringar inte verkar upplevas som något riskfyllt oavsett vilken åldersgrupp 

man tillhör. Detta är ett viktigt kunskapsbidrag, då Finansinspektionen (s. 3, 2017a) 

menar att risken för prisfall på bostadsmarknaden i inledningen av år 2017 är förhöjd i 

jämförelse med normalläge. Att bostadsinvesteringar inte upplevs som riskfyllt är 

därmed en risk i sig för privathushållen men även ur ett samhälleligt perspektiv. En av 

studiens praktiska bidrag är därmed att fler regleringar vidare bör utredas för att 

minimera konsekvenserna av denna riskuppfattning.  
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9. Förslag till fortsatt forskning 

 

 

 Denna studies resultat och slutsatser har baserats på 51 enkätsvar. En större studie inom 

detta ämne skulle därför med fördel kunna göras.  

 

 Någon absolut nivå av risktolerans och riskuppfattning har inte konstaterats i denna 

studie, endast hur risktolerans och riskuppfattning inom 

bostadsinvesteringar/bostadsmarknaden ser ut med hänsyn till ålder. Ett annat intressant 

forskningsområde skulle kunna vara hur riskuppfattning och risktolerans förhåller sig 

till varandra. Om riskuppfattningen är relativt låg i förhållande till risktoleransen kan 

det medföra ett större risktagande än önskat.  

 

 Riskuppfattningen med riskfaktorer inom bostadsmarknaden verkar, enligt denna studie, 

inte variera med ålder. Ändå utsätter sig unga för större risker i bostadsmarknaden med 

hänsyn till deras belåningsgrad och begränsade erfarenhet av bostadsmarknaden. En 

kvalitativ studie kring detta fenomen kan ge en mer djupgående förståelse för detta och 

en bättre grund för fler konkreta åtgärder. 
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10. Kritik och studiens kvalitet 

 
I detta kapitel presenteras studiens kvalitet och kritik till studiens genomförande. Initialt 

diskuteras vald litteratur. Därefter följer en diskussion kring studiens urval, 

datainsamlingsmetod, följt av en slutsats över studien som helhet.   

 

10.1 Granskning av teorier, rapporter och övrig litteratur 

Flera av de valda studierna som presenteras i kapitel 3, Teori, drar slutsatser utifrån en 

datainsamling genom SCF:s enskilda fråga om risktolerans. Likt det som även 

diskuteras i det nämnda kapitlet finns kritik mot denna datainsamlingsmetod. SCF-

frågans validitet och reliabilitet har undersökts och det har visat sig att risktolerans är ett 

komplext begrepp som ej bör mätas utifrån en enskild fråga (Grable et al., 2010, s. 32). 

Med detta i åtanke kan forskningen som baserat sina slutsatser på denna enskilda fråga 

ifrågasättas. 

 

Att forskningen kring risktolerans som presenterats i teorikapitlet utgår från andra typer 

av investeringar är också något att ta i beaktande. Anledningen till att dessa studier ändå 

nyttjades som grund till denna studie var för att metoderna för att mäta risktolerans i 

vissa av dessa studier, trots olika investeringsformer, var mycket lika. Således bör även 

metoden kunna användas vid bostadsinvesteringar, varför denna forskning anses som 

relevant. På samma vis har studierna använts för att göra jämförelser mellan risktolerans 

kopplat till denna studies investeringsform och de andra studiernas investeringsformer. 

Teorierna och dess mätmetoder har därför agerat som grund i utformningen av 

frågeställningarna kring bostadsinvesteringar. Detta torde, utifrån författarnas åsikt, ge 

ett bättre resultat än att frågorna utformats utan någon referensfråga.    

 

Forskningen som presenterats har i huvudsak genomförts i USA. Den institutionella, 

ekonomiska och kulturella kontexten är därför annorlunda jämfört med i Sverige, där 

denna studie har utförts. Kontexten som denna studie utförts i har presenterats i kapitel 

4. Denna skillnad i kontext kan påverka risktoleransen och riskuppfattningen kring 

bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar. Vidare har forskningen som presenterats 

utförts under andra tidsperioder än denna studie. Även detta leder till olikheter vad 

gäller kontext, då det till exempel under Yao et al. (2011) undersökningsår var en stor 

finanskris. En finanskris bör ha haft en stor inverkan på personers risktolerans och 

resultaten från forskningen kan därför vara svåra att föra över till dagens ekonomiska 

kontext. Den kontextuella aspekten går dock ej att undvika, då kontexten skiljer sig åt 

mellan olika områden, städer, länder och världsdelar samt under olika tidsperioder. 

