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Sammanfattning 
 
Detta är en studie i individers riskhantering och riskmedvetenhet. Studien är baserad på 
företagsekonomiska teorier som bland annat behandlar olika sätt att undvika risker som finns 
mot olika delar av ett företag. Dessa teorier har senare omvandlats för att kunna användas i en 
analys av hur privatpersoner hanterar de risker som rör deras ekonomi. 
 
Utgångsläget för studien har varit att individer utsättas för liknande ekonomiska risker som 
företag, och den huvudsakliga frågeställningen för studien har således varit om 
företagsekonomiska teorier kan tillämpas på individer i samhället. Studien har även utformats 
för att ge svar på frågan om i vilken utsträckning individer är medvetna om ekonomiskt 
risktagande.  
 
Studien har gjorts genom en enkätundersökning baserat på ett positivistiskt synsätt och en 
deduktiv forskningsansats. Enkätundersökningen gjordes på 100 individer i ålderspannet 30 
till 60 år och genomfördes på torget i Umeå. Frågeställningen syftade till att besvara 
problemformuleringen och vi har prövat insamlad data mot konstruerad hypotes. 
 
Vi har genom undersökningen applicerat valda teorier på empirin. Av studien framgår det att 
individens agerande inför risker mot den egna ekonomin är starkt kopplat till ett intresse för 
privatekonomi medvetenhet inför risker. Studien visar också att företagsekonomiska teorier 
helt klart är anpassningsbara på en individnivå för att förklara individers agerande rörande 
risker som finns mot privatekonomin. 
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KAPITEL 1 
Inledning 
________________________________________________________ 
 
I kapitlet ges en introduktion i val av ämne och vi redogör även för de 
grundläggande tankar och funderingar som ligger bakom studien. Kapitlet 
redogör även för de problemställningar som formuleras och avgränsningar som 
inledningsvis måste göras för genomförandet av studien. 
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KAP. 1 INLEDNING 
 
1. Ämnesval 
 
Vi har valt detta ämne för att vi är intresserade av hur personer hanterar risker som är 
kopplade till den enskilde individens ekonomi. Ett intresse har väckts på senare tid och vi är 
själva osäkra på vad anledningen till detta kan vara. Det är möjligt att den rådande 
finanskrisen har bidragit till att vi öppnat våra ögon en aning inför de ekonomiska risker vi 
utsätts för. En annan anledning kan vara att man som ekonomistudent introduceras för, och 
kommer i kontakt med, en mängd olika teorier och funderingar som berör ämnet. Dels finner 
vi båda att vi under studietiden har utvecklat ett stort intresse för vår egen ekonomi. Vi har 
även själva börjat göra mer medvetna val i vårt eget risktagande kopplat till t.ex. sparande och 
olika typer av lån. 
 
Den enskilde individen har idag ett större ansvar för sin privatekonomi. Ansvar i form utav att 
valmöjligheten till ekonomiska beslut alltmer flyttas över till individnivå. Besluten flyttas ner 
från myndigheter, institutioner och organisationer till individerna. De utökade 
valmöjligheterna förutsätter också att individen tar en aktivare roll än tidigare i och med att 
besluten nu ofta ligger i individens händer. Dessa förändringar och individers nya 
förhållningssätt till ekonomiska beslut är väldigt intressant och ger en spännande 
utgångspunkt för analys. Därför har vi valt att inrikta studien på just de risker som finns mot 
individens ekonomi. 
  
1.1 Problembakgrund 
 
”Risk definieras som en potentiell negativ påverkan på ett företag som kan uppstå på grund 
av pågående interna processer eller framtida interna och externa händelser.”1 
 
Det ovanstående citatet är hämtat från Swedbank och deras årsredovisning från 2007. 
Definitionen finns att hitta i det avsnitt där man redogör för koncernens risker och 
riskkontroll. Definitionen kan ses som en grundläggande formulering av begreppet risk mot 
ett företag, i det avseendet att den förklarar att potentiell negativ påverkan är kopplat till 
förändringar i interna och externa faktorer. Den risk företag tar och således även utsätts för är 
följaktligen resultatet av ett antal medvetna val samt de yttre faktorer som de inte kan 
påverka.  
 
Värt att notera är att detta bara är en av många tolkningar som kan göras på denna formulering 
av begreppet risk. Tolkningen kan naturligtvis göras annorlunda beroende på vad för typ av 
risk det är frågan om. Lika självklart som att det finns olika typer av risker så finns det även 
lika många olika sätt att definiera dessa. Citatet är dock hämtat från en stor aktör, främst på 
den inhemska marknaden, vilket vi tycker ger en god fingervisning om hur ett företag av 
denna storlek generellt definierar begreppet risk. 
 
Om vi nu, med bakgrund i definitionen, försöker anpassa den i verkligheten så blir det genast 
svårare. Vad är det egentligen för ”potentiell negativ påverkan” som finns mot ett företag och 
vad är det för ”processer” och ”händelser” som spelar in? Definitionen är, lika väl som den 
är lättförståelig och tydlig, en aning luddig. Det är klart att företag, generellt sett, utsättas för 

                                                
1http://www.swedbank.se, 2009-04-19 
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olika typer av negativ påverkan, som var och en motverkas på olika sätt beroende på hur just 
den specifika risken påverkar företaget. Definitionen ger då utrymme för grundidén att olika 
typer av risker kan påverka ett företag, men ger inte bakgrund för något resonemang om 
varför dessa risker finns och hur de påverkar företag.  
 
Vi vill bara med dessa enkla resonemang kring det inledande citatet bjuda in läsaren i en del 
av de tankegångar gällande risker mot företag och individer som vi som författare har haft 
under arbetets gång. Vi vill genom detta visa på att risker kan se ut på många olika sätt 
beroende på hur de påverkar ett specifikt företag. Vi kan dock ur citatet slå fast den enkla 
slutsatsen att; företag utsätts för olika typer av risk beroende på hur de agerar och beroende på 
vilken påverkan de utsätts för. 
 
Som vi tidigare tagit upp så blir allt mer i samhället blir valbart för individen. Detta öppnar 
upp för den enskilde personen att själv att fatta fler beslut som påverkar den egna ekonomin. 
Det kan gälla t.ex. pensionssparande och det kan förstås vara både bra och dåligt att man själv 
får ta fler beslut. Man har själv större kontroll över de beslut som påverkar ens vardag, men 
samtidigt kan man utsättas för en större risk. Då krävs även kunskap för att rätt beslut skall 
kunnas tas. Vi får dagligen tips och råd genom media om hur vi som individer kan agera för 
att bättre kontrollera sin privatekonomi, men råden kan ofta peka åt åt olika håll. Detta gör det 
olika svårt för individer, beroende på bakgrund och erfarenheter, att fatta rätt beslut för den 
egna ekonomin. Resultatet kan bli att man dels inte tar itu med problemet, men också att man 
lägger om sitt sparande och sin pension i ett förhastat beslut som leder till en försämring av 
den egna ekonomiska situationen.  
 
Företag har i regel en god inblick hur resurser ska allokeras och skyddas för att expandera och 
samtidigt undvika eventuella risker. Det finns en mängd olika finansiella instrument som kan 
användas för att reducera risker och skapa framtidsprognoser. Företag kan därigenom anpassa 
sin strategi mot framtida händelser. Allmänheten har dock oftast inte samma resurser och 
kunskap som ett företag, vilket gör att individen kan vara mera sårbar för ekonomiska 
förändringar. Det kan till exempel uttryckas i form av förlust av jobb, höjda räntor och 
förluster i individens sparande som kan leda till en försämrad ekonomisk situation. Samma 
principer bör gälla för både företag och individer när det kommer till att kunna tackla risker 
och ekonomiska störningar, eftersom man i allt större utsträckning tacklar liknande problem. 
Självklart har de flesta individer i samhället inte samma typ av resurser och den kunskap som 
ett företag, men det betyder inte att man som privatperson bör stå helt utelämnad när 
förändringar i ekonomin sker. 
 
1.3 Problemformulering 
 
Ovanstående bakgrund visar på många olika infallsvinklar inom området risker, framförallt 
när det gäller företags riskexponering och riskhantering. Ekonomiska risker och störningar 
påverkar alla nivåer i samhället, både företag och individer. Detta har inte minst i dessa tider 
blivit mer uppmärksammat i och med den rådande finanskrisen. Vi anser att en studie i hur 
individer exponeras för risker och hur de hanterar risker kan vara intressant. För att djupare 
kunna undersöka detta ämne och hitta en möjlig utgångspunkt i alla de olika infallsvinklarna 
för analys, formulerade vi ett antal frågeställningar. 
 

• Kan företagsekonomiska teorier rörande riskhantering och riskspridning tillämpas på 
individer i samhället?  
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• Kan dessa teorier användas för att undersöka individers känslighet för ekonomiska 
störningar?  

• Kan dessa teorier användas för att undersöka individers hantering av olika risker som 
utgör ett hot mot privatekonomin?  

• Kan dessa teorier användas för att undersöka individers medvetenhet om olika risker 
som utgör hot mot stabiliteten i deras ekonomi? 

 
Dessa frågeställningar är i sig väldigt intressanta och bör även enskilt kunna ligga till grund 
för ett antal olika undersökningar. Men efterson detta område är så pass brett så tycker vi att 
vi inledningsvis måste vara väldigt öppna för olika typer av infallsvinklar som kan möjliggöra 
en analys, för att sedermera avgränsa studien. Alla dessa frågor hänger även ihop på det sätt 
att de tillsammans bildar en bra grund för en studie. Vi har därför ur dessa frågor formulerat 
en kort hypotes som studien syftar till att pröva. Detta för att på ett enklare sätt kunna 
analysera den data vi samlat in. Om hypotesen för enkätundersökningen redogör vi mer för i 
enkätkonstruktionen.  
 
1.4 Syfte 
 
Uppsatsen syftar till att undersöka möjligheten i att översätta företagsfinansiella teorier inom 
risk och riskhantering till individnivå. Målsättningen är att studien ska ge oss en djupare 
förståelse över individers riskexponering och riskhantering. Genom att översätta 
företagsfinansiella teorier till individnivå och koppla dessa risker till undersökningen får vi 
vetskap om individer exponeras för dessa risker, men också om de använder de produkter, 
skyddsåtgärder och instrument som marknaden erbjuder för att motverka risker.  
 
1.5 Avgränsning 
 
I studiens inledande skede så fann vi många olika infallsvinklar för hur vi skulle utforma 
studien. I grunden så har tanken alltid varit att analysera individens generella problem med de 
finansiella beslut man fattar. I det ingår förstås olika typer av sparande, lån, investeringar och 
risktagande. Vi kunde relativt tidigt utesluta att vår studie kunde gälla en analys av en 
målgrupps hela privatekonomi. Det skulle helt enkelt vara ett alldeles för stort område att ge 
sig på och teori och datainsamlingen skulle bli ett otroligt krävande arbete. Med tanke på de 
resurser och den tidsram studien är begränsad av så är en sådan studie inte möjlig. 
 
En studie i risk och risktagande kan utformas på olika sätt, själklart beroende på vad man ska 
analysera. Vi utgick tidigt ifrån att det verkligen intressanta skulle vara att ur 
företagsekonomiska teorier söka förklaringar till en eller flera problem på individnivå. Vi 
valde därför att avgränsa oss och således låta studien enbart handla om risktagande och 
individens agerande i olika situationer där risk är inblandat i individens finansiella beslut. Ett 
sådant arbetssätt skulle vara lättare vad gäller datainsamling, men framför allt skulle analysen 
av insamlad data förenklas. En kortare studie skulle således bli mer kompakt och även 
betydligt enklare att utforma. 
 
Vi gör ingen analys av finanskrisens effekter i uppsatsen. Vi förstår dock att resultatet av 
enkätutdelningen antagligen hade blivit annorlunda om studien hade gjorts i en tid med 
ekonomisk stabilitet. En studie med finanskrisen som ytterligare en variabel hade krävt en 
djupare presentation och analys av dess effekter. En redogörelse för vilken påverkan en 
ekonomisk kris har på en stat och dess medborgare skulle i så fall vara nödvändig att 
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genomföra. En sådan studie hade tagit avsevärt längre tid att utforma, något som tidramen för 
studien inte tillåter.     
 
För att undersöka i hur stor grad respondenterna sprider risker har vi bland annat frågat om 
vilka typer av tillgångar respondenterna har. Till exempel om det har de har obligationer, 
sparkonto, fonder eller aktier. Dock kan vi inte gå in djupare i exakt vilken typ tillgång 
individerna har. Det skulle innebära en alltför invecklad studie inom den begränsade 
tidsramen. Vi anser dock att frågorna är ställda på ett sätt att vi fortfarande kan dra slutsatser, 
analyser och hitta samband till teorier rörande risker och riskhantering. 
 
Vi gör inte en generalisering för att kunna anpassa studien på hela Sveriges befolkning, men 
studien är ändå ämnad att ganska generellt undersöka individers hantering av risker och 
ekonomiska beslut. Vi inser dock att en studie som enbart är gjord på individer som under 
datainsamlingen befann sig i Umeå, inte är applicerbar på hela landet. Detta tar vi hänsyn till i 
de delar som behandlar slutsatser och analys 
 
1.6 Begreppsförklaring 
 
Valutaterminer 
Vid in- eller utbetalningar till utlandet kan man reducera valutarisken genom att teckna 
valutaterminer, vilket kan ses som en försäkring som innebär att man på affärsdagen vet hur 
mycket betalningen kommer att bli i svenska kronor2. 
 
Valutaoptioner 
Valutaoptioner är en tillgång vars värde är baserat på en annan valuta3. Det är ett kontrakt som 
ger innehavaren rätten men inte skyldigheten att köpa eller sälja valuta till en viss kurs vid ett 
framtida tillfälle4. Valutaoption kan användas på två sätt. Dels kan skydda mot snabba och 
kraftiga valutasvängningar, dels till att försöka höja ens avkastning genom att spekulera i en 
förändring av en valutakurs, vilket är ett risktagande5. 
 
Valutalån 
Ett valutalån är en kredit i utländskvaluta6.  Genom att ha lån i olika valutor kan de olika 
valutornas specifika risker ta ut varandra så att risken approximativt motsvaras av risken för 
en svensk ensidig devalvering7. 
 
Ränteswappar 
En swap innefattar ett utbyte av kassaflöden mellan parterna i avtalet. I en räntaswap, så 
betalar ena parten periodvis ett kassaflöde baserat på en fast ränta och erhåller ett kassaflöde 
baserat på rörlig ränta8. 

 
Ränteterminer 

                                                
2 Richard A Brealey, Stewart C Meyers och Franklin Allen, Corporate Finance, ( 8th edition, 2006), 729 
3 Ho. C. Yang A, note on currency option pricing models, Journal of Business Finance & Accounting,, 1985, 03 
06 68, s 429 
4 Claes- Göran Larsson, Företagets Finanser, (Studentlitteratur, 2008), 426 
5 http://www.swedbank.se, 2009-04-21 
6 http://www.swedbank.se, 2009-04-21 
7 Örjan Hallgren, Finansiell Strategi och Styrning, (8:e upplagan, Ekonomibok Förlag AB, 2002), 185 
8 Clifford W. Smith, Jr., Charles W. Smithson och Lee Macdonald Wakeman, The market for interest rate 
swaps, Financial Management, Vintern 1988, s 34 
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Ränteterminer används för att reducera ränterisken i en placering eller skuld. Ränteterminer 
innebär att köpa eller sälja statsskuldväxlar, statsobligationer eller bostadsobligationer vid en 
framtida tidpunkt till ett förutbestämt pris9. 
 
Statsskuldväxlar 
En statsskuldväxel är ett löpande skuldebrev som svenska staten ger ut genom 
Riksgäldkontoret för att finansiera sin korta upplåning. 10 
 
Statsobligation 
En statsobligation är ett löpande skuldebrev som ges ut av staten. 
 
Bostadsobligation 
Bostadsobligationer är löpande skuldebrev med fast löptid och en fast kupongränta utgivna av 
svenska bostadsinstitut.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 http://www.swedbank.se, 2009-04-22 
10 http://www.swedbank.se, 2009-04-22 
11 http://www.swedbank.se, 2009-04-22 
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KAPITEL 2 
Angreppssätt 
________________________________________________________ 
 
Kapitlet behandlar vilka kunskaper vi hade i inledningen av studien och vad som 
kan påverka studiens genomförande. Kapitlet innehåller även en beskrivning av 
de angreppssätt studien utgår ifrån samt en redogörelse över valda de teorier 
som ligger till grund för uppsatsen.  
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KAP. 2 ANGREPPSSÄTT 
 
2.1 Förförståelse 
 
2.1 Förförståelse 
 
Vi har erhållit kunskaper inom ekonomi och finansiering främst genom att vi studerat vid 
Umeå universitet i tre år. Det har gett oss en grund att stå på och en viss grundläggande 
förförståelse för ämnet och för begreppet risk, som avhandlas i vår uppsats. Studietiden har 
lett till att vi kommit i kontakt med många teorier inom företagsekonomi vilket breddat och 
fördjupat vår syn på ekonomi och finansiering. Vi som är studenter är tvungna att leva på 
relativt små marginaler och därmed är varje beslut som påverkar vår ekonomi av största vikt. 
Vi måste planera våra inköp och se till att kapital finns till exempel om oväntade utgifter 
skulle uppstå. Vi gör själva aktiva val inom vår privatekonomi, vilket innefattar fonder, aktier 
och sparkonton även om vår budget är av mindre slag. Tack vare detta har vi förutom; genom 
studier inhämtad kunskap, även en praktisk uppfattning och erfarenhet om vad risk innebär. I 
alla fall risk förknippad med den egna ekonomin. 
 
Dessa ingående kunskaper, samt egna värderingar påverkar självklart uppsatsen på ett eller 
annat sätt. Vi anser att ju mer förkunskaper man har, desto lättare är det att skilja fakta och 
teorier från egna värderingar. Denna bakgrund kan även ses i den positivistiska kunskapssyn 
uppsatsen grundar sig på. Detta ger alltså vår uppsats större trovärdighet då den följer de 
riktlinjer som finns för att kunna klassificera uppsatsen som positivistisk. Visserligen kan man 
resonera kring risken att objektiviteten i studien kan ta skada då egna värderingar kan smyga 
sig in i teoribildningen. Det synsätt som en författare har lyser självklart igenom i de 
formuleringar och framställningar denne gör, men detta behöver inte nödvändigtvis påverka 
objektiviteten om man är noga med att vara saklig och framställa fakta på ett korrekt sätt. 
 
Vi anser att den förförståelse vi har för studiens ämne har gjort det lättare för oss att hitta 
litteratur och andra källor som är relevanta till uppsatsens ämne. Det har också inneburit att vi 
enklare kan läsa av den insamlade data och kunna förklara dess samband och vad de innebär. 
Vi har hela tiden strävat efter att vara så objektiva i våra bedömningar som möjligt och hela 
tiden försöka visa och förklara båda sidor av myntet. 
 
2.2 Kunskapssyn 
 
Hermeneutik och positivism är två stora inriktningar inom området kunskapssyn. 
Hermeneutik är ett grekiskt ord som betyder ”Tolkning av budskap”12, vilket innebär mer 
fokus på vad människors handlingar beror på till skillnad från positivismen, som inriktar sig 
på att förklara människors handlingar13. I hermeneutiken inkluderas värderingar, vilket gör 
studien subjektiv. Positivismen står för krav på logiskt- rationellt tänkande, intersubjektivt 
begripliga framställningar samt noggrann prövning av teorier och påståenden14. Positivismen 
är en naturvetenskaplig förklaringsmodell som förklarar att målet är att finna samband15. 
 

                                                
12 Henry Egidius, Positivismen - Fenomenologi- Hermeneutik , (Studentlitteratur, 1986), 41 
13 Alan Bryman, Emma Bell, Företagsekonomisk forskningsmetoder, (Liber, 2005), 29 
14 Henry Egidius, Positivismen - Fenomenologi- Hermeneutik, (Studentlitteratur, 1986), 39 
15 Sten Andersson,  Positivismen kontra hermeneutik, (Bokförlaget korpen, 1979), 28 
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Vår studie bygger på en deduktiv ansats. Det innebär att man utgår från teori för att skapa en 
hypotes, för att sedan samla in data och därifrån få fram ett resultat som visar ifall hypotesen 
kan förkastas eller bekräftas16. Studien är av kvantitativ typ och datainsamlingen har skett 
genom utdelning av en mängd enkäter. Då vi endast ser till enkäternas svar och inte 
inkluderar respondenternas och våra värderingar i studien, kvalificeras studiens 
kunskapsvinkel som positivistisk17. Dock ska det tilläggas att det är svårt att exkludera våra 
egna värderingar helt och hållet i studien, då dessa säkerligen påverkar på ett eller annat sätt 
hur vi framställer våra data. Men ambitionen är att enbart försöka se till empirin och utgå från 
detta. Positivismen är således en mer naturvetenskapligt inriktad kunskapsteori.  
 
Kunskapsvinkeln utformas utefter problemformuleringen och vad det är som ska undersökas. 
I vårt fall ledde problemformuleringen till att uppsatsen är av positivistisk karaktär. Detta då 
vi vill förklara privatpersoners riskexponering och riskhantering samt se adekvata samband 
mellan olika variabler. För att genomföra detta krävs som tidigare nämnts insamling av data, 
något som vi sörjt för genom att dela ut, samla in och bearbeta en större mängd enkäter. Då en 
hermeneutisk kunskapssyn kräver att man hittar förståelse om varför saker och ting ser ut som 
dem gör innebär det också ofta att man koncentrerar sig djupare på ett mindre antal 
undersökningsobjekt, var detta således inte en lämplig kunskapsvinkel för vår studie. Den 
positivistiska kunskapssynen och dess riktlinjer passar dock vår problemformulering och 
därmed studiens utförande. Detta innebär att just denna kunskapssyn har genomsyrat 
uppsatsen och dess genomförande.  
 
2.3 Sekundärkällor 
 
Vi har enbart utnyttjat utarbetat material av andra forskare i uppbyggnaden av vår teoribas. Vi 
inser att existerande teorier och redan insamlad data från olika forskare är otroligt viktigt för 
att en studie av denna typ ska vara möjlig att genomföra. Kvalitén på vår studie förbättras då 
vi drar nytta från tidigare forskning18, och det skulle helt enkelt inte vara möjligt att 
genomföra denna studie utan att ta del av, och använda redan existerande teorier och kunskap. 
De sekundärkällor vi använt oss av är litteratur kopplad till företagsfinansiering och 
vetenskapliga artiklar som vi funnit genom att söka på Umeå Universitetsbiblioteks databaser. 
 
Vi har främst använt oss av databasen Business Source Premier som är inriktad på artiklar 
inom företagsekonomi. Där har vi hittat relevant och intressant forskningsmaterial som kan 
koppas till vår studie. För att exemplifiera ska vi kortfattat redogöra för hur några av dessa 
artiklar har hjälpt oss i uppbyggnaden av en teoribas. Några av de artiklar vi använt oss av 
kommer från Journal of Business & Accounting och Financial Analysts Journal. I den senare 
hittade vi t.ex. en användbar artikel med namnet ”Asset Allocation and Individual Aversion”. 
I artikeln resonerade författaren t.ex. över att olika variabler såsom ålder, inkomst och 
utbildning är viktiga faktorer som påverkar hur individer hanterar och tar risker. Denna teori 
har vi använt som bakgrund när vi formulerar frågorna i enkäten.  
 
Litteraturen vi använt oss av är främst facklitteratur inom ämnet företagsekonomi. Vi har även 
kunnat utnyttja litteratur som hör till några av de tidigare kurser vi läst under vår 
utbildningstid. Litteraturen, de vetenskapliga artiklar samt information hämtad från Internet 
har hjälpt oss att skapa en teoribas för studien som vi utgår ifrån när vi jämför teori mot 
empiri. 
                                                
16 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomisk forskningsmetoder, (Liber, 2005), 26 
17 Ibid. 26 
18 Ibid, 231 
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2.4 Val av teori 
 
Riskspridningsfilosofin 
 
I en studie om risk och risktagande på individnivå så är det enligt vår mening intressant att ta 
reda på hur mycket risk individen är villig att utsätta sig för, för att öka avkastningen på det 
kapital man investerat. Vi ville ha möjligheten att kunna studera hur individer tänker när det 
handlar om riskspridning. Vi ville också veta i vilken grad individer är villiga att ta risk och 
om de är medvetna om vilka risker de tar. 
 
Portföljteori formulerades 1952 av Harry M. Markowitz är en filosofi som i grunden är tänkt 
att belysa problemen med riskspridning i en investering av flertalet värdepapper19. Denna 
teori är en del i vad som brukar kallas riskspridningsfilosofi. Vi anser att portföljteori även är 
användbart i många andra scenarion, t.ex. om man vill undersöka hur individer sprider andra 
typer av tillgångar. Det är viktigt att poängtera att filosofin i grunden inte är formulerad för att 
handla om risker på företagsnivå, utan är till för att beskriva enskilda investerares risktagande. 
Men portföljteori kan anpassas på många olika sätt och grundläggande så handlar det om att 
man ska diversifiera sin portfölj av tillgångar för att sprida ut risktagande. Vi anser att vi kan 
använda teorin som bakgrund för analys då man kan likna många finansiella beslut vid en 
investering på aktiemarknaden. 
 
Filosofin utgår ifrån att investerare är negativt inställda till risktagande och att en investering 
bör ge så mycket avkastning som möjligt till så litet risktagande som möjligt. Vi tror att man 
kan koppla filosofin till andra scenarion där risken med en investering är kopplad till risken 
till olika grader av möjlig avkastning. Vi använder riskspridningsfilosofin som utgångspunkt 
till våra formulerade risknivåer. Dessa redogör vi för mer ingående i teoridelen. 
 
Finansiell risk 
 
Inledningsvis har vi studerat relevant litteratur och vi har tittat på vad en del banker har för 
produkter för att skydda sig mot finansiella risker. Vi har därefter listat vilka av dessa som 
kan vara intressanta för denna typ av studie, men också vilka instrument och skyddsåtgärder 
som kan användas inom området. Vi har valt att fokusera på sex olika finansiella risker, vilka 
är följande: 
 

• Valutarisk 
• Ränterisk 
• Likviditetsrisk 
• Finansieringsrisk 
• Operationell Risk 
• Kreditrisk 

 
Dessa är riskerna som i störst grad påverkar företag i deras riskhantering. Vi vill därför 
undersöka hur de påverkar privatpersoner och deras riskhantering. Beroende på hur individens 
tillgångar och skulder är fördelade, varierar också graden av riskexponering. Risker kan ha en 
stor påverkan på individers ekonomi, därför kan kunskaper om dessa risker och hur de kan 
reduceras vara viktig för att ha möjlighet till en trygg och säker ekonomi för privatpersoner. 
Vi ska undersöka hur individer exponeras för finansiella risker och hur individer hanterar 

                                                
19 Richard A Brealey, Stewart C Meyers, Franklin Allen , Corporate Finance, (8th edition, 2006), 181 
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dessa. Vi ska även se i hur stor grad de använder instrument och skyddsåtgärder för att 
reducera risker. 
 
2.5 Källkritik 
 
Den litteratur vi använt oss av i uppsatsen behandlar teorier inom risker och riskhantering som 
framförallt är kopplade till företag, deras riskhantering och riskexponering. Det är viktigt att 
komma ihåg att det är enbart teorier, och att det kan se annorlunda ut i verkligheten. Det är 
viktigt att påpeka att en risk finns vid användning av sekundärkällor. Vi har i största möjliga 
mån kritiskt granskat sekundärkällorna, då det med största säkerhet finns subjektiva 
bedömningar i litteraturen och de vetenskapliga artiklarna vi använt oss utav. För att vara 
säkra på att vända oss mot relevant och trovärdig litteratur till vår uppsats har vi nyttjat 
litteraturkällor, som Umeå Universitet har funnit vara av tillräckligt hög kvalitet under 
tidigare kurser om företags riskhantering. För att få nya infallsvinklar och öka kunskapsbasen 
har vi studerat ytterligare litteratur, ur vilken vi hämtat mer information och fått tidigare 
kunskaper styrkta. 
 
Vi har hittat relativt få vetenskapliga artiklar som behandlar det valda ämnet. Däremot så är 
de artiklar vi använt oss av välrefererade, vilket vi anser ökar trovärdigheten i den information 
de innehåller. Vissa artiklar som till exempel ”Asset Allocation and Individual Aversion” 
bygger på amerikanska förhållanden vilket gör att det kan skilja sig mot de svenska 
förhållandena. Dock ger det ändå bra underlag för vilka variabler som kan tas med i 
enkätundersökningen och en fingervisning om hur det kan se ut i Sverige. För att skaffa oss en 
bild av bankers produkter inom risker och riskhantering, har vi, väl medvetna om farorna med 
att denna källa använt Internet, som är ett snabbt och effektivt sätt att skanna av marknaden. 
Informationen, presenterad på detta sätt och i detta medium innehåller mer eller mindre starka 
inslag av reklam och är sannolikt vinklad för att ställa respektive bank i så fördelaktig dager 
som möjligt. Vi har bortsett från dessa inslag och enbart granskat produktutbudet utan att 
notera den relativa prissättningen. Vi har inte heller jämfört hur bra eller dåliga produkterna är 
jämfört med varandra och inte heller gjort egna värderingar av detta. Genom detta 
förhållningssätt har vi säkerställt objektiviteten i den samlade bedömningen. 
 
Som vi tidigare beskrivit har vi undersökt banker och deras produkter som erbjuds för att 
minimera risker mot privatpersoners privatekonomi. När det gäller Internetkällor så har vi 
alltså kritiskt granskat informationen för att förhindra att andras subjektiva värderingar har 
fått möjlighet att smyga sig in i vår teoribas. 
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KAPITEL 3 
Teori på företagsnivå 
________________________________________________________ 
 
I detta kapitel redogör vi för de företagsekonomiska teorier studien är baserad 
på. Dessa teorier har redan nämnts i föregående kapitel, men ska här beskrivas 
djupare och mer ingående. 
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KAP. 3 TEORI PÅ FÖRETAGSNIVÅ 
 
3.1 Riskspridningsfilosofin 
 
Harry M. Markowitz lade grunden till vad som brukar kallas portföljteori eller 
portföljdiversifiering20. Som vi tidigare poängterat är det inte i grunden en teori som är 
anpassad för företag. Vi väljer ändå att beskriva teorin i detta kapitel då vi ska använda teorins 
grundläggande beskrivning av risk i egenformulerade risknivåer. Mer om detta i kapitel 4. 
Portföljteori utgår ifrån att investerare är negativt inställda till risktagande. Teorin beskriver 
att en diversifierad portfölj ska ge en så stor avkastning som möjligt till ett så litet risktagande 
som möjligt21. Detta genom att man inte koncentrerar sig på en typ av värdepapper utan 
sprider ut aktieinnehavet och därigenom breddar investeringen. Aktiespararna rekommenderar 
att man sprider ut kapitalet på sex till tolv aktiebolag i minst fem olika branscher22. 
 
Portföljteori utgår i grunden ifrån att man undviker att placera kapital i aktier som riskerar att 
gå dåligt. En fördelning av aktiekapitalet minskar risken att förlora en stor del av 
aktiekapitalet om en viss sektor eller aktie plötsligt faller. Det är alltså enligt filosofin 
fördelaktigt om man undviker att lägga alla sina ägg i samma korg. Enligt filosofin så minskar 
man då förhoppningsvis de stora förändringarna i avkastningen och istället hamnar man på en 
relativt jämn och riskfri nivå. Detta så länge värdepapperen inte är positivt korrelerade med 
varandra, d.v.s. att aktierna inte utvecklas i samma riktning. Det är även viktigt att 
diversifiering av tillgångar inte bör ske i så stor grad att kostnaderna överstiger 
avkastningen23. För få värdepapper leder till en stor osäkerhet och fluktuation i avkastningen, 
medan för många leder till ökade kostnader. Det gäller alltså att hitta en balans i sin 
riskspridning som är bra ur både risk- och kostnadssynpunkt24. 
 
Företag använder sig också utav riskspridningsfilosofins grunder när de agerar på ett sätt som 
gör att de utsätts för risk. Låt oss här ge ett exempel. Forskning inom finansiering visar att när 
ett företag risksprider i andra branscher än den egna löper företag mindre risk för konkurs25.  
Företag kan dock få en ökad skuld och därmed en minskning av skatteutgifter på grund av 
räntebetalningarna till den ökade skulden26. De företag som diversifierar inom samma bransch 
ökar möjligheten att dra nytta av deras ekonomiska resurser på ett mer effektivt sätt och 
därmed öka vinsten27. Däremot så ökar också risken för bland annat konkurs då deras 
verksamheter är sammankopplade och de i viss mån bygger på varandra. De innebär alltså att 
de är mer exponerade för risker om en ekonomisk störning sker i den specifika branschen. 
Därför förväntas att de företag som diversifierar inom samma bransch har lägre skulder än de 
företag som diversifierar inom olika branscher28. 
 
Man kan dela upp riskspridningen i marknadsrisk och specifik risk. Marknadsrisken syftar på 
hela aktiemarknaden och kan beskrivas som den risk det innebär att placera kapital på 
                                                
20  Richard A Brealey, Stewart C Meyers, Franklin Allen , Corporate Finance, (8th edition, 2006), 181  
21  Ibid. 181 
22  Örjan Hallgren, Finansiell Strategi och Styrning, (8:e upplagan, Ekonomibok Förlag AB, 2002), 175 
23  Meir Statman, The Diversification Puzzle, Academy of management Proceedings, 2005, s 46 
24 S Poon,Taylor S J, C W R Ward, Portfolio Diversification: A Pictorial Analysis of the Stock Market,  Journal 
of Business Finance & Accounting, Jan 1992, s 87  
25 Amit Raphael och Livnat Joshua, Diversification, capital structure and systematic Risk: An Empirical 
investigation, Profesional Adaption, Journal of Accounting, Auditing & Finance, Vinter 88, 19ff 
26 Ibid, 19 ff 
27 Ibid, 19 ff 
28 Ibid, 19 ff  
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aktiemarknaden i sin helhet. Den specifika risken är sammankopplad med den enskilda aktien 
och risken det innebär att investera kapital i en specifik aktie29. En stor blandning av olika 
aktier ger således en starkare investering med mindre risktagande, det som kallas den totala 
risken. Hur dessa två risker korrelerar med varandra kan vi se i Figur 3.1. Marknadsrisken är 
konstant och den specifika risken avtar ju mer man sprider ut sitt kapital. I figuren heter 
marknadsrisk ’market risk’ och den specifika risken heter ’ unique risk’. 
 

 
 
Figur 3.1 30 
 
För att få en bra balans och riskspridning handlar det om att spara både på kort- och långsikt i 
olika typer av tillgångar31. Riskspridning kan sägas fungera olika beroende på vilken typ av 
värdepapper det gäller. Vid fonder kan till exempel endast en fond ge en bra riskspridning, det 
kan vara en globalfond som placerar över hela världen eller en blandfond som placerar både i 
aktier och i obligationer. Riskspridning kan också göras om man väljer fonder med olika 
inriktning och på så vis minska risken32. Ytterligare ett sätt att öka riskspridningen är att gör 
insättningar vid många olika tidpunkter. 
 