Forskningen från USA har således använts i denna studie trots olikheter i kontext, vilket 

gör att det inte är helt enkelt att göra direkta jämförelser mellan forskningsresultaten. Av 

denna anledning har författarna, som tidigare nämnt, lyft fram det faktum att studiens 

resultat bör ses som ett komplement snarare än en jämförelse.  

 

10.2 Urval 
I studien valdes ett icke-slumpmässigt urval av skäl som tidigare presenterats. Som 

tidigare nämnt påverkar detta den externa validiteten; en generalisering över en 

population kan inte göras och att inga hypoteser kunde testas. Däremot fanns en 
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förhoppning att visa ett resultat som kunde visa på en trend som dels skulle kunna vara 

gällande för populationen men också för andra populationer med liknande kontext.  

 

Vidare var deltagarna endast 51 stycken, fördelade i sex ålderskategorier med ojämnt 

antal i vardera. Då studien syftade till att mäta risktolerans och riskuppfattning med 

hänsyn till dessa åldersgrupper hade det med fördel fått vara fler deltagare i varje 

kategori samt mer jämnt fördelat. Detta kan vara en felkälla till det resultat som senare 

presenterades.    

 

10.3 Datainsamlingsmetod 

I avsnitt tre, vilket behandlar risktolerans, är det tre frågor (utöver fråga 9) som använts 

utav tretton möjliga utifrån Grable och Lyttons (1999) 13-itemstudie. Som tidigare 

nämnt mäter de olika frågeställningarna olika aspekter av risktolerans. Frågorna i denna 

studie har inte behandlat alla områden, se Tabell 9, där de markerade frågorna är de som 

nyttjats i denna studie. Anledningen till detta är att de övriga frågorna, enligt författarna 

till denna studie, varit svåra att korrigera på ett sådant sätt att de återspeglar 

orginalfrågorna på ett tillfredsställande vis. Dock har, som tidigare nämnts, vissa 

tidigare studier baserats på endast en frågeställning, vilken har inkluderats och 

korrigerats till denna studie. Detta leder till att författarna till denna studie gjort 

bedömningen att de fyra frågeställningar som använts för att förklara risktolerans i 

denna studie har varit tillräckliga. Vidare var det möjligt att utifrån de totalt fyra 

frågorna skapa ett index likt det Grable och Lytton (1999) gjort, vilket var vad som var 

önskvärt för denna studie. Givetvis kan det finnas brister i om dessa frågor på ett 

adekvat sätt verkligen mäter risktolerans kopplat till 

bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar, då det saknas tidigare studier kring detta. Då 

det möjligtvis är så att risktolerans kring bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar bör 

mätas på ett annat vis kan och bör de resultat som påvisas i denna studie läsas med 

reservation. Validiteten i studien kan med detta resonemang ifrågasättas. 

 

Tabell 9. 13-item med fördjupningsområden 

Källa: Grable & Lytton, 1999, s. 173,177. 

 

  Frågor 

Risk utifrån kunskap och erfarenhet 

1, 4, 5, 6, 7 och 

11 

Garanterade eller sannolika spelsituationer 2, 8 och 13 

Säker förlust och säker vinst 8 

Spekulativ risk 2, 7, 8 och 13 

Prospektteorin 9, 10 och 12 

Risktolerans utifrån investeringar 4, 5, 7 och 11 

 

Avsnitt fyra ämnar att mäta riskuppfattning kring olika faktorer som Finansinspektionen 

(2017a) lyft fram som risker med bostadsmarknaden. Detta har mätts genom ett antal 

frågor vilka enskilt behandlat respektive riskfaktor. Huruvida detta är det bästa sättet att 

mäta upplevd risk kopplat till respektive riskfaktor för varje deltagare kan ifrågasättas. 

Det kan potentiellt finnas bättre tillvägagångssätt. Validiteten kan även i och med detta 

resonemang ifrågasättas. Utifrån studiens resurs- och tidsbegränsning valdes dock dessa 

frågeställningar då de bör kunna ge en relativt god bild av riskuppfattningen inom 

bostadsmarknaden.  
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Resultaten som påvisats i denna studie bör läsas med reservation för fel utifrån 

utformning av enkät. Hur utformningen av frågorna konstruerats påverkar även hur de 

uppfattas och därmed även svaren och således resultatet. Av denna anledning har 

författarna, i den mån det varit möjligt, översatt och korrigerat frågorna så nära 

orginalfrågorna som möjligt för att stärka frågornas ytvaliditet. Att översätta och 

korrigera frågorna kan dock vara ett problem såtillvida att frågorna potentiellt har 

ändrats i innebörd och således inte mäter det som åsyftats att mätas. För att stärka 

ytvaliditeten utfördes en pilotstudie där respondenterna visade viss osäkerhet kring vissa 

begrepp och formuleringar. Dessa begrepp och formuleringar korrigerades därefter för 

den slutgiltiga enkäten.  