SEB har arbetat fram ett antal alternativ som riskfilosofin utgår ifrån: 
Låt gå: Finansiell risk hanteras inte alls och det finns ingen särskild strategi för 
riskhanteringen. Företaget har inte förståelse över riskernas påverkan. 
Eliminera: Målsättningen är att helt eliminera finansiell risk i företaget. Detta görs genom att 
använda finansiella instrument med en defensiv strategi. De finansiella riskernas påverkan blir 
minimal. 
Minimera och optimera: Målsättningen är att neutralisera risk i kommersiella flöden genom 
att använda en selektiv strategi där olika risker balanseras i olika stor utsträckning. 
Aktivt risktagande: Målsättningen är att öka företagets avkastning genom en offensiv strategi 
där företaget tar spekulativa positioner som ökar det finansiella risktagandet. 
 
Vi använder dessa fyra alternativ, tillsammans med riskspridningsfilosofin, för att bygga upp 
de fyra risknivåerna. Vi redogör mer ingående för detta i kapitel 4. 
                                                
29  Richard A Brealey, Stewart C Meyers, Franklin Allen , Corporate Finance, (8th edition, 2006), 163 
30 http://www.emeraldinsight.com, 2009-04-16 
31 http://www.fondspara.se, 2009-04-13 
32 http://www.fondspara.se, 2009-04-13 
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3.2 Finansiell Risk 
 
I takt med en allt mer avreglerad kapitalmarknad och företag globaliseras och relationer med 
utlandet ökar, blir finansiell risk alltmer viktigare att tänka på33. Finansiella risker uppstår 
genom att företaget inte enbart finansieras med eget kapital. Främmande kapital inverkar 
därför starkt på riskexponeringen genom den finansiella utväxlingen34. När man lånar medel 
för att placera dessa i tillgångar vilka kan variera i värde och t.o.m. bli värdelösa innebär detta 
ett finansiellt risktagande. Skuld och ränta ska betalas oavsett tillgångarnas värde utveckling 
och avkastning35. Till detta hör även att räntan på lånen vanligen inte är bunden, vilket också 
medför ett finansiellt risktagande eftersom rörlig ränta påverkas av fluktuationer på 
marknaden36. 
 
Processerna i riskförloppet är till för att kunna utarbeta en riskfilosofi för att få grepp om 
företagets finansiella risker. Finansiell risk kan ökas eller minskas med hjälp av olika 
finansiella instrument som till exempelvis derivatinstrument37.  Dessa instrument är ett värde 
som beror på en annan, underliggande vara och används för att hantera kurs- och ränterisker38. 
 
I figur 3.2 illustreras processen i riskförloppet: 

 
 
Figur 3.2 39 
                                                
33 http://www.seb.se, 2009-04-10 
34 Örjan Hallgren, Finansiell Strategi och Styrning, (Ekonomibok Förlag AB, 2002), 16 
35 Sigurd Hansson, Per Arvidson och Hans Lindquist, Företags- och Räkenskapsanalys,( Studentlitteratur, 2006), 
158 
36 Ibid, 158 
37 http://www.seb.se, 2009-04-09 
38 https://www.riksgalden.se,  2009-04-10 
39 http://www.seb.se, 2009-04-16 



20 
 

En riskfilosofi baserad på riskförloppet kan således hjälpa ett företag att vara mer förberedda 
för att skydda sig mot finansiella risker. Det finns många olika typer av finansiella risker som 
påverkar företag på olika sätt och i olika grad. Detta är dock de finansiella risker litteraturen 
lyfter fram som påverkar företagen mest: 
 

• Valutarisk 
• Ränterisk 
• Likviditetsrisk 
• Finansieringsrisk 
• Operationell risk 
• Kreditrisk 

 
3.2.1 Valutarisk 
 
Valutarisk uppstår då företag handlar med utländsk valuta och då valutaförändringar påverkar 
resultatet, konkurrenssituationen och tillväxten. Det finns ett antal tillvägagångssätt för att 
minimera valutarisken. Det kan göras genom termins- eller optionsaffärer, vilket betyder att 
man fastställer valutakursen på förhand40. 
 
En valutaoptions värde är baserat på en annan valuta och valutaoptioner skapar inte enbart 
möjlighet till spekulation i en investering genom avistakurser utan det begränsar också 
förluster genom terminskontrakt41. Man kan också öppna valutakonton då kunden kan styra 
tidpunkten för växling till en specifik valuta, valutalån och ett så kallat uppsamlingskonto som 
innebär att man öppnar ett konto i utlandet42. För att minimera valutarisken bör man ha 
intäkter eller tillgångar i samma valuta som lånet43. 
 
3.2.2 Ränterisk 
 
Vid rörliga räntor finns risken att ränteläget påverkar finansiella tillgångar och därmed 
företagets resultat44. Ränterisken är således risken att värdet på tillgångar och skulder 
förändras på ett ogynnsamt sätt när räntenivåerna ändras. Företag kan skydda sig mot 
ränterisk genom att t.ex. använda ränteterminer45. För företag som önskar en långsiktig 
räntesäkring är ränteswap ett alternativ46. Avsikten med ränteswap är att minimera ränterisken 
och få möjlighet att utnyttja förväntningar om stigande eller fallande räntor. Företag kan dock 
minska ränterisken på fler sätt, till exempel genom att förlänga räntebindningstiden på 
finansieringen, förkorta räntebindningstiden på tillgångarna och att handla med terminer47. 
 
 
 
 
 

                                                
40 Staffan Viotti och Pehr Wissén, Penningmarknaden, (SNS Förlag, 1994), 35 
41 Yang, Ho C, A note on currency option pricing models, Journal of Business Finance & Accounting, 
Autumn85, s 429 
42 Ibid, 429 ff 
43 http://www.swedbank.se, 2009-04-21 
44 Staffan Viotti och Pehr Wissén, Penningmarknaden, (SNS Förlag, 1994), 174  
45 Ibid, 193 
46 Ibid, 201 
47 Ibid, 201 
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3.2.3 Likviditetsrisk 
 
Alla företag behöver likvida medel för ha att en god betalningsförmåga på kort sikt48. 
Likviditetsrisk kan beskrivas som svårigheter i att få tillgång till likvida medel. Om man har 
lånat medel och man inte har tillräckligt med likvida medel, kan det resultera i svårigheter att 
betala av lån och tillhörande ränta49. Det i sin tur kan leda till bland annat 
betalningsanmärkningar, vilket gör det svårt att få nya krediter. Det är därför vitalt att 
företaget har gott om likvida medel så de kan klara av de löpande kostnaderna/utgifterna. 
 
För att minska likviditetsrisken kan man försöka sprida finansieringen över tiden och 
därigenom undvika oväntad och dyrbar marknadsfinansiering50. Många företag har också en 
buffert med likvida tillgångar som kan användas som en alternativ källa51. Realistiska planer 
och budgetering är viktiga åtgärder för företagets riskhantering. Genom en bra och realistisk 
budgetering minskar det företagets likviditetsrisk52. Det innebär att företaget skall vara 
föreberedda på tillfälliga fluktuationer i kassan på grund av till exempel säsongsvariationer, 
mindre lyckade marknadsföringsinsatser och skatteutbetalningar53.  Företaget bör ha flera 
likviditetskällor, eftersom de enskilda riskkällorna då inte utgör en stor risk för 
affärsverksamheten54. Planen för återbetalning av finansieringen bör då också vara realistiska 
och balansräkningen skall vara så pass stabil att den inte rubbas av att planerna inte 
förverkligas enligt planerat55. 
 
3.2.4 Finansieringsrisk 
 
Finansieringsrisk kan beskrivas som svårigheter i att få tillgång till finansiering genom nya 
finansieringsformer och erhålla krediter56. Även finansieringsrisk liksom likviditetsrisken kan 
förebyggas genom realistisk och korrekt budgetering. Att företaget har god kontroll och en 
beredskap för att viss ekonomisk störning kan ske, gör företaget mer tolerant mot förändringar 
i ekonomin, det gäller alltså att planera hur finansieringen ska gå till57. Det innebär också att 
man kan reducera finansieringsrisken då man har en bättre överblick över företagets finanser, 
och därmed slipper skjuta in extra kapital i sista sekund, eller genom förlängd kredit hos 
fordringsägarna som kan innebära ofördelaktiga villkor58. 
 
3.2.5 Operationell risk 
 
Operationell risk är risken att gå förlust på grund av brister i interna rutiner och system59.  För 
att minimera den operationella risken bör företagen ha regelbundna kontroller och uppföljning 

                                                
48 Sigurd Hansson, Per Arvidson och Hans Lindquist, Företags- och Räkenskapsanalys,( Studentlitteratur, 2006), 
11 
49 Örjan Hallgren, Finansiell Styrning och Strategi,(Ekonomibok förlag AB, 2002), 269 
50 Ibid, 257 ff 
51 Sigurd Hansson, Per Arvidson och Hans Lindquist, Företags- och Räkenskapsanalys,( Studentlitteratur, 2006), 
172 
52 Örjan Hallgren, Finansiell Styrning och Strategi,(Ekonomibok förlag AB, 2002), 259 
53 Sigurd Hansson, Per Arvidson och Hans Lindquist, Företags- och Räkenskapsanalys,( Studentlitteratur, 2006), 
171 
54 http://www.sampopankki.fi, 2009-04-16 
55 http://www.sampopankki.fi, 2009-04-16 
56 http://www.seb.se, 2009-04-12 
57 Sigurd Hansson, Per Arvidson och Hans Lindquist, Företags- och Räkenskapsanalys,( Studentlitteratur, 2006), 
144 
58 Örjan Hallgren, Finansiell Strategi och Styrning, (Ekonomibok Förlag AB, 2002), 269 
59 Kuritzkes Andrew, Operationel Risk Capital: A Problem of Defintion, Journal of Risk Finance, 2002,  47 
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av hur företaget går och sköts. Det gör att om bristfälligheter upptäcks kan dessa åtgärdas 
innan det sker en större påverkan på företaget och dess resultat. 
 
3.2.6 Kreditrisk 
 
Kreditrisk innebär risk för uteblivna fodringar på lån60. Den risken långivaren löper är att 
låntagaren går i konkurs eller inte kan återbetala lånet. Det kan definieras som risken för att 
motpart, även kallas kredittagare, inte fullgör sina förpliktelser61. En låg kreditrisk uppnås 
genom att företagets kreditaffärer bygger på god återbetalningsförmåga och goda säkerheter62. 
 
3.3 Sammanfattning av företagsteorier 
 
Riskspridningsfilosofin belyser vikten i att sprida risker för att få en så hög avkastning till en 
så liten risk som möjligt. Företag exponeras för en mäng olika risker, vilket de försöker 
undvika med hjälp utav diverse instrument och skyddsåtgärder. De finansiella risker som vi 
har beskrivit är de som är mest framstående enligt den litteratur vi studerat. Företag utsätts för 
ränterisk om de har rörlig ränta på lån. Denna risk kan reduceras genom användning utav 
ränteterminer.  
 
De företag som har affärer med utlandet kan påverkas negativt av förändringar i valutakurser, 
vilket kallas för valutarisk. De instrument som kan användas för att undvika större 
påverkningar av fluktuerande valutakurser är valutatermins- eller optionsaffärer. Alla företag 
behöver likvida medel för att en god betalningsförmåga på kort sikt. Förutsättningarna för att 
företaget inte skall råka ut för brist av likvida medel är att företaget har en riskbuffert som en 
alternativ källa, men även att en realistisk och korrekt budgetering utförs. Har företaget trots 
allt brist på likvida medel så kan ny finansiering behövas.  
 
Det är viktigt att nya finansieringsformer finns och att det inte är svårigheter i att erhålla 
krediter. Detta undviks liksom likviditetsrisk genom budgetering och uppföljning av 
företagets finanser. Vidtas inte dessa skyddsåtgärder kan det bero på brister i interna eller 
externa system hos företaget, vilket kallas för operationell risk. Detta kan undvikas genom 
kontroll och uppföljning av företaget och dess personal. De företag som har fodringar löper 
risk att kredittagaren inte kan betala tillbaka. Denna risk kan reduceras genom en god 
spridning av fodringarna i olika branscher och att kontroll sker av låntagarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
60 Örjan Hallgren, Finansiell Strategi och Styrning, (Ekonomibok Förlag AB, 2002), 230 
61 http://www.swedbank.se, 2009-04-16 
62 Örjan Hallgren, Finansiell Strategi och Styrning, (Ekonomibok Förlag AB, 2002), 232 
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KAPITEL 4 
Översättning av teorier till individnivå 
________________________________________________________ 
 
I det föregående kapitlet redogjorde vi för de företagsekonomiska teorier som 
ligger till grund för studien. I detta kapitel översätts och omstruktureras dessa 
teorier för att kunna appliceras på individnivå. 
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KAP. 4 ÖVERSÄTTNING AV TEORIER TILL INDIVIDNIVÅ 
 
4.1 Riskspridningsfilosofin 
 
Som vi förklarat i föregående kapitel så är riskspridningsfilosofi och portföljteori i grund och 
botten redan anpassningsbart på individnivå. Vi ämnar dock inte att analysera 
riskspridningsfilosofin och portföljteori i sin grundform, utan baserar istället ett antal 
formulerade risknivåer på teorin. Varför vi gör detta är helt enkelt för att en ren analys av 
individers fördelning av tillgångar inte ger oss svar på frågor om medvetenhet inför risker och 
medvetet risktagande. Vi använder därför riskspridningsfilosofi tillsammans med ytterligare 
teorier för att formulera risknivåer som, genom analys, bättre svarar mot studiens 
frågeställning. 
 
Portföljteori bygger på idén att alla individer utsätts för en marknadsrisk, medan den specifika 
risken man utsätts för är beroende på olika individers situation och beslutsfattande. Teorin 
säger bland annat att investerare är rationella och utsätts för olika grader av risk, beroende på 
faktorer som t.ex. ålder, inkomst och utbildning63. Den specifika risken som individer utsätts 
för är således en produkt utav medvetenhet om risker och medvetet risktagande, baserat på ett 
antal variabler som skiljer från person till person. Vi avser att använda filosofin som 
utgångspunkt för egenformulerade risknivåer på individnivå utifrån grundidén att utspridning 
av finansiellt kapital är en positivt upp till en viss nivå. Analysen av riskspridningsfilosofin på 
individnivå kommer enbart att göras genom de risknivåer vi formulerar och tar med i enkäten. 
Risknivåerna och hur de används redogör vi för nedan. 
 
4.1.1 Risknivåer 
 
Risknivåerna är konstruerade för att respondenterna ska kunna delge oss hur de förhåller sig 
till risk och risktagande. Dessa risknivåer är i grunden baserade på riskspridningsfilosofi och 
de alternativ i riskfilosofi som vi bland annat hämtat hos SEB. Vi kopplar dessa teorier till 
nivåerna och låter dessa ligga som grund i olika jämförelser av individens ekonomiska 
situation och medvetenhet om risk. Respondenterna har själva fått fylla i på vilken nivå de 
anser ligga baserat på hur mycket eller lite risk personen tror sig vara utsatt för. 
 
De nivåer vi har konstruerat är: 
 

• Nivå 1: Icke medvetet risktagande individ 
• Nivå 2: Individ med litet risktagande 
• Nivå 3: Risktagande individ 
• Nivå 4: Mycket risktagande individ 

 
Det är viktigt att poängtera att risknivåerna inte kan ses som nivåer på en stigande skala. En 
viktig skillnad i nivåerna är att Risknivå 1 skiljer sig en del ifrån de tre andra nivåerna i en 
viktig aspekt. En individ som inte är medvetet risktagande kan ha ett väldigt litet risktagande, 
men även vara väldigt risktagande. Skillnaden är alltså att en individ på nivå 1 kan ta lika stor 
risk som en individ på nivå 4 utan att veta om det. Det är viktigt att poängtera att det som 
skiljer nivåerna åt är medvetenheten om risker, till skillnad från det faktiska risktagandet. 
Frågeställningen måste i grunden handla om just medvetenheten om det egna risktagandet, för 
                                                
63  Riley Jr., William B,Chow, K. Victor, Asset Allocation and Individual Aversion, Financial Analysts Journal, 
Nov/Dec92, s 32 
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en analys av den faktiska satsningen skulle från vårt håll innebära en grundlig genomgång av 
alla respondenters ekonomiska situation, vilket ur tidsramen för undersökningen inte är 
möjligt. 
 
Icke medvetet risktagande individ är således den första nivån vi har formulerat. Individer som 
befinner sig på denna nivå kan sägas vara omedvetna om sitt eget risktagande och stämmer in 
på ’Låt gå’64 alternativet på SEB:s förklaring av riskfilosofin. Sett utifrån 
riskspridningsfilosofin så utsätts man alltså för marknadsrisken. Och eftersom man inte 
medvetet eller omedvetet gör några individuella satsningar som kan innebära risktagande så 
utsätts man alltså för en specifik risk på vilken nivå som helst. 
 
Individ med litet risktagande är nästa nivå. På denna nivå befinner man sig om man enligt 
SEB: alternativ ’Eliminera’65 gör så mycket som möjligt för att undvika och ta bort risker. 
Sett ur riskspridningsfilosofin så utsätts man för marknadsrisk och sprider ut sina tillgångar så 
mycket som möjligt för att undvika risk 
 
Risktagande individ är den tredje nivån och befinner individen sig här så balanserar man 
risker sett utifrån den aktuella situationen. Detta kan passas in i riskfilosofin som ’Minimera 
och optimera’66 och man befinner sig då i mellanläget mellan låg och hög specifik risk enligt 
riskspridningsfilosofin. 
 
Mycket risktagande individ är den högsta nivå och vid denna nivå så tar man stora risker i sin 
ekonomi genom att offensivt spekulera i olika möjligheter att tjäna och spara kapital och 
genom det utsätta sig för hög risk. Enligt riskspridningsfilosofin så utsätter man sig för en hög 
specifik risk men man kan å andra sidan tjäna på att vara så pass risktagande. 
 
4.2 Finansiell risk 
 
De teorier vi valt att fokusera på i studien är framförallt kopplade till företag och deras 
riskhantering. Men företag och individer exponeras för likartade risker och därmed borde 
dessa teorier kunna appliceras på individnivå för att få en överblick och förståelse över i hur 
stor mån individer använder sig av de skyddsåtgärder som finns för att undvika risk. Det gör 
det även möjligt att se ifall teorierna kan förklara de undersöktas riskhantering. Vi översätter 
teorierna till individnivå för att därmed kunna förklara möjliga brister eller om det finns en 
bra förståelse och ett bra agerande i fråga om risker och riskhantering hos individer. 
 
I föregående kapitel beskrev vi kreditrisken som en av de sex viktigaste riskerna för ett 
företag att hålla reda på. Vi väljer dock att inte ta med denna risk när vi omvandlar 
företagsteorierna till individnivå. Detta främst på grund utav svårigheter i att jämföra denna 
risk med liknande risker som kan uppstå för en individ. För att vara utsatt för kreditrisk så 
måste han ha fodringar i en annan part, något som väldigt få individer har. 
 
4.2.1 Valutarisk 
 
Valutarisk sker då individen handlar, sparar eller investerar i utlandet med en annan valuta än 
sin egen. Det är dock inte så vanligt för individer som för företag, men genom en allt mer 

                                                
64 http://www.seb.se, 2009-04-19 
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66 http://www.seb.se, 2009-04-19 
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globaliserad värld och en mer avreglerad kapitalmarknad ökar möjligheterna till ett allt mer 
bredare forum för en individens ekonomiska möjligheter. 
 
Ny teknologi ökar också möjligheten till att nå nya marknader, vilket kan resultera i både 
ökad risk då mer kunskap fodras, men det kan också leda till en lägre risk då man kan sprida 
riskerna på en större spelplan. Som tidigare sagt finns det alternativ till att minska 
valutarisken, i form av termins- eller optionsaffärer, vilket innebär att man fastställer 
valutakursen på förhand67. 
 
4.2.2 Ränterisk 
 
Ränterisk är en risk som de flesta som har lån utsätts för. Ränterisken är risken att värdet på 
tillgångar och skulder förändras på ett ofördelaktigt sätt när räntenivåerna ändras. Räntan 
påverkar de flesta individer på ett eller annat sätt, inte minst under tider som finanskrisen. 
Man kan reducera ränterisken genom ränteterminer. Det innebär att köpa eller sälja 
statsskuldväxlar, statsobligationer och bostadsobligationer vid en framtida tidpunkt till ett 
förutbestämt pris68. Statsobligationer och statsväxlar innebär också en väldigt låg kreditrisk69. 
 
Vi kommer i enkäten koncentrera oss på frågor om vilka skyddsåtgärder respondenterna 
använder sig utav för att skydda sig mot ränterisk. Vi kommer att ställa en fråga om antalet 
lån men vi kommer inte att fråga hur stora lånen är. En sådan fråga kan tyckas vara alltför 
personlig och vi vill inte att respondenterna ska behöva lämna ut information som de känner 
sig otrygga med att lämna ut. Detta beskriver vi mer ingående i metoddelen. 
 
4.2.3 Likviditetsrisk 
 
Likviditetsrisk kan resultera i svårigheter att betala av ett lån och dess ränta men också att 
klara av de löpande utgifterna. Likviditetsrisk kan till exempel uppstå när man förlorar sitt 
jobb och därmed mister sina inkomster. Det kan också ske då individens tillgångar har sjunkit 
i värde och ingen avkastning utbetalas. Att få brist av likvida medel kan resultera i att 
individen lånar kapital, vilket dock kan vara svårt i tider som i under finanskrisen då banker 
finner svårigheter att låna ut pengar. Genom att ha en riskbuffert kan individen skydda sig 
mot en likviditetsbrist. Bufferten behöver inte vara stor men tillräcklig för att klara en period 
av försämrad ekonomi. För att minimera likviditetsrisken kan individen planera och budgetera 
sin ekonomi så realistiskt som möjligt. Individen bör då också vara beredd på vissa 
ekonomiska störningar som påverkar ens ekonomi. Genom att individen identifierar möjliga 
risker och har en uppskattning om hur dessa risker kan påverka ens privatekonomi, har 
individen bättre möjligbeter att skydda sig och minimera likviditetsbrist. 
 
4.2.4 Finansieringsrisk 
 
Finansieringsrisk uppstår då individen får svårigheter att förse nödvändiga poster med kapital. 
Denna brist av kapital kan bero på brister av nya finansieringsformer och möjligheter att 
erhålla krediter. Finansieringen till individens utgifter kan ske dels genom lön från arbete, dels 
från lånat kapital. Om individen har svårt att erhålla krediter uppstår det en finansieringsrisk. 
Att inte få krediter kan bero på tidigare betalningsanmärkningar, ingen stabil inkomst eller att 
det finns en brist på nya finansieringsformer. Finansieringsrisk och likviditetsrisk är i viss 
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mån beroende av varandra.  Finns likvida medel är behovet av nya finansieringsformer 
mindre. Men som vi tidigare påpekat kan fler finansieringskällor resultera i att reducera 
likviditetsrisken. Genom att individen har en god överblick över sin ekonomi och medveten 
om utgifter och kostnader kan till exempel betalningsanmärkningar undvikas och möjligheten 
till att erhålla krediter öka. 
 
4.2.5 Operationell risk 
 
Operationell risk innebär att individen utsätts för oförutsedda händelser till följd av bristande 
rutiner hos individen som påverkar ens ekonomi negativt. Det kan vara okunskap, dåligt eller 
inget intresse av ekonomi från individens sida och därigenom uppstår en ekonomisk förlust.  
Individen kan därmed minska denna risk genom en bättre uppföljning och kontroll över ens 
ekonomi. Det kan göras som tidigare nämnt genom budgetering. 
 
4.3 Sammanfattning av teorier på individnivå 
 
Ur riskspridningsfilosofin har vi formulerat ett antal risknivåer. Dessa ska användas för att 
analysera hur medvetna individer är om risker och hur villiga de är att ta risker. De finansiella 
riskerna som företag exponeras för och de instrument och skyddsåtgärder som finns att 
använda har vi i detta kapitel översatt till individnivå. Ränterisk innebär att en förändring i 
marknadsräntan sker på ett ofördelaktigt sätt och påverkar företagens och privatpersonernas 
ekonomi negativt. Både företag och individer kan använda sig utav ränteterminer i en 
placering eller skuld för att reducera ränteförändringarnas effekt. 
 
Då investering, sparande eller lån sker i utlandet, kan både företag och individer utsättas för 
valutarisk. Individer och företag behöver likvida medel för att ha god betalningsberedskap på 
kort sikt. För att undvika brist av likvida medel bör en riskbuffert upprättas. En realistisk 
budgetering bör genomföras för att möjliggöra goda ekonomiska planeringar så det inte 
resulterar i en plötslig brist av likvida medel. Denna risk har så pass många likheter med den 
operationella risken, då de båda riskerna kräver samma typer av skyddsåtgärder för att 
reducera risken. Detta gör att dessa risker kommer att kopplas ihop i analysen.  
 
De flesta individer finansierar sitt leverne med inkomsten de får från sitt arbete. Skulle det 
dock behövas ytterligare kapital kan krediter sökas. För att kunna göra detta behöver 
låntagaren ha en säker inkomst och ekonomi för att banken ska acceptera utlåning. 
Finansieringsrisk för individer tycks också vara jämförbart med företag. Genom budgetering 
och kontroll av ekonomin minskar också risken för få betalningsanmärkningar, vilket medför 
att chansen att erhålla krediter ökar. Individer utsätts inte i samma utsträckning för denna risk 
som företag. 
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KAPITEL 5 
Praktisk metod 
________________________________________________________ 
 
I kapitlet redogör vi för det tillvägagångssätt vi haft i utformandet av studien. 
Kapitlet ger en beskrivning av utformningen av studien och innehåller även 
fakta om enkätens konstruktion och struktur. 
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KAP. 5 PRAKTISK METOD 
 
5.1 Metodval 
 
När vi inledningsvis benade upp förutsättningarna för att genomföra en studie inom det valda 
ämnet, gjorde vi redan tidigt bedömningen att en kvantitativ studie skulle vara ett intressant 
verktyg för datainhämtning och analys. Vi ska applicera företagsekonomiska teorier på 
individnivå och sedan studera empirin genom formulerad problemställning. Redan 
formulerade teorier och begrepp utgör alltså själva kärnan i hela undersökningsprocessen. Ur 
dessa teorier skapar vi en hypotes som sedan ligger till grund för undersökningen och 
sedermera analys och resultat. Alltså använder vi ett arbetssätt som har sin bas i deduktiv 
teori70. 
 
Vi diskuterade inledningsvis huruvida en kvalitativ studie skulle kunna ge ett mer 
analyserbart material på grund av de invecklade förhållandena i privatekonomin. En individ 
kan till exempel ha många olika sorters sparande och olika typer av lån. Dessutom har olika 
individer självfallet olika syn på vad risktagande innebär, baserat på olika individuella 
preferenser. En kvalitativ studie skulle möjligtvis visa sin fördel då dessa olika variabler 
skulle kunna analyseras mer djupgående och kopplas till teorierna i ett mer komplicerat 
individperspektiv. Trots fördelarna med en kvalitativ studie så är ändå det viktiga att man 
väljer den bästa undersökningsmetoden för att kunna möta just vår specifika 
problemformulering. Och vi anser vi att vi, med en enkätundersökning, kommer att kunna få 
in tillräckligt med information för att analysera problemformuleringen inom det valda ämnet  
 
5.2 Urval 
 
När vi utarbetade de grundläggande förutsättningarna för urvalet till datainsamlingen så 
utgick vi ifrån de begränsningar vi tidigare har formulerat i uppsatsen. Inledande så ska vi 
således klarlägga hur vi har arbetat för att göra detta urval.  
 
Det åldersspann vi har valt för studien är personer mellan 30 till 60 år. Det vi ska analysera är 
individens risktagande för dennes egen privatekonomi och beslut en individ tar kan självklart 
påverkas av ålder. Detta åldersspann ger oss möjligheten att ur insamlad data pröva teorin att 
ålder kan kopplas till olika nivåer av risktagande. Nackdelen i att ta med fler åldrar i enkäten 
är att analysen kan bli alldeles för invecklad då de olika ekonomiska förhållandena i alla de 
olika åldrarna ska genomföras. Det vi vill undersöka är individer i olika stadier i livet, men vi 
vill också att de har en relativt ordnad ekonomi. därför förenklar vi analysen genom att bara 
ha tre åldersgrupper (30-40, 41-50, 51-60). Vi tror att ett åldersspann på 30 år kommer att visa 
tillräckligt intressanta resultat för att vi ska kunna dra intressanta slutsatser av förhållandet 
mellan ålder och risktagande. 
 
Typen av angreppssätt vi har använt oss utav kan karaktäriseras som en blandning mellan ett 
bekvämlighetsurval71 och ett kvoturval72 och är därmed ett icke-sannolikhetsurval73. Det är ett 
bekvämlighetsurval därför att valet av respondenter baseras på tillgängligheten just under 
tillfället för datainsamlingen. Vi letar inte upp personer för att delta i studien utan låter 
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personer att bli tillfrågade när de passerar vår väg på torget74. Vi har inte heller på förhand 
valt ut respondenterna, utan det är en tillfällighet att just en viss del av populationen deltar i 
undersökningen. Våra subjektiva åsikter och val påverkar således undersökningen i och med 
att vi inte har möjlighet att tillfråga alla individer inom vår urvalsram. 
 
Eftersom vi har delat ut enkäter till personer så har egentligen inte alla lika stor chans att 
komma med i undersökningen. Våra subjektiva bedömningar och värderingar får således 
utrymme i datainsamlingen. Vi har delat ut enkäter till personer som vi tycker ser ut att passa 
in i det valda åldersspannet. I detta kvoturval är alltså ålder den enda kategori som vi baserar 
urvalet på, och som skiljer våra respondenter mot övriga individer i befolkningen. 
Fördelningen av variabler såsom utbildning, kön, inkomst osv. påverkas således också utav 
kvoturvalet, men är inte indelade i kategorier för urval i datainsamlingen. Vi har inte heller 
undvikit att fråga personer om de vill vara med i undersökningen av någon annan anledning 
än att vi inte tror att de passade i åldersintervallet, och således passar in i vår kategori för 
undersökningen.  
 
Vår målsättning är att försöka få en så stor representativitet av befolkningen som möjligt men 
ändå kunna utföra en studie inom den relativt korta tidsram som vi är begränsade av. Med 
befolkning menar vi personer som bor i Umeå, men också personer som befinner sig i Umeå 
under tiden för undersökningen. Med det urval och den målgrupp vi tidigare redogjort för 
under punkten urval så är således bortfallet i studien, personer under 30 år och personer över 
60. Enkäter som inte besvaras fullständigt räknas även det som bortfall. 
 
5.3 Access 
 
Platsen för enkätutdelningen har varit Rådhustorget i Umeå. Vi bedömer det som den bästa 
platsen i Umeå att befinna sig om man, som vi vill, göra en kvantitativ studie med en relativt 
liten urvalsram och stor målpopulation. Vi har siktat på att få med en stor variation av den 
proportionerliga populationen i studien med olika ålder, inkomst osv. Antalet valda 
respondenter för studien uppgår till 100 individer.  
 
När vi inledningsvis mötte en respondent så var det viktigt att förklara vad syftet med studien 
är och vad vi ska använda respondenternas svar till. Detta för att skapa en trovärdighet mellan 
båda parter. Det ska inte på något sätt kunna misstolkas att respondentens svar enbart ska 
användas till vår studie och att svaren ska behandlas konfidentiellt75. En persons finansiella 
beslut kan vara ett känsligt ämne för många och kan anses vara för personliga för att lämna ut 
till en annan person. Vi ska inte ställa frågor om hur stora tillgångar och lån respondenterna 
har. Sådana frågor skulle leda till att vi underminerar vår egen trovärdighet och i värsta fall, 
på grund utav detta, förlorar en respondent. Det gäller därför att vi är väldigt tydliga med att 
förklara innebörden med undersökningen för att få en så bra access som möjligt.  
 
Studien vi ska genomföra bygger på enkäter som inte är alltför långa och avancerat 
konstruerade. Detta är en av grundprinciperna till varför vi tror oss ha en relativt god access 
till urvalet. En kortare enkät innebär mindre besvär i det avseendet att den tar kortare tid att 
besvara och således möjligtvis besvaras med mindre besvärlighet än en längre enkät. Vi delar 
ut enkäter till personer som befinner sig i en relativt ledig och social miljö. Möjligheten att 
personer inte vill vara med och besvara en enkät är ju ändå en variabel vi räknar in. Vi har 

                                                
74  Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomisk forskningsmetoder, (Liber, 2005), 124 ff 
75  Ibid, 338 
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valt stadens torg därför att vi tror att det är den bästa platsen att befinna sig på om man vill ha 
en så stor variation i respondenter som möjligt inom den konstruerade urvalsramen. 
5.4 Enkätkonstruktion 
 
I uppsatsens inledande kapitel redogjorde vi för att en hypotes för enkätundersökningen är 
viktig för att vi ska kunna pröva den data vi samlar in. Hypotesen är konstruerad ur de 
problemformuleringar vi har och den lyder som följer: 
 
Vi tror att privatpersoner inte använder de instrument och skyddsåtgärder som kan användas 
för att reducera risker. 
 
Vi ska alltså pröva denna hypotes mot empirin och se om vi kan bekräfta eller avfärda 
påståendet. Prövningen av hypotesen görs genom analys av empirin och de slutsatser vi sedan 
drar redogör vi för i kapitel 8. 
 
Innan vi delade ut enkäten för vår studie, genomförde vi en pilotstudie på tio respondenter. 
Det gav oss en inblick i hur studien skulle bli och ifall frågorna var korrekt ställda76. 
Pilotstudien visade också om frågorna i enkäten kunde användas för att svara mot vår 
problemformulering. Ett vanligt förekommande problem vad gäller enkäter är de stora 
bortfallen77.  Därför är det viktigt att enkäten ska vara tydlig och enkel att besvara. Vi inledde 
enkäten med en kort introduktion som förklarade syftet med studien och att svaren behandlas 
konfidentiellt, vilket väcker respondentens intresse och därmed minskar bortfallet78.  
 
I artikeln ”Asset allocation and individual aversion” från Financial Analysts Journal, framgår 
det att yngre personer tenderar att ha sina tillgångar i placeringar som inte innebär hög risk, 
t.ex. på sparkonto. I artikeln framgår det även att äldre individer, upp till pensionsålder 
investerar mer i aktiemarknaden än yngre individer. Utbildning visar sig inte ha någon större 
påverkan på vilka typer av tillgångar individer har, förutom i hur man investerar på 
aktiemarknaden79. Med bakgrund i denna artikel så insåg vi att det var väldigt viktigt att vi i 
början av enkäten ställde ett antal filterfrågor. Till filterfrågorna hör de frågor som är viktiga 
för att i datahanteringen kunna dela in respondenterna i olika undergrupper för analys.  Vi 
inledde således enkäten med frågor om ålder, kön, inkomst och högst avklarad utbildning. I 
inledningen av en enkät ska man undvika känsliga frågor. Dessa ska man vänta med till slutet 
av enkäten för att inte avskräcka respondenten att vilja delta i studien80.  
 