 

Gällande reliabiliteten är det sannolikt att studiens resultat skulle vara detsamma vid en 

upprepning. Detta då utförandet vid ett senare tillfälle skulle se detsamma ut då 

insamlingsintrumentet bestod av en enkät. Om enkäten delas ut i samma områden en 

andra gång finns dock en risk att resultaten skulle påverkas av tiden mellan 

mättillfällena. Marknaden där respondenterna befinner sig kan således se annorlunda ut 

än vid första tillfället och med det kan också respondenternas riskuppfattning och 

risktolerans kring bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar ha förändrats. 

 

En respondent återkopplade gällande frågan om huvudsaklig sysselsättning. 

Respondenten i fråga ansåg att det saknades ett alternativ för föräldralediga. Orsaken till 

varför valda svarsalternativ valdes, var för att dessa utformades i likhet till tidigare 

studier inom ämnet. Huruvida denna tillfälliga huvudsakliga sysselsättning skulle ha 

någon direkt inverkan på risktolerans och riskuppfattning är osäkert.  

 

Ytterligare en implikation gällande enkäten är att vissa av frågeställningarna kan 

upplevas långa. En lång fråga kan leda till att respondenten tappar fokus. Då frågorna 

baseras på de tidigare studierna har detta varit svårt att påverka i utformningen av 

frågorna, men bör betraktas som en brist.  

 

10.4 Slutsats studiens kvalitet 
Utifrån de resonemang som hittills presenterats under detta kapitel bör studiens resultat 

läsas med reservation för de potentiella problem med validitet som finns. 

Tillförlitligheten i resultaten och överförbarheten till andra populationer bör därför 

ifrågasättas, men sannolikt bör trender som uppvisats i denna studie även kunna ses i 

andra populationer med liknande kontext.  
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Appendix 1: Enkät 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

Appendix 2: Indexering 
 

8. Utifrån din erfarenhet, hur bekväm är du att investera i en bostad? 
a. Inte alls bekväm 

b. Någorlunda bekväm 

c. Väldigt bekväm 

 

a=1; b=2, 5; c=4 

 

13-item, 5. 

In terms of experience, how comfortable are you investing in stocks or stock mutual 

funds?  

a. Not at all comfortable  

b. Somewhat comfortable  

c. Very comfortable  

 

a=1; b=2; c=3 

Källa: Grable & Lytton (2003) 

 

9. Vilket av de uttalanden nedan kommer närmast hur stor finansiell risk du är 

villig att ta när du gör en bostadsinvestering? 
a. Villig att ta en stor finansiell risk med en förväntan att göra stor vinst 

b. Villig att ta en finansiell risk över medel med en förväntan att göra vinst över medel 

c. Villig att ta en medelstor finansiell risk med en förväntan att göra medelstor vinst 

d. Inte villig att ta några finansiella risker 

 

a=4; b=3; c=2; d=1 

 

Baserad på SCF enskilda fråga som lyder: 

“Which of the statements on this page comes closest to the amount of financial risk that 

you and your (husband/wife/partner) are willing to take when you save or make 

investments? 1. Take substantial financial risks expecting to earn substantial returns. 2. 

Take above average financial risks expecting to earn above average returns. 3. Take 

average financial risks expecting to earn average returns. 4. Not willing to take any 

financial risks.”  

Källa: Yao et al. (2011) s. 881 

 

10. Du har just hittat din drömbostad. Med de tillgångar du har idag så har du 

precis det som krävs för kontantinsatsen och har via banken beviljats ett lån på 

85% av bostadens värde. Det diskuteras nu att bolåneräntan eventuellt kommer 

att höjas avsevärt. Hur gör du?  
a. Avvaktar att köpa bostaden 

b. Köper bostaden och låser räntan i 5 år framöver, till 2 procentenheter högre än den 

nuvarande rörliga räntan 

c. Köper bostaden och väljer rörlig ränta på hälften av lånesumman. Den andra hälften 

av lånesumman tas till fast ränta på en femårig löptid, till 2 procentenheter högre än den 

nuvarande rörliga räntan. 

d. Köper bostaden med rörlig ränta 

 

a=1; b=2; c=3; d=4   



 

13-item, 7. 