Efter de inledande frågorna följde undersökningsfrågorna som är kopplade de valda teorierna. 
Vi har fokuserat på två teorier, riskfilosofi och finansiell risk. Dock så är finansiell risk 
uppdelat i ett antal olika risker, vilket gjorde frågorna blev många till antalet. Vi vet dock att 
en enkät med många frågor ökar risken för bortfall. Så därför insåg vi vikten av att försöka 
utforma enkäten så tydlig och så lättförstålig som möjligt för att få så många respondenter att 
svara som vi behöver. Vi utformade därmed enkäten genom att skilja frågorna mellan slutna 

                                                
76 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomisk forskningsmetoder, (Liber, 2005), 191 
77 Ibid. 168 
78 Ibid. 165 
79 Riley Jr., William B,Chow, K. Victor, Asset Allocation and Individual Aversion, Financial Analysts Journal, 
Nov/Dec92, Vol. 48 Issue 6, s 32ff 
80 Ibid, 179 
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och öppna frågor samt att variera typsnitt på vissa frågor för att få en tydlig enkät som möjligt 
samtidigt som utformningen av enkäten är konsekvent81. 
 
Merparten av enkäten bestod utav slutna frågor. För respondenterna innebär det till synes 
enklare frågor och enkäten går snabbare att besvara. Det underlättar också för oss då vi 
snabbare kan föra över enkätsvaren till data. Nackdelen med slutna frågor är att respondenten 
kan känna att inget utav svarsalternativen, på en ställd fråga, inte passar in på deras situation. 
Därmed ökar också risken för att svaren ger en skev bild av verkligheten. Efter de inledande 
frågorna i enkäten har vi ställt frågor som möjliggör granskning av hur stor spridning av 
tillgångar individen har och dels vilken typ av risk individen exponeras för. I ett senare skede 
i enkäten undersöker vi ifall investeringar, lån och sparande även görs i utlandet, vilket ligger 
till grund för analys inom exponering för valutarisk. 
 
Om individen har lån innebär det en risk, beroende på om det är rörligränta eller inte. Det 
visar också på hur individen finansierar sin levnad, ifall eget kapital används eller om de lånar 
kapital. Frågeställningen inom detta har undersökts genom frågorna i enkäten. Lån med rörlig 
ränta innebär som tidigare skrivits en ränterisk. För att reducera denna risk i placeringar och 
skulder kan man handla med ränteterminer, vilket innebär handel med statsskuldväxlar, 
bostadsobligationer och statsobligationer, vilka vi också har frågat om i enkäten. 
 
Vi undersöker även hur många lån individerna har i enkäten vilket vi kopplat till antalet 
finansieringskällor och riskspridning, för att därmed minska likviditetsrisk och 
finansieringsrisk. Att ha en riskbuffert minskar likviditetsrisken då oförutsedda ekonomiska 
förändringar påverkar individens privatekonomi negativt, vilket vi också frågar om i enkäten. 
För att inte få likviditetsbrist och tvingas hitta snabba finansieringskällor till oförmånliga 
villkor bör man budgetera och följa upp sin ekonomi. Det visar på också på ifall individerna 
exponeras för en operationell risk, vilket innebär brist i externa och interna rutiner som 
resulterar i negativa ekonomiska förändringar, vilket undersöks i den senare delen av enkäten. 
Sedan frågar vi ifall individer har lätt att erhålla krediter eller ej, vilket visar på ifall 
respondenten kan ha svårt att skaffa kapital, vilket kommer ligga till grund för analys av bland 
annat finansieringsrisk. Den sista frågan i enkäten får respondenten själv uppskatta vilken av 
fyra olika nivåer passar in på sin egen situation. Utifrån dessa svar kan vi kategorisera 
respondenterna till de fyra alternativ som SEB har arbetat fram utifrån riskspridningsfilosofin. 
 
5.6 Primärdata 
 
Vi ska genom en studie av primärdata förkasta eller bekräfta vår formulerade hypotes. 
Primärdata är den data vi får in genom våra utdelade enkäter och dessa data använder vi som 
bas när vi prövar vår hypotes mot empirin. 
 
5.7 Datahantering 
 
Till en början numrerade vi enkäterna, då varje enkät ska kunna identifieras om fel eller 
oklarheter upptäcks under datahanteringen. Vi matade sedan in all data i Excel82. Därefter 
kunde vi enkelt filtrera alla enkätfrågor för att enklare få en överblick över de specifika data 
vi vill se. Sedan kopierade vi in data i statistiskprogrammet SPSS.  

                                                
81 I Riley Jr., William B,Chow, K. Victor, Asset Allocation and Individual Aversion, Financial Analysts Journal, 
Nov/Dec92, Vol. 48 Issue 6, s 168 
82 Christoffer Edling och Peter Hedström, Kvantitativa metoder, (Frank, 2008), 18 
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Variablerna vi förde in i programmet kan ha olika egenskaper. Det kan till exempel vara att 
variabeln befinner sig på olika skalnivåer83. Indelning av kategorier görs genom nominalskala, 
i vårt fall ja- och nej-frågeställningar, och rangordning av mätvärdena i ordinalskala84. 
 
Efter att vi matat in data tog vi bort de enkäter som inte platsade i vår urvalsram på grund av 
fel ålder. Det resulterade i att nio stycken sorterades bort och totalt 91 respondenter 
inkluderades i studien. Efter att sorterat bort de respondenter som inte ingick i målgruppen 
och sammanställt data, kunde vi börja urskilja samband mellan dem variabler som vi anser är 
av betydelse för studien och matchar vår problemformulering och syfte. För att utläsa 
signifikans och samband bland de undersökta variablerna använde vi oss av korstabeller. Det 
gäller att hitta orsaksvariabeln som bestämmer antalet rader i tabellen och verkansvariabeln 
som bestämmer antalet kolumner i tabellen85. Efter att vi tagit fram de diagram och tabeller 
som motsvara vår hypotes kunde vi utläsa ifall de undersökta variablerna var beroende av 
varandra eller inte. 
 
Korstabellerna gav oss möjlighet att utforma diagram för att enklare och bättre visa en bild av 
hur respondenterna har svarat och vad deras svar kan bero på. Det är viktigt att grafiska 
sammanställningar och tabeller är enkla att förstå för att underlätta och förbättra våra 
resultat86. De grafiska framställningarna och tabellerna ligger till grund för de resultat och 
analys vi senare kommer att utföra. Därför har vi valt att ta fram diagram och tabeller för att 
enklare kunna utröna intressanta iakttagelser och resultat som svara på våran hypotes. De 
diagram vi valt att framställa har vi gjort med hjälp av SPSS. Vi har gjort både stapeldiagram 
och cirkeldiagram för att göra de empiriska resultaten mer påtagliga.  
 
5.8 Kvalitets och sanningskriterier 
 
Det finns tre viktiga kriterier för att granska kvalitén av en kvantitativ forskning av 
företagsekonomi. Dessa tre är reliabilitet, replikation och validitet. Reliabilitet handlar om 
tillförligheten i studien och om huruvida undersökningen blir densamma om den genomförs 
på nytt av andra forskare87. Replikation innebär att andra forskare upprepar studien och de 
resultat som tidigare kommit fram, vilket innebär att tillvägagångssätt ska i vara tydligt 
beskrivet för att möjliggöra en replikation 88. Validitet mäter ifall de slutsatser och resultat 
som frambringats hänger ihop eller inte89.   
 
Reliabilitet mäter tillförligheten i studien och om den påverkats av slumpmässiga eller 
tillfälliga betingelser 90. Att studien är reliabel innebär också att resultaten i studien inte 
förändras över tiden i en större utsträckning samt att svarsalternativen utgör en skala som alla 
kan passa in på respondenternas situation 91. Reliabiliteten påverkas således av frågornas 
konstruktion och hur de är ställda. Det är alltså viktigt att mätningarna och informationen 
behandlas noggrant för att få en hög reliabilitet92.  

                                                
83 Runa Patel och Bo Davidsson, Forsknings- metodikens grunder,( 3:e upplagan, Studentlitteratur, 2003), 111 
84 Ibid. 111 
85 Christoffer Edling och Peter Hedström, Kvantitativa metoder, (Frank, 2008), 53 
86 Ibid, 21 
87 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomisk forskningsmetoder, (Liber, 2005), 48 
88 Ibid. 48 
89 Ibid. 48 
90 Ibid. 48 
91 Ibid. 94 
92 Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
(Studentlitteratur, 2.a upplagan, 1996), 163 
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Genom att vi har enkla och lättförståliga frågor och svarsalternativ i enkäterna och även på 
vissa frågor givit möjlighet till respondenterna att svars ”vet ej” får vi en mer exakt bild över 
respondenternas situation. Respondenterna i undersökningen är dock i olika skeenden i livet 
då målgruppen är 30-60 år. 
  
Om andra forskare vill replikera eller upprepa studien är det viktigt att noggrant beskriva hur 
studien utförts och vilket tillvägagångssätt vi använt oss utav93. Det innebär beskrivning och 
förklaringar om bl.a. vilka respondenter som ingår i studien, val av teorier och 
enkätkonstruktion. Vi anser oss ha beskrivit vårt tillvägagångssätt så detaljerat och noggrant 
som möjligt och därför torde en upprepning av studien vara möjlig.    
 
Validitet är ett mått på om en fråga mäter det eller beskriver det man vill att den ska mäta eller 
beskriva94. Genom att vi har gjort en pilotstudie på en relativt liten grupp innan vi genomförde 
studien fick vi chans att se om några frågor inte var korrekt ställda och även ifall de svar vi 
fick motsvarade det vi skulle mäta. Detta gav oss tillfälle för att noggrant gå igenom enkäten 
och ändra de eventuella fel eller brister som kommit fram ur pilotstudien. Vi gav även 
handledaren chans att kommentera enkäten för att ytterligare kunna styrka att vi mäter det vi 
avser att mäta. Efter att ha genomfört dessa förebyggande åtgärder innan enkäten delades ut 
anser vi att vi har en hög validitet. Men vi vill också poängtera att en uppsats är en process 
och att ibland kan till exempel frågor i enkäten inte att komma till användning eller att dem 
inte fått det utrymme i uppsatsen som vi tidigare trott. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
93 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomisk forskningsmetoder, (Liber, 2005), 48 
94 Judith Bell, Introduktion till forskningsmetodik, (4:e upplagan, Studentlitteratur, 2006), 117 
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KAPITEL 6 
Empiri 
________________________________________________________ 
 
I detta kapitel redogör vi för resultatet av datainsamlingen. Svaren från 
enkäterna används här för att pröva signifikanta samband mellan variabler för 
att vi senare kunna jämföras med de teorier och frågeställningar studien är 
baserad på. En förteckning över kapitlets diagram och tabeller finns att skåda 
på sid. 55 och ytterligare tabeller kopplade till presenterade diagram finns att 
hitta i bilagorna. 
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KAP. 6 EMPIRI 
 
6.1 Basdata och filterfrågor 
 
6.1.1 Kön Och Ålder 
 
Fördelningen av män och kvinnor är relativt jämn i studien. Av de respondenter som 
inkluderades i studien var 55 % män och 45 % kvinnor. Målgruppen i studien är 30 till 60 år. 
Efter att ha sorterat bort dem nio som inte ingick i ålderspannet fick vi även här en 
tillfredsställd spridning av respondenterna. I åldersspannet 30-40, motsvarar 30 % av de 
undersökta, i ålderspannet 41-50, 38 % och i åldrarna 51-60, 32 %. 
 
 
 
 

Diagram 6.1, Diagram 6.2 
 
6.1.2 Inkomst Och Utbildning 
 
Inkomstfördelningen blev dock inte lika jämnt fördelad som de tidigare variablerna. Av 
respondenterna i undersökningen visade sig att 21 % har en årsinkomst i inkomstspannet 50 
001-200 000 kr, 24 % inom 200 001- 300 000 kr och 55 % har en årsinkomst över 300 000 kr. 
Ingen av respondenterna hade dock en årsinkomst mellan 0- 50 000 kr. Störst andel avklarad 
utbildning bland respondenterna visas vara högskola/universitet, där hela 68 % har svarat att 
de genomfört en utbildning på den nivån. Det var relativt få av dem undersökta som enbart 
har en avklarad grundskola/folkskola utbildning bakom sig. Enbart 10 % i undersökningen 
visade sig ha denna utbildningsnivå. Däremot var det fler som hade en avklarad 
gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå, närmare bestämt 22 %. 
 

   
Diagram 6.3, Diagram 6.4 
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6.2 Risknivåer 
  
De risknivåer vi har formulerat ska ligga som grund för en analys av det vi kan beskriva som; 
medvetna värderingar av det egna risktagandet. Det viktiga är enligt vår mening är att se hur 
de olika nivåerna överrensstämmer med respondenternas svar om till exempel riskbuffert och 
budgetering. Alltså så studerar vi empirin, först och främst genom användandet av 
korstabeller för att enkelt se om variabeln risknivå har eller inte har någon korrelation med en 
annan variabel. Vad som karaktäriserar de olika risknivåerna och hur vi drar slutsatser ur 
dessa förklarar vi närmare i teorikapitlet och i analys och diskussion. Vi ska i empirin 
redovisa risknivåerna som diagram och inte visa tabellerna. Vi menar att det blir tydligare att 
se skillnaderna mellan de olika nivåerna i förhållande till motsatta variabler om man grafisk 
visar resultatet av datainsamlingen. 
 
För att förenkla en aning för läsaren så ska vi återigen nämna de olika beskrivningarna av 
nivåerna för att underlätta tolkningen av empirin. Vilka värderingar som knyts samman vid 
varje nivå och hur de ska tolkas går vi igenom mer grundläggande i teoridelen. Vi har alltså 
låtit respondenterna själva svara på vilken nivå de anser sig ligga på och vi jämför dessa 
antaganden om medvetenhet med vad de faktiskt gör för att skydda sig mot ekonomisk risk. 
Risknivåerna är som följer: 
 

• Risknivå 1: Icke medvetet risktagande individ 
• Risknivå 2: Individ med litet risktagande 
• Risknivå 3: Risktagande individ 
• Risknivå 4: Mycket risktagande individ 

 
6.2.1 Risknivå och intresse för privatekonomi 
 
Genom att undersöka intresset för 
privatekonomi gentemot risknivå, kan 
vi utläsa ifall medvetenhet och 
intresse hänger ihop. Vi kan se 
samband i diagram 6.5. Inte helt 
oväntat finns det ett signifikant 
samband mellan de båda variablerna95. 
På risknivå 1, har den största andelen 
inte ett intresse för privatekonomi. På 
risknivå 2 och risknivå 3, är merparten 
av respondenterna intresserade för 
privatekonomi. På risknivå 4 befinner 
sig bara personer som är intresserade 
av sin ekonomi. Studien visar således 
att ju högre medvetenhet individerna 
har för risker och riskhantering, desto 
mer intresse för privatekonomi finns 
det.  

Diagram 6.5 

 
 
                                                
95 Se bilaga 19 
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6.2.2 Risknivå och riskbuffert 
 
Att inneha en riskbuffert är en del av 
individens sätt att skydda sig mot 
likviditetsrisk. I diagram 6.6 mäter vi 
frekvensen av riskbuffert bland 
respondenterna i förhållande till vilken 
risknivå de själva valt att placera sig på. 
Ur en jämförelse på detta sätt kan man dra 
slutsatser som förkastar eller vidimerar 
teorin att; en högre medvetenhet om de 
risker man utsätts för höjer de individuella 
säkerhetsåtgärderna, i detta fall i form utav 
riskbuffert. I diagrammet nedan ser vi en 
jämförelse mellan variablerna riskbuffert 
och risknivå. Genom en korstabell med 
valda variabler så får vi fram ett 
stapeldiagram.  

   
   Diagram 6.6 

 
Variablerna är beroende av varandra till en felmarginal långt under 5 % och vi har således ett 
signifikant samband mellan de formulerade risknivåerna och frekvens av riskbuffert96. På 
Risknivå 1 så kan vi se att ungefär en fjärdedel av respondenterna inte har en riskbuffert för 
sin privatekonomi. Vid Risknivå 2 så kan vi se att det är relativt jämlikt mellan de 
respondenter som har riskbuffert och de som inte har det. Av de 91 respondenter, när vi räknat 
bort bortfall, som svarade på frågan angående risknivå så var det ungefär 40 procent som lade 
sig på nivå 3. Det är på denna nivå vi ser den största skillnaden mellan respondenter som har 
en riskbuffert och respondenter som inte har en riskbuffert. På Risknivå 4 så har vi bara ett 
fåtal respondenter men de har alla svarat att de har en riskbuffert för den egna 
privatekonomin.   

6.2.3 Risknivå och budget 
 
Att göra upp en budget för sin privatekonomi innebär, på samma sätt som riskbuffert, att man 
gör ansträngningar för att skydda sig mot likviditetsrisk. I diagram 6.7  mäter vi frekvensen 
av en budget för privatekonomin bland respondenterna i förhållande till vilken risknivå de 
själva valt att placera sig på. 
 
Vi jämför dessa variabler och ser om vi kan dra slutsatser som förkastar eller vidimerar vår 
teori. I detta fall att en högre medvetenhet om de risker man utsätts för höjer de individuella 
säkerhetsåtgärderna, i detta fall i form utav budgetering. I diagrammet ser vi en jämförelse 
mellan variablerna budget och risknivå. Genom en korstabell med valda variabler så får vi 
fram ett stapeldiagram. 
 

                                                
96 Se bilaga 14 
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Variablerna är beroende av varandra till 
en felmarginal långt under 5 % och vi 
har således ett signifikant samband 
mellan de formulerade risknivåerna och 
frekvens av budgetering för 
privatekonomin97. På Risknivå 1 så kan 
vi se att ingen av respondenterna har en 
budget för sin privatekonomi. Vid 
Risknivå 2 så kan vi se att det är 
relativt jämlikt mellan de respondenter 
som budgeterar och de som inte gör 
det. På Risknivå 3 ser vi en klar 
skillnad mellan de respondenter som 
budgeterar jämför med de som inte 
budgeterar. På Risknivå 4 så har vi bara 
ett fåtal respondenter men de har alla 
svarat att de har en budget för den egna 
ekonomin. 

Diagram 6.7 
 
6.2.4 Risknivå och tillgångsfördelning 
 
I denna del redogör vi för vilket typ 
av samband respondenternas olika 
tillgångar har med respondentens 
egna medvetna uppfattning om det 
egna risktagandet. I diagrammet 
nedanför mäter vi frekvensen av 
olika typer av finansiellt sparande 
för privatekonomin bland 
respondenterna, i förhållande till 
vilken risknivå de själva valt att 
placera sig på. Vi jämför dessa 
variabler och ser om vi kan dra 
slutsatser som förkastar eller 
vidimerar vår teori. I detta fall att en 
högre medvetenhet om de risker 
man utsätts för har något samband 
med det sätt man väljer att spara sitt 
kapital.  

Diagram 6.8 
 
I diagram 6.8 ser vi en jämförelse mellan variablerna risknivå och tillgångsfördelning. Genom 
en korstabell så får vi fram ett stapeldiagram. Variablerna är beroende av varandra till en 
felmarginal långt under 5 % och vi har således ett signifikant samband mellan de formulerade 
risknivåerna och de olika typer av tillgångar respondenterna har98. På Risknivå 1 ser vi att den 
största andelen väljer att placera sitt kapital enbart på sparkonto. Lite över hälften väljer att 
placera sitt kapital i en kombination av sparkonto och fonder och en liten andel på Risknivå 1 

                                                
97 Se bilaga 15 
98 Se bilaga 16 
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väljer att placera sitt kapital i en kombination av sparkonto, fonder och aktier. På Risknivå 2 
ser vi att det är en omkastad ordning. På denna nivå är det en högre andel som väljer att 
inkludera aktier i sitt sparande i kombination med sparkonto och fonder jämfört med de som 
väljer bort aktier i samma kombination. Andelen som väljer att enbart använda sparkonto är 
fortfarande, likt Risknivå 1, representerat av den största andelen respondenter på Risknivå 2. 
På Risknivå 3 så kan vi se att vi har fem olika kombinationer av sparande, och här är inte 
enbart sparkonto längre den största posten. Kombinationen av aktier, fonder och sparkonto är 
den kombination som är mest frekvent, tätt följd av kombinationen fonder och sparkonto. På 
denna nivå så har vi också de första som köper obligationer. På denna nivå så ser vi alltså en 
större bredd av olika kombinationer av sparande.  
På risknivå 4 har vi bara en kombination, och det är kombinationen aktier, fonder, 
obligationer och sparkonto. Enligt framlagda teorier och enligt riskspridning och riskfilosofi 
så visar detta en korrekt bild av att individer som har en hög medvetenhet om risk, sprider 
sina tillgångar. 
 

6.2.5 Risknivå och ränteterminer 
 
För att på ett bra sätt koppla 
våra konstruerade risknivåer 
med teorin rörande ränterisk 
så ska vi kortfattat redogöra 
och visa en jämförelse 
mellan variablerna risknivå 
och ränteterminer. Denna 
jämförelse ska mest ske för 
att visa hur ovanligt det är 
med ränteterminer, och vid 
vilken risknivå de få som 
använder sig utav dessa 
ligger. En jämförelse mellan 
de fyra olika risknivåerna 
och frekvensen av de som 
använder ränteterminer 
illustreras i diagrammet 
nedan.  

Diagram 6.9 
 
Sambandet mellan variablerna risknivå och ränteterminer är signifikant och visar andelen av 
de respondenter som svarat på frågan om ränteterminer i förhållande till vilken risknivå de 
ligger på99. Vi kan i diagram 6.9 se att det bara är ett fåtal respondenter som använder sig utav 
ränteterminer och de som gör det har placerat sig på Risknivå 3 och 4. Analysen av detta 
resultat, och hur detta kopplas till teorin, redogörs för i analysdelen av uppsatsen. 
 
 
 
 
 

                                                
99 Se bilaga 17 
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6.3 Finansiell Risk 
 
6.3.1 Valutarisk 
 
En allt mer avreglerad kapitalmarknad och ökad globalisering ger större möjligheter för 
individer att bredda sin ekonomi geografiskt sett. Detta medför dock en viss exponering för 
valutarisk, Det finns inte ett signifikant samband mellan variablerna sparkonto utomlands och 
inkomstnivå100. Av respondenterna visade sig att 13 % sparar och/ eller investerar utomlands.  
Ingen av respondenterna har dock lån utomlands. Det är relativt få som har finansiella 
tillgångar utomlands, samma sak gäller investeringar. Det visar sig, även om antalet 
respondenter som har investeringar utomlands är få, att det är individer med en högre inkomst 
som investerar utomlands.  
 
Då antalet individer är så pass få visar det att inget signifikant samband  mellan inkomst och 
investeringar utomlands i studien101. För att skydda sig mot valutarisker erbjuder banker och 
andra finansiella institutioner produkter som terminer och optioner vilka, både företag och 
individer kan använda för att reducera valutariskerna102. Som vi tidigare nämnt är det få i 
undersökningen som sparar och/eller investerar i utlandet, och därmed exponeras för 
valutarisk. Det är en väldigt liten andel som har en årsinkomst över 300 000 som använder 
valutaterminer och optioner. Det finns inget signifikant samband mellan inkomst och 
användning av valutaterminer och optioner. 103 
 
6.3.2 Ränterisk 
 
Ränterisk är, som vi tidigare redogjort, 
stabiliteten i att ha lån och sparande till 
rörlig ränta på grund av förändringar i 
marknadsräntan. Detta är ett 
svåranalyserat begrepp sett utifrån ett 
individperspektiv, eftersom vi inte vet 
storleken på räntesatserna i de olika 
individernas sparande och låntagande. 
Men vi bör ändå, sett utifrån vår 
frågeställning, kunna dra intressanta 
jämförelser med andra variabler såsom 
risknivå, och användandet av 
ränteterminer. I diagram 6.10 så ser vi 
hur andelen lån med antingen rörlig 
eller fast ränta är fördelade mellan 
respondenterna.  

Diagram 6.10 
 
Majoriteten av de respondenter som har lån har även rörlig ränta. Det är en större del av 
respondenterna som inte vet om de har rörlig eller fast ränta jämfört med den andel som vet 
att de har fast ränta på sina lån. Vi kan ur denna jämförelse dra två viktiga slutsatser, båda i 
sig viktiga som grund för kommande analys. Vi kan alltså se att det för det första är en stor 
                                                
100 Se bilaga 9 
101 Se bilaga 10 
102 http://www.swedbank.se, 2009-05-08 
103 Se bilaga 11 
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majoritet som är medvetna om de har fast eller rörlig ränta på sina lån. För det andra så är den 
stora majoriteten av de lån som våra respondenter har kopplade till en rörlig räntebas.I detta 
diagram kan vi se hur stor andel av våra respondenter skyddar sig mot ränterisk genom att 
använda sig utav ränteterminer. 
 
 
Diagram 6.11 visar hur stor andel av 
respondenterna som har rörlig ränta, på 
antingen ett eller flera lån, som 
använder sig utav ränteterminer för att 
skydda sig mot ränterisk. Variablerna i 
korstabellen utgör ett samband som 
inte är signifikant, och vi kan således 
inte dra några slutsatser som i sin tur 
kan appliceras på befolkningen och på 
så sätt vara representativt104. Vi kan 
således, ur denna jämförelse, inte dra 
några slutsatser som kan bekräfta eller 
förkasta vår frågeställning eller 
hypotes. Men vi kan ändå se några 
tänkvärda data, intressanta om man 
applicerar det på just vår urvalsgrupp. 
 

 
Diagram 6.11 

 
Vi ser att den största andelen respondenter inte använder sig utav ränteterminer. Resultatet är 
ändå relativt proportionerligt mellan ja- och nejsägare i den aspekten att den största delen av 
respondenterna vet att de har rörlig ränta på sina lån. Analysen blir tyvärr lidande då 
sambandet inte är signifikant, men visar ändå på en del intressanta samband. Mer om detta i 
analysdelen av uppsatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
104 Se bilaga 18 
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6.3.3 Likviditetsrisk och operationell risk 
 
För att individen bättre ska skydda sig mot ekonomiska störningar och förändringar i 
ekonomin finns ett antal skyddsåtgärder som kan reducera negativa ekonomiska förändringars 
påverkan på individens privatekonomi. För att möta likviditetsrisk och operationell risk är 
budgetering och riskbuffert de åtgärder som kan reducera dessa risker.  Likviditetsrisk innebär 
en brist av likvida medel.  För att reducera denna risk bör en riskbuffert byggas upp som då 
kan användas som en alternativ källa105.  

 
Diagram 6.12, Diagram 6.13 
 
Operationell risk uppstår då interna rutiner och system brister. En bra och realistisk 
budgetering bidrar till en reducering av likviditetsrisk samt operationell risk. För att ta reda på 
ifall respondenterna nyttjar dessa åtgärder ställde vi frågorna i enkäten om dem har riskbuffert 
samt ifall dem budgeterar. 
Undersökningen visar att mer 
än 67 % av respondenterna har 
en riskbuffert och mer än 58 % 
budgeterar. I dataanalysen kan 
vi se att det är ett signifikant 
samband mellan variabeln 
ålder och variablerna 
riskbuffert106.  
 

Tabell 6.1 
 
I tabell 6.1 kan vi se att det i åldersgruppen 30-40 år är en större andel som inte har 
riskbuffert. I åldrarna 41-50 är det mer än dubbla antalet som har riskbuffert jämfört med dem 
som inte har det. I åldrarna 51- 60 år har den största delen av respondenterna riskbuffert. Av 
respondenterna vi undersökt finns det inget signifikant samband mellan ålder och 
budgetering107. Att sambandet inte har någon betydelse spelar ingen större roll då vi ändå i 
vårt urval kan skönja vissa tendenser. Frekvensen av budgetering är relativt jämnt fördelat 
mellan åldrarna 30-40 och 41-50, men i åldersgruppen 51-60 så är det en större andel som 
budgeterar. 
 
                                                
105 http://www.fi.se, 2009-05-08 
106 Se bilaga 1 
107 Se bilaga 5 

Riskbuffert Budget 

 Ja Nej Ja Nej 

 Ålder 30-40 11 16 15 12 

41-50 25 10 19 16 

51-60 25 4 20 9 

Total 61 30 54 37 
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Det är även ett signifikant samband mellan variablerna inkomst och riskbuffert. En jämförelse 
mellan dessa visar om inkomsten har någon betydelse ifall man har en riskbuffert för sin 
privatekonomi. Hos respondenterna med en årsinkomst över 300 000 kr har den stora 
majoriteten riskbuffert. I de andra två inkomstgrupperna är skillnaden betydligt mindre108. När 
vi jämför variablerna utbildning och riskbuffert så är sambandet inte signifikant109. Värt att 
notera i sammanhanget är ändå faktumet att av dem som har avklarat högskoleutbildning har 
den stora andelen riskbuffert.  
 
Budgetering är en skyddsåtgärd mot 
operationell risk och likviditetsrisk. 
I diagram 6.14 ser vi en jämförelse 
mellan de som har budget och de 
som har riskbuffert och det finns ett 
signifikant samband mellan 
variablerna110. Det finns en del 
intressanta samband att studera 
mellan variablerna. Vi kan bland 
annat utläsa att mer än 80 % av dem 
som budgeterar, även har en 
riskbuffert.  
Budgetering har vi kopplat till den 
så kallade operationella risken samt 
likviditetsrisk, som tidigare nämnt.  
 
 

Diagram 6.14 
 
Det finns inget signifikant samband mellan variablerna budgetering och utbildning111. Vi kan 
trots allt se en hel del intressanta samband mellan respondenterna i just denna studie. Bland 
annat så kan vi se att av de som har en högskoleutbildning bakom sig, budgeterar lite mer än 
60 %. Vi har också undersökt sambandet mellan variablerna inkomst och budgetering. De 
variablerna har inte heller någon signifikans men vi kan på samma sätt som med jämförelsen 
ovan dra en hel del intressanta slutsatser för just denna urvalsgrupp. Vi ser till exempel att 
andelen som har hög inkomst har en större tendens att budgetera. Trots en del intressanta 
samband så tycks graden av budgetering vara spridd mellan olika åldrar, inkomster och 
utbildningar, och inget signifikant samband finns mellan de olika variablerna112.  
 
I enkäten hade vi frågeställningen ifall respondenterna är intresserade av sin privatekonomi. 
Undersökningen visar att mer än 70 % av respondenterna är intresserade av sin 
privatekonomi113. Är individerna intresserade av sin privatekonomi minskar således risken för 
att operationell risk ska uppstå. 
 
 
 

                                                
108 Se bilaga 2 
109 Se bilaga 3 
110 Se bilaga 4 
111 Se bilaga 6 
112 Se bilaga 7 
113 Se bilaga 8 
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6.3.4 Finansieringsrisk 
 
För att undersöka ifall privatpersoner exponeras för finansieringsrisk Ställde vi en fråga i 
enkäten ifall respondenterna har lätt att erhålla krediter. Det visar sig att 86 % av 
respondenterna anser sig ha lätt att erhålla krediter114.  
 
Det finns ett signifikant samband mellan variabeln risknivå och de som har lätt att erhålla 
krediter. Vi kan till exempel se att 20 % av respondenterna på Risknivå 1 inte vet ifall de har 
lätta att erhålla krediter eller inte115.  
 
För att ytterligare undersöka 
ifall respondenterna har fler 
finansieringskällor utöver sin 
inkomst, och därigenom kunna 
möjliggöra analys för 
exponeringen av 
finansieringsrisk tog vi reda på 
vilka av de som har lån det är 
som har fler än ett lån. I 
diagram 6.15 så ser vi till 
exempel att av respondenterna 
är det 40 % som endast har ett 
lån. Vi ser också att det är 
väldigt ovanligt att ha mer än 
2 lån. 
 
 

 
Diagram 6.15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
114  Se bilaga 12 
115  Se bilaga 13 
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KAPITEL 7 
Analys & Diskussion 
________________________________________________________ 
 
I detta kapitel analyserar vi empirin mot de teorier och frågeställningar vi har. 
Vi utreder och diskuterar kring de samband och resultat vi kan se av studien, 
samt att vi återkopplar de resultat vi ser mot vår formulerade hypotes. En 
förteckning över de tabeller som används finns att hitta på sid. 55. 
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KAP. 7 ANALYS & DISKUSSION 
 
7.1 Risknivåer 

7.1.1 Risknivå och intresse för privatekonomi 

 
Vi kan genom att studera empirin se om ett intresse för privatekonomi sammanhänger med 
vilken medvetenhet respondenterna tycker sig ha om risker mot sin privatekonomi. Logiken 
säger att ju mindre intresse individen har för sin privatekonomi, desto mindre insikt och 
förståelse för risker och riskhantering har individen. Dock bör det också tilläggas att även om 
inget intresse finns för ekonomi, kan individerna fortfarande skydda sig och reducera risker. 
En möjlig förklaring till detta kan vara att vissa individer känner sig tvungna att skydda sig 
men inte att dem vidtar nödvändiga skyddsåtgärder för ett intresse finns. 
 

Tabell 7.1: Risknivå och intresse för privatekonomi 

 

  Risknivå 

Total   Risknivå 1 Risknivå 2 Risknivå 3 Risknivå 4 

Intresse för 

privatekonomi 

Nej 13 8 3 0 24 

Ja 1 27 37 2 67 

Total 14 35 40 2 91 

 
 
7.1.2 Risknivå, riskbuffert och budget 
 
Att sätta upp en budget och att skapa en riskbuffert är två sätt för individen att skydda sig mot 
likviditetsrisk. I diagrammen så mäter vi frekvensen av riskbuffert och budget bland 
respondenterna i förhållande till vilken risknivå de själva valt att placera sig på. Vår teoretiska 
utgångspunkt är att en högre medvetenhet om de risker man utsätts för höjer de individuella 
säkerhetsåtgärderna, i form av bland annat budgetering och riskbuffert, för att motverka dessa. 
Vår hypotes blev således att se om detta stämde eller inte och således så skapades vår hypotes 
som i grunden säger att privatpersoner inte gör tillräckligt för att skydda sig mot dessa risker.  
 
Ett bra sätt att analysera riskbuffert och budgetering på är att slå ihop analysen av båda 
variablerna. De är båda ganska jämlika i sitt utförande då riskbuffert på många sätt kan sägas 
vara en del av den individuella budgeteringen. Båda variablerna analyseras därför med 
utgångspunkt i de fyra risknivåerna och slås på så sätt ihop i analysen. 
 
På Risknivå 1 så kan vi se att ungefär en fjärdedel av respondenterna inte har en riskbuffert 
för sin privatekonomi och ingen av respondenterna har en budget för sin privatekonomi. 
Baserat på de teorier vi valt så överrensstämmer båda resultaten med det vi inledningsvis har 
trott. Det är dock lite förvånande att inte en enda av respondenterna på Risknivå 1 har en 
budget, speciellt med tanke på det relativt stora urvalet. Vi har inga ramar eller begränsningar 
vad gäller inkomst. Rent teoretiskt borde det således vara en hel del av respondenterna som 
ligger på nivå 1 men som ändå har en budget för sin privatekonomi.  
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Resultatet är motsägelsefullt men korstabellen är signifikant och måste därmed ses som 
statistiskt trovärdigt. En lägre medvetenhet om de ekonomiska risker man utsätts för medför 
att man inte tar till säkerhetsåtgärder i samma utsträckning som en högre nivå medför. Detta 
visade sig också stämma när vi tittade närmare på de andra nivåerna. Sett ur analysen av 
Risknivå 1 så kan vi inte göra några antaganden för att jämföra med vår hypotes då vi helt 
enkelt inte ser någon trend än. 
 