Some experts are predicting prices of assets such as gold, jewels, collectibles, and real 

estate (hard assets) to increase in value; bond prices may fall however, experts tend to 

agree that government bonds are relatively safe. Most of your investment assets are 

now in high interest government bonds. What would you do? a. Hold the bonds b. Sell 

the bonds, put half the proceeds into money market accounts, and the other half into 

hard assets c. Sell the bonds and put the total proceeds into hard assets d. Sell the 

bonds, put all the money into hard assets, and borrow additional money to buy more 

 

7. a=1; b=2; c=3; d=4  

Källa: Grable & Lytton (2003) 

 

11. Din pålitliga vän som arbetar som nationalekonom har hittat en fastighet som 

skulle kunna vara en bra gemensam investering. Om bostadsmarknaden utvecklas 

på det sätt som din vän tror kommer ni att göra en vinst på 50% per år (om ni 

säljer efter 2 år kommer fastighetens värde att ha dubblerats). Det finns även en 

risk att ni förlorar en stor del av det ni satsat i fastigheten. Din vän uppskattar 

chansen att lyckas som 50%. Om du hade tillräckligt med pengar för detta 

fastighetsköp, hur mycket skulle du kunna tänka dig att investera? 
a. Ingenting 

b. Tre månadslöner 

c. Sex månadslöner 

d. En årslön eller mer 

 

a=1; b=2; c=3; d=4 

 

13-item, 13. 

Your trusted friend and neighbor, an experienced geologist, is putting together a group 

of investors to fund an exploratory gold mining venture. The venture could pay back 50 

to 100 times the investment if successful. If the mine is a bust, the entire investment is 

worthless. Your friend estimates the chance of success is only 20%. If you had the 

money, how much would you invest? a. Nothing b. One month's salary c. Three month's 

salary d. Six month's salary 

 

13. a=1; b=2; c=3; d=4 

Källa: Grable & Lytton (2003) 

 

Avsnitt 4 av 4 

I denna sektion kommer ett antal frågor som behandlar dina tankar och 

uppfattningar kring bostadsmarknaden. Välj de svar som stämmer bäst in på dig.  
 

12. När du tänker på ordet "bostadsköp", vilket förhållande av dessa anser du är 

mest passande  

a. Riskfull investering och chans till hög vinst 

b. Riskfull investering och osäker vinst 

c. Låg risk och vanligtvis hög vinst 

d. Låg risk och osäker vinst 

 

a=3,66; b=5; c=1; d=2,33 

 



 

13-item, 6.  

When you think of the word "risk" which of the following words comes to mind first? a. 

Loss b. Uncertainty c. Opportunity d. Thrill 

 

a=1; b=2; c=3; d=4  

Källa: Grable & Lytton (2003) 

 

13. Inom de närmsta två åren kommer marknadspriset på bostäder i Umeå att 

sjunka och bli lägre än dagens marknadspris 
1-5 

Inte alls sannolikt 

Mycket sannolikt 

 

14. Inom de närmsta två åren kommer bolåneräntan att stiga 
1-5 

Inte alls sannolikt 

Mycket sannolikt 

 

15. Inom de närmsta två åren kommer arbetslösheten i Umeå att öka 
1-5 

Inte alls sannolikt 

Mycket sannolikt 

 

  



 

Appendix 3: Introduktionsbrev 
 

Svara på kort enkät och var med i utlottningen av trisslotter 
Hej! Vi är två ekonomistudenter vid Umeå universitet som skriver en kandidat- 

uppsats inom finansiering. Vår studie går ut på att undersöka risk kopplat till 

bostadsinvesteringar och hur det varierar med ålder. Om du har, eller har haft 

bostadslån någon gång, skulle vi uppskatta om du tog dig tid att svara på den här 

enkäten. Genom att besvara denna enkät och ange din mailadress har du möjlighet 

att vara med i utlottningen av tre trisslotter. 

 

Den är självklart anonym och frivillig och informationen som insamlas kommer 

enbart att användas för att besvara studiens frågeställning. Enkäten tar cirka fem 

minuter att besvara. Sista svarsdag är 1 maj. Vi är tacksamma för ditt 

medverkande. 
 

/Frida & Elin, Civilekonomprogrammet Umeå universitet 

 

Om du vill ha mer information om studien eller har några andra funderingar, 

vänligen kontakta oss via mailadressen: elsu0022@student.umu.se 

 

Enkäten når du via länkadressen eller QR-koden: 

 

https://goo.gl/forms/YUo6365fGZpd8Hsv1 
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Appendix 4: 13-item  
Källa: Grable & Lytton, s. 271-273, 2003 

 

 

 



 

 

 