För vid Risknivå 2 så kan vi se att det är relativt jämlikt mellan de respondenter som har 
riskbuffert och de som inte har det. Detta faktum gäller även när vi tittar på budgetering. 
Enligt teorin så stämmer alltså även våra antaganden på risknivå 2. Dessa resultat ser vi som 
väldigt trovärdiga och vi kan enligt våra teorier dra samma slutsats när vi jämför riskbuffert, 
som när vi jämför budgetering. Vi går alltså mer och mer ifrån vår hypotes, ganska betydligt 
dessutom. 
 
En stor andel av respondenterna lade sig på Risknivå 3. På denna nivå så har alltså andelen 
som har riskbuffert ökat. Det är på denna nivå vi ser den största skillnaden mellan 
respondenter som har en riskbuffert och respondenter som inte har en riskbuffert. På Risknivå 
3 ser vi en klar skillnad mellan de respondenter som budgeterar jämför med de som inte 
budgeterar. 
 
 På Risknivå 4 så har vi bara ett fåtal respondenter men de har alla svarat att de har en budget 
för den egna ekonomin. Dessa resultat stämmer också mycket överrest med resultaten för 
riskbuffert och risknivå. Vi kan således dra slutsatsen att de som budgeterar också har en 
riskbuffert för sin privatekonomi och vice versa. På Risknivå 4 så har vi bara ett fåtal 
respondenter men de har alla svarat att de har en riskbuffert för den egna privatekonomin. Det 
var bara ett fåtal respondenter som ville lägga sig på nivå 4 och det är inte så underligt. Denna 
nivå beskriver en medvetenhet om ekonomiska risker som är mycket högt, och därtill 
handlingar som innebär ett stort ekonomiskt risktagande för privatekonomin. 
 
7.1.3 Risknivå och tillgångsfördelning 
 
Olika kombinationer av de fyra olika sparformerna som vi frågade om i enkäten är förstås fler 
än fem, men det var de enda typer av kombinationer av sparformer som registrerades när vi 
delade ut enkäterna. Därför har vi i sammanställningen bortsett från de andra kombinationer 
som vi inte har täckning för bland våra respondenter och valt att bara ta med just dessa fem. 
Självklart kan andra kombinationer av sparformer äga rum i verkligheten. 
 
När vi kommer till skillnader i former av finansiellt sparande så ser vi en ganska intressant 
och, med utgång ur teorierna, sannolik trend. Ju mer medveten man är om de finansiella risker 
man utsätts för, desto fler olika typer och kombinationer av placeringar används för att 
undvika denna risk. Till exempel så köper ingen av respondenterna obligationer som inte 
ligger på Risknivå 3 eller över. De olika kombinationerna blir fler upp till Risknivå 3 för att 
sedan bli färre, detta främst för att så få respondenter anser sig vilja ta stora risker för sin egen 
privatekonomi. Kombinationen av olika sparformer ökar således ju mer medveten man är om 
det egna ristagandet. Hur analyserar man detta faktum? För att återigen knyta an till vår 
hypotes så måste vi således ur denna aspekt förkasta, den i hypotesen formulerade 
synpunkten, att folk inte använder sig utav de skyddsåtgärder man kan för att reducera risker 
mot privatekonomin. Ur detta så ser vi att riskspridningen ökar med en ökad medvetenhet om 
risker. 
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På risknivå 4 så ser vi väldigt speciella resultat främst på grund utav att det var väldigt få 
respondenter på den nivån. Resultat kopplade till risknivå 4 kan nog därför inte ses som 
representativa för populationen. 
 
7.1.4 Risknivå och ränteterminer 
 
I empiridelen där vi jämför risknivåerna och andel av respondenterna med ränteterminer, så 
har vi ett signifikant samband mellan de två variablerna. Vi kan där se att det enbart är de 
respondenter som lagt sig på risknivåerna 2 och 3 som utnyttjar ränteterminer. Detta stämmer 
in på våra formulerade teorier på individnivå och analysen säger därmed att ju högre 
medvetenhet man har om risker, desto mer gör man för att skydda sig mot denna risk. På 
risknivå 4 är det till och med bara respondenter som använder ränteterminer. Antalet 
respondenter som lagt sig på den nivån är i och för sig väldigt få, men det visar ändå på ett 
samband mellan teori och empiri. 
 
7.2 Finansiell risk 
 
7.2.1 Valutarisk 
 
I en värld där teknologi och politik möjliggör större forum för företag och privatpersoners 
ekonomi, medför det också vissa risker i form av bland annat valutarisk. Risken uppstår då 
individen sparar, lånar och/eller investerar utomlands.  
 
I undersökningen visar sig att det är relativt få som spara, lånar eller investerar utomlands. 
Endast 13 % spara och/eller investerar utomland och ingen har lån utomlands. Att så få 
utnyttjar de möjligheter som finns utanför Sveriges gränser kan bero på en viss osäkerhet och 
okunskap i hur det går till och vart man ska låna, spara eller investera. Det finns självklart en 
viss trygghet i att ha sina tillgångar och skulder där man bor, vilket kan förklara att så få har 
tillgångar utomlands. För att skydda sig mot eventuella valutaförändringar erbjuder bland 
annat banker produkter som reducerar dessa risker i form av valutaterminer och 
valutaoptioner. Men det är så få i vår studie som använder sig utav dessa hjälpmedel så det är 
väldigt svåranalyserat och ger inte någon signifikans i sammanhanget. 

7.2.2 Ränterisk 
 
Ur de teorier vi använder oss utav och djupgående beskrivit i teoridelen så har vi formulerat 
en tolkning som lättast beskrivs som en antingen/eller situation. Förutsättningen för att 
drabbas av ränterisk som privatperson är att på något sätt utsättas för en rörlig ränta.  
Antingen så är du utsatt för ränterisk genom dina lån eller så undviker du den risken genom 
att inte ha rörlig ränta eller vara belånad. För att kunna analysera begreppet ränterisk mot ett 
stort antal respondenter med, på många sätt, väldigt olika ekonomiska förhållanden så måste 
ett antal generella antaganden om ränterisk göras för att möjliggöra en analys. 
 
Om du har lån så utsätts du för ränterisk om du har rörlig ränta på lånet. Men ur 
datainsamlingen så har vi inte möjligheten att se hur stort lånet är eftersom en sådan 
frågeställning inte gjordes. Detta är ett avvägande vi gjorde och hur vi kom fram till det 
beskriver vi mer ingående i enkätkonstruktionen. Vidare så måste vi anta att det alltid är bättre 
att ha ett lån till en fast ränta än att ha rörlig ränta. Detta antagande kan ju förstås inte 
appliceras i verkligheten då det är omöjligt att göra generella antaganden verkliga i en 
situation då alla lån och räntesatser måste sättas i samband med storleken på lånet och räntan. 
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Men framförallt så måste de ekonomiska aspekterna sättas samman med individens 
ekonomiska situation . Men ur den synvinkel vi utgår ifrån, risk och risktagande, så måste vi 
göra antagandet att rörlig ränta är sämre för att rörliga räntor är mer osäkra än fasta. 
 
Med bakgrund i dessa antaganden så analyserar vi empirin. Först och främst kan vi se att 
majoriteten av respondenterna har rörlig ränta på sina lån. De flesta utsätter sig alltså för 
ränterisk i och med att de inte har fast ränta och på så sätt är skyddade mot svängningar i 
marknadsräntan. Om vi analyserar dessa data tillsammans med vad empirin ger oss när vi 
frågade om andelen som använder ränteterminer så kan vi dra en intressant slutsats. Den stora 
andelen av populationen har rörlig ränta på sina lån och de allra flesta utnyttjar inte 
ränteterminer. Vi kan alltså se att en väldigt liten andel av respondenterna aktivt vidtar 
säkerhetsåtgärder för att minska ränterisken. Om detta beror på okunskap eller om detta har 
och göra med storleken på den påverkan ränteförändringar har på privatekonomin är svårt att 
säga. Vi återkommer med en djupare diskussion i slutsatserna. 
 
7.2.3 Likviditetsrisk och operationell risk 
 
Det finns ett antal skyddsåtgärder för att minska risken för likviditetsrisk. Dessa 
skyddsåtgärder är jämförbara med de åtgärder som företag använder sig av, i form av 
riskbuffert och budgetering, vilket vi redogjort för i teoridelen. Likviditetsrisk och 
operationell risk kan i viss mån betraktas som sammankopplade. Operationell risk uppstår 
som vi tidigare nämnt genom brister i interna rutiner, vilket påverkar ekonomin på ett negativt 
sätt. Genom att budgetera kan denna risk reduceras och oförutsedda händelser och andra 
ekonomiska störningar kan bättre undvikas.  
 
Brist av likvida medel är något som de allra flesta har eller kommer att uppleva. Det kan till 
exempel vara att individen inte har råd för de löpande utgifterna under en period eller att ett 
större köp av någon typ kräver 
lånat kapital, då det egna kapitalet 
inte räcker till, vilket i vissa fall 
kan medföra problematik då 
banken inte kan låna ut på grund 
av ett hårt ekonomiskt klimat som 
under finanskrisen eller att 
individen inte har dem 
kvalifikationer som krävs för att få 
låna pengar. Av undersökningen 
att döma har mer än 67 % 
riskbuffert och mer än 58 % 
budgeterar.  
 
Undersökningen visar också på ett signifikant samband mellan riskbuffert och ålder. Det visar 
sig att respondenterna i ålderspannet 51- 60, är det mer än 80% som har riskbuffert. Det kan 
bland annat förklaras i att dem har varit aktiva en längre period i arbetslivet och därmed 
kunnat skjuta in mer kapital åt sidan till en riskbuffert. Det kan också bero på att större 
investeringar och inköp redan har gjorts, och genom detta möjliggör mer kapital åt sparande. 
Dem yngre respondenterna i åldrarna 30-40, ser vi att endast lite mer än 40 % har riskbuffert.  
Yngre tenderar alltså att inte spara i så stor grad som dem äldre respondenterna i 
undersökningen till oförutsedda händelser och ekonomiska störningar. Det kan dels förklaras i 
att dem inte har den inkomst som dem äldre har, dels att större investeringar görs under den 

Tabell 7.2: Ålder och Riskbuffert  

Count 

  Riskbuffert 

Total   Ja Nej 

Ålder 30-40 11 16 27 

41-50 25 10 35 

51-60 25 4 29 

Total 61 30 91 
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tiden i livet, då kanske familj och fastighet planers köpas och pengar inte kan läggas till en 
riskbuffert. Hur stor årsinkomst respondenterna har visar sig också ha ett signifikant samband 
ifall riskbuffert existerar eller inte. Över 80 % av dem som har en årsinkomst över 300 000 
har riskbuffert.  
 
Detta kan ses ganska så logiskt då individen har mer kapital och kan mer pengar läggas undan 
tills det att dem behövs. Visserligen kan man också diskutera i att ju mer pengar individen 
har, desto mer pengar går till 
individens leverne och att dem 
respondenter med lägre inkomst 
bör ha mindre marginaler att leva 
för och därmed mer förlita sig på 
att om en ekonomisk störning 
sker, ha en riskbuffert att ta ifrån. 
Dock visar undersökningen att 
knappt 30 % låginkomsttagare har 
riskbuffert, vilket då kan förklaras 
av att dem inte har tillräckligt med 
likvida medel att stoppa undan till 
riskbuffert.  
 
Genom undersökningen har vi 
också sett ett signifikant samband 
mellan dem som budgeterar och 
har riskbuffert. Det framgår av de 
data vi fått fram att 49 % 
använder både budgetering och 
riskbuffert, medan 40 % inte 
använder något av dessa 
skyddsåtgärder, vilket resulterar i 
en större riskexponering för 
likviditetsrisk och operationellrisk. Vi kan dock inte säga i hur stor grad dem som inte 
budgeterar och har riskbuffert kan komma att drabbas. Undersökningen visar endast att 
respondenterna som budgeterar och har riskbuffert står sig bättre emot likviditetsrisk och 
operationell risk än dem som inte vidtar dessa åtgärder. För att ytterliggare undersöka ifall 
respondenterna exponeras för risker på grund av brister i rutiner, har vi studerat intresset för 
privatekonomi. Då intresse för privatekonomi finns, förbättras chanserna för att individen 
kontrollerar och följer upp sin ekonomi, jämfört om de vore ointresserade och inget 
engagemang finns. Genom intresset för sin ekonomi kan kunskap om potentiella risker och 
möjligheter för privatpersonens ekonomi bli bättre och en djupare förståelse kan senare bära 
frukt i form att individen kan nå sina finansiella mål. Undersökningen visar att 73 % har ett 
intresse för privatekonomi. Det betyder dock inte att dem är medvetna om de risker och 
skyddsåtgärder som finns att vidta, men ett intresse är en grogrund för att kunna skaffa sig den 
kunskap och information som erfordras för att skapa en trygg och säker privatekonomi.    
 
 
Enligt vår hypotes att privatpersoner inte använder de instrument och skyddsåtgärder för att 
minimera risker tycks inte stämma överrens med verkligheten angående budgetering och 
riskbuffert. Som vi påpekat kan vi alla utsättas för likviditetsbrist, vilket betyder att 
likviditetsbrist är något som privatpersoner exponeras för och därmed bör skyddas ifrån. Dock 

Tabell 7.3: Inkomst och Riskbuffert  

Count 

  Riskbuffert 

Total   Ja Nej 

Inkomst 50001-200000 6 13 19 

200001-300000 13 9 22 

300001- 42 8 50 

Total 61 30 91 

Tabell 7.4: Riskbuffert och Budget 

Count 

  Budget 

Total   Ja Nej 

Riskbuffert Ja 46 16 62 

Nej 8 21 29 

Total 54 37 91 
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är det fler än vi trodde som utnyttjade dessa skyddsåtgärder, vilket blev en överraskning. 
Brister i interna rutiner, har vi kopplat till ointresse av privatekonomi och ingen kontroll och 
uppföljning av ekonomi i from av budgetering, vilket kan kallas för operationell risk. Denna 
risk är då så starkt kopplad till likviditetsrisk, då de skyddsåtgärder för att reducera riskerna är 
desamma, vilket gör att de båda riskerna hör ihop, vilket de kanske inte gör ur ett 
företagssynsätt på dessa två risker.  
 
7.2.4 Finansieringsrisk 
 
Finansieringsrisk och likviditetsrisk är i viss mån beroende av varandra. Har individen gott 
om likvida medel, minskar också behovet för att hitta fler finansieringskällor. Uppkommer en 
plötslig brist at likvida medel, behövs ny finansieringskälla uppsökas, vilket oftast blir banken 
och i form av lån. Som vi tidigare nämnt innebär detta dels att individen måste ha en så pass 
stabil ekonomi att lån kan tas, dels att också banken har möjlighet att lån ut, vilket i tider som 
finanskrisen kan vara svårt. Individer kan alltså exponeras för finansieringsrisk, vilket också 
innebär att skyddsåtgärder finns att vidta. Som vi tidigare förklarat och visat, kan 
likviditetsrisk och operationell risk reduceras genom budgetering, vilket också gäller för 
finansieringsrisk.  
 
Genom att individen kan erhålla krediter minskas exponeringen för finansieringisk. Är så 
fallet att individen har lätt att erhålla krediter antar vi, att inga betalningsanmärkningar finns 
och individen har en så pass stabil ekonomi att inga hinder finns att få krediter. Studien visar 
att 86 % av respondenterna anser sig ha lätt att erhålla krediter. Detta betyder att om en 
likviditetsbrist skulle uppstå finns möjlighet att söka upp finansiering, relativt lätt. 
 
Teorin visar på att fler finansieringskällor minskar risken för finansieringsrisk, vilket vi 
undersökte genom att fråga respondenterna om de har lån och i så fall hur många. Det visade 
sig att dem flesta har endast ett lån. Det betyder nödvändigtvis inte att risk finns för 
finansieringsbrist. Att endast ha ett lån eller inget lån, innebär mindre räntekostnader och mer 
fritt kapital som kan till exempel sättas till riskbuffert som en alternativ finansieringskälla, 
vilket vi tidigare diskuterat. Teorin visar alltså att fler finansieringskällor är något att 
eftersträva för att minimera finansieringsrisk. Det behöver inte vara i form av lån, utan även 
att individen kanske får försörjning från fler än ett håll. Att ha flera lån som 
finansieringskällor ur ett individ perspektiv har dock nackdelar som tidigare nämnt. Det 
innebär att teorin om hur finansieringsrisk ska reduceras skiljer sig mellan företag och 
individer. Därmed är det inte sagt att individer inte exponeras för denna risk, utan att metoden 
för att skydda sig varierar mellan företag och individ. 
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KAPITEL 8 
Avslutning 
________________________________________________________ 
 
I detta kapitel gör vi en avrundning och redogör för de slutsatser vi kan dra av 
studien. Kapitlet innehåller även den kritik vi vill ge oss själva, kopplat till 
studiens utformning och våra egna prestationer. 
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KAP. 8 AVSLUTNING 
 
8.1 Slutsatser 
 
8.1.1 Risknivåer 
 
I analysen så har vi berättat vad vi kan se i datainsamlingen och hur man kan koppla olika 
risker till empirin. I denna del ska vi dra slutsatser ur analysen för att försöka beskriva vad vi 
faktiskt har kommit fram till. Detta för att återigen koppla studien till problemformuleringen 
och se om vår hypotes kan appliceras på empirin. 
 
Grundläggande så har vi genom studien sett att individer har ett allmänt intresse för sin 
privatekonomi. Som vi tidigare beskrivit i analysen så är över 70 % av de tillfrågade 
intresserade av sin privatekonomi. Om det finns ett intresse, kan det mycket väl vara en av 
anledningarna till att den enskilde individen väljer att investera lite mer tid och energi på att 
kontrollera och följa upp sin ekonomi på ett bättre sätt. Vi tror att ett intresse skapar en 
medvetenhet, ett påstående som även bör kunna appliceras åt motsatt håll. Detta ser vi inte 
minst i jämförelsen med hur många det var som var intresserade av sin privatekonomi och den 
risknivå man placerade sig på.  
 
En annan slutsats vi kan dra är att individer i grunden är medvetna om vad de bör göra för att 
undvika risker som kan påverka privatekonomin. Detta har vi genom analysen av empirin 
kommit fram till då en stor andel av respondenterna vidtar de grundläggande skyddsåtgärder 
som finns för att skydda sig mot oförutsägbara händelser som kan påverka ekonomin. Bland 
annat likviditetsrisk och operationell risk. Vi har också sett att flera av de andra 
skyddsåtgärder som kan utnyttjas, i empirin faktiskt utnyttjas av individer för att motverka 
risker mot privatekonomin. Budgetering och riskbuffert hjälper mot likviditetsbrist, brister i 
interna rutiner och även finansieringsrisk. Då flera risker tacklas med samma skyddsåtgärder, 
gör det betydligt lättare för individer att reducera risker.  
 
Studien visar också på att det är få som sparar, investerar eller har lån utomlands. Det innebär 
att exponeringen för valutarisk är relativt liten. Som vi tidigare påpekat har vi inte tillräckligt 
med respondenter för att se ett signifikant samband mellan tillgångar utomlands och 
riskhantering, men fåtalet respondenter i studien som utsätts för valutarisk har själva lagt sig 
på en hög risknivå. Genom att se vilken risknivå individerna ligger på kan vi alltså dra 
slutsatser om vilken medvetenhet de har om risker och hur de hanterar dessa. Vi såg ett 
signifikant samband mellan variablerna riskbuffert och risknivåer. Studien visar att dem allra 
flesta som har riskbuffert hamnar under risknivå 3, vilket innebär att individerna balanserar 
riskerna utifrån den aktuella situationen, vilket kan ses som ”minimera och optimera” i 
riskspridningsfilosofin. Detta gäller även vid budgetering, då ett signifikant samband hittades 
mellan variablerna budget och risknivå.  
 
Genom att individerna balanserar riskerna, drar vi slutsatsen att dem har en tillräckligt god 
riskspridning, alltså balanserar riskerna. Vi kan också dra slutsatsen att dem individer som har 
riskbuffert och budgeterar är medvetna om riskerna och balanserar dessa på bästa möjliga sett. 
Det innebär att vi kan förkasta hypotesen, och att teorin även här kan förklara individernas 
riskhantering, riskspridning och medvetenhet om risker. 
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8.1.2 Finansiell Risk 
 
I analysen så har vi berättat vad vi kan se i datainsamlingen och hur man kan koppla olika 
risker till verkligheten. I denna del ska vi dra slutsatser ur analysen för att försöka beskriva 
vad vi faktiskt har kommit fram till. Detta för att återigen koppla studien till 
problemformuleringen och se om vår hypotes stämmer överrens med verkligheten. 
 
Inom risken för valutaförändringar som påverkar individen negativt har vi undersökt om 
individerna sparar, lånar och/eller investerar utomlands för att därav utreda ifall dem använder 
de riskreducerande produkter som banker erbjuder mot just valutaförändringar. Det stod 
relativt tidigt klart i studien att antalet som har tillgångar och/ eller skulder utomlands var 
väldigt få. Det var ingen som hade lån utomlands och endast ett fåtal som hade tillgångar 
utomlands. Detta medför således att användandet av valutaterminer och valutaoptioner inte är 
utbrett, eftersom dem inte utsätts för valutarisk i den utsträckningen. Vi kan därmed dra 
slutsatsen att valutarisk inte är något som privatpersoner verkar vara exponerade för och 
således inte behöver skydda sig för. Självklart påverkar valutakurser privatpersoner på ett 
eller annat sätt, men genom att vi endast har undersökt dem tidigare nämnda tillgångs- och 
skuld typer, ser vi inte att valutarisk är en påtaglig risk för privatpersoner. 
 
Som vi tidigare nämnt i empirin fanns inget signifikant samband mellan rörlig ränta och 
ränteterminer. Vi kan dock ändå se att större delen som har lån, också har rörlig ränta. Det 
visar sig också att det är väldigt få som använder ränteterminer i form av att köpa och sälja 
statsskuldväxlar, statsobligationer eller bostadsobligationer. Genom att det är så pass få som 
faktiskt använder ränteterminer för att reducera ränterisk i placeringar eller skulder kan vi 
trots att inget signifikant samband fanns ändå visa på att privatpersoner tenderar att vara 
exponerade för förändringar i marknadsräntan och således också kan behöva skydda sig mot 
denna risk.  Hypotesen kan härmed bekräftas vad gäller användningen av skyddsåtgärder mot 
ränterisk. Vi kan också se att riskreducerande produkter mot just ränterisk erbjuds till 
privatpersoner men inte används av privatpersoner. Vi ser alltså att risker som företag 
exponeras för går att applicera på individnivå för att förklara individernas riskhantering. 
Dessa förklarar också användandet av de skyddsåtgärder och instrument som finns för att 
reducera riskerna. 
 
Enligt teorin kan finansieringsrisk reduceras genom att inga svårigheter ska föreligga att 
erhålla krediter och att fler finansieringskällor kan minimera risken. Studien visar att dem 
allra flesta anser sig ha lätt att erhålla krediter, vilket innebär att om en plötslig efterfrågan av 
kapital skulle ske, kan individerna relativt lätt söka krediter. Vidare kan vi konstatera att dem 
allra flesta har inga lån eller enbart ett lån. Det innebär att ju mindre lån individen har desto 
lättare är det att söka fler lån om så behövs. Vi drar därmed slutsatsen att individer har de 
förutsättningar och använder de skyddsåtgärder för att reducera finansieringsrisk. Vi kan även 
här förkasta vår hypotes att individer inte nyttjar de skyddsåtgärder som finns att använda mot 
att reducera finansieringsrisk. Teorierna kan således förklara individernas hantering av 
finansieringsrisk. Teorierna kan således förklara individernas hantering av finansieringsrisk, 
och även här visar det på att de finansiella riskerna är applicerbara på individnivå.   
   
Individer kan stöta på perioder av brist av likvida medel. Studien visar dock att flertalet av 
individerna använder de skyddsåtgärder som reducerar likviditetsbrist i form av budgetering 
och riskbuffert. Vi kan således dra slutsatsen att vår hypotes kan förkastas, vilket innebär att 
individer genom ovanstående åtgärder skyddar sig mot både likviditetsbrist och operationell 
risk. Undersökningen visar att också att ju äldre individerna är desto större mängd individer 
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har riskbuffert. Det har också visat sig att ett signifikant samband finns mellan inkomst och 
riskbuffert. De individerna med högre inkomst har i större utsträckning riskbuffert än dem 
med lägre inkomst. Teorierna om hur man ska skydda sig mot dessa risker kan därmed 
appliceras på individnivå och kan förklara de undersöktas riskhantering.  
 
Sammanfattningsvis kan risker som företag är utsatta för appliceras på individnivå, vilket 
betyder att individer också kan skydda sig mot dessa risker. Studien visar en medvetenhet 
bland allmänheten om risker och riskhantering, men även att individerna har en mer aktiv roll 
i sina finansiella beslut och använder i stor grad de skyddsåtgärder för att reducera riskerna 
som företag gör.  
  
 
8.2 Självkritik 
 
Studien är som vi tidigare beskrivit utformad på det sätt att vi översatt risker som företag 
exponeras för till individnivå för att utreda ifall i privatpersoner utsätts för dessa risker och 
hur dem också skyddar sig mot riskerna, sett utifrån teorierna. Genom att vi översatt teorier 
finns alltid en risk för att vissa delar av teorierna inte inkluderas eller att dem misstolkas och 
därför ger en missvisande analys och slutsats.  
 
Under studiens gång noterade vi att kreditrisk inte kunde appliceras på individnivå på ett 
tillfredsställande sätt, vilket resulterade i att vi inte tog med den specifika risken vidare i 
uppsatsen. Dock anser vi genom teorier och undersökning att de resterande riskerna är 
påtagliga och aktuella för privatpersoner, vilket också innebär att skyddsåtgärder finns att 
vidta. Vi vill också poängtera att dessa risker påverkar individer på olika sätt då 
privatekonomin mellan individer är så pass varierande, vilket kan göra det svårare att ge 
generella bedömningar om exakt i hur stor grad dessa skyddsåtgärder och instrument 
reducerar riskerna. Inom riskspridningsteorin har vi som tidigare beskrivit formulerat det till 
risknivåer och medvetande om risker och risktagande. Det bästa möjliga scenario vore 
självklart att gå in djupare i själva riskspridningen. Dock hade det inneburit att information 
om storleken och typen av aktier, lån, investeringar och obligationer hade varit nödvändig. 
Den datamängden har vi inte haft möjlighet att samla in, vilket föranlett oss till att formulera 
de olika risknivåerna som bygger på riskspridning, genom medvetenhet och risktagande.  
 
Att skriva uppsats är en process och under arbetets gång kan upplägget skifta och variera, 
vilket förklarar att viss data från enkätundersökningen inte har inkluderats i studien. Vi vill 
helt enkelt ta fram relevanta data för att också möjliggöra intressanta analyser och samband, 
vilket vi anser oss ha gjort. Dock ska det också tilläggas att de data vi inte inkluderat i studien 
borde heller inte ha undersökts i enkäten. Men som vi tidigare nämnt, är det svårt att exakt 
veta hur undersökningen kommer att utformas på förhand och därför måste ibland 
prioriteringar och ändringar göras.  
 
Vi har med uppsatsen visat att privatpersoner är exponerade för finansiella risker och att 
skyddsåtgärder finns att vidta, samt att allmänheten tycks vara medvetna om dessa risker och 
också använder skyddsåtgärder och riskreducerande instrument. Däremot kan man diskutera i 
att vi borde ha gått in djupare i varje specifik risk och granska mer exakt i hur dem påverkar 
privatpersonens ekonomi. Men genom en relativt snäv tidsram har det helt enkelt inte varit 
möjligt. 
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BILAGOR 
________________________________________________________ 
 
TABELLER OCH DIAGRAM 
 
Bilaga 1 
 
Riskbuffert och ålder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 2 
 
Riskbuffert och inkomst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,576a 2 ,001 

Likelihood Ratio 13,731 2 ,001 

Linear-by-Linear Association 12,818 1 ,000 

N of Valid Cases 91 
  

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

8,90. 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 17,949a 2 ,000 

Likelihood Ratio 17,945 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 17,740 1 ,000 

N of Valid Cases 91   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

6,26. 
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Bilaga 3 
 
Riskbuffert och utbildning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 4 
Riskbuffert och Budgetering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 17,317a 1 ,000   

Continuity Correctionb 15,462 1 ,000   

Likelihood Ratio 17,541 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 17,125 1 ,000   

N of Valid Cases 91     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,92. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,745a 2 ,418 

Likelihood Ratio 1,693 2 ,429 

Linear-by-Linear Association ,682 1 ,409 

N of Valid Cases 91   

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 2,97. 
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Bilaga 5 
 
Budgetering och Ålder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 6 
 
 
Budgetering och utbildning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,796a 2 ,407 

Likelihood Ratio 1,831 2 ,400 

Linear-by-Linear Association 1,333 1 ,248 

N of Valid Cases 91   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

10,69. 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,599a 2 ,061 

Likelihood Ratio 5,637 2 ,060 

Linear-by-Linear Association 2,957 1 ,086 

N of Valid Cases 91   

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 3,70. 
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Bilaga 7 
 
Budgetering och inkomst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 8 
 
Intresse för privatekonomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 9 
 
Sparkonto Utomlands och inkomst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,984a 2 ,136 

Likelihood Ratio 3,991 2 ,136 

Linear-by-Linear Association 3,694 1 ,055 

N of Valid Cases 91   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

7,40. 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,834a 2 ,242 

Likelihood Ratio 4,698 2 ,095 

Linear-by-Linear Association ,343 1 ,558 

N of Valid Cases 91   

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 1,67. 
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Bilaga 10 
Inkomst och investeringar utomlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 11 
 
Valutaterminer- optioner och Inkomst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,965a 2 ,084 

Likelihood Ratio 6,922 2 ,031 

Linear-by-Linear Association 2,939 1 ,086 

N of Valid Cases 91   

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 1,88. 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,834a 2 ,242 

Likelihood Ratio 4,698 2 ,095 

Linear-by-Linear Association ,343 1 ,558 

N of Valid Cases 91   

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 1,67. 
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Bilaga 12 
 
Erhålla krediter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 13 
Erhålla krediter och risknivå 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,374a 6 ,037 

Likelihood Ratio 17,793 6 ,007 

Linear-by-Linear Association 4,859 1 ,028 

N of Valid Cases 91   

a. 9 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,04. 



67 
 

Bilaga 14 
Riskbuffert och risknivå 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bilaga 15 
Budget och risknivå 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bilaga 16 
Tillgångsfördelning  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 25,256a 3 ,000 

Likelihood Ratio 27,020 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 24,501 1 ,000 

N of Valid Cases 91   

a. 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is ,66. 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 25,785a 3 ,000 

Likelihood Ratio 31,450 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 22,758 1 ,000 

N of Valid Cases 91   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is ,82. 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 52,517a 12 ,000 

Likelihood Ratio 46,218 12 ,000 

Linear-by-Linear Association 24,823 1 ,000 

N of Valid Cases 91   

a. 14 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,04. 
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Bilaga 17 
Ränteterminer och risknivå 
 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 27,396a 3 ,000 

Likelihood Ratio 20,361 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 12,831 1 ,000 

N of Valid Cases 91   

a. 5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,18. 

 
 
Bilaga 18 
Rörlig ränta och ränteterminer 
 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,360a 2 ,507 

Likelihood Ratio 1,058 2 ,589 

Linear-by-Linear Association ,145 1 ,703 

N of Valid Cases 63   

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,38. 

 
 
Bilaga 19 
Risknivåer och intresse för privatekonomi 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 40,145a 3 ,000 

Likelihood Ratio 38,857 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 31,360 1 ,000 

N of Valid Cases 91   

a. 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,53. 

 



69 
 

ENKÄT 
 
Riskanalys – en undersökning av studenter vid Umeå Universitet 
 
Syftet med studien är att undersöka hur allmänheten förhåller sig till risker och riskhantering 
inom ekonomi. (Svaren behandlas konfidentiellt och syftar endast till att användas i denna 
studie) 
 
Kryssa för det alternativ som passar in bäst på dig och besvara frågorna 
 

1. Ålder………………………… 
 

2. Kön 

� Man 
� Kvinna 

3. Inkomst per år 

� 0-50 000   
� 50 000-200 000 
� 200 000- 300 000  
� 300 000-  

4. Utbildning - Högsta avklarad utbildning 

� Grundskola/folkskola 
� Gymnasium 
� Högskola/universitet 

5. Nuvarande sysselsättning:………………………………………………………….. 
6. Finansiella tillgångar 

Vilka typer av tillgångar har du?  

� Sparkonto 
� Aktier 
� Fonder 
� Obligationer 

7. På vilken av dessa poster har du dina största tillgångar?  

� Sparkonto 
� Aktier 
� Fonder 
� Obligationer 

8. Sparkonton 
Har fler än ett sparkonto?  

� Ja 
� Nej 

9. Har du sparkonto på fler banker?  

� Ja 
� Nej 

10. Om ja på fråga 9, hur många banker? ………….. stycken 
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11. Har du sparkonto utomlands?  

� Ja 
� Nej 

12. Aktier - Har du aktier i olika branscher? 

� Ja 
� Nej 

13. Lån - Har du lån? 

� Ja 
� Nej 

14. Har du fler än ett lån?  

� Ja 
� Nej  

15. Om ja på fråga 14, hur många? ………….. stycken 

16. Hur många av dina lån har rörlig ränta? 

� Antal: ……. stycken 
� Vet ej 
 

17. Handlar du med statsskuldväxlar och/eller obligationer?  

� Ja 
� Nej 

 
18. Har du lån utomlands?  

� Ja 
� Nej 

 
19. Har du investeringar utomlands?  

� Ja 
� Nej 

 
20. Om du investerar, sparar eller har lån utomlands, använder du valutaterminer, 

valutaoptioner?   

� Ja 
� Nej 

 
21. Budgeterar du?  

� Ja 
� Nej 

 
23. Har du lätt att erhålla Krediter?  

� Ja 
� Nej 
� Vet ej 
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24. Har du en riskbuffert för din privatekonomi?  

� Ja 
� Nej 

 

25. Är du intresserad av privatekonomi?  

� Ja 
� Nej 

 
 
26. Ange vilken av nedanstående fyra riskhanteringsnivåer som bäst passar in på din 
situation: 

 
Nivå 1. Jag är helt omedveten om vilka finansiella risker jag utsätts för och jag har 
ingen speciell strategi för hur jag ska hantera risker när det kommer till mina 
finansiella beslut. 
 

Om du tycker att detta stämmer bäst in på dig, sätt ett kryss här: ___ 

 
Nivå 2. Jag är medveten om de finansiella risker jag utsätts för och jag gör så mycket 
som möjligt för att försöka undvika risktagande när det kommer till mina finansiella 
beslut. 
 

Om du tycker att detta stämmer bäst in på dig, sätt ett kryss här: ___ 

 
Nivå 3. Jag är medveten om de finansiella risker jag utsätts för och jag försöker 
balansera de risker jag ser med den möjliga avkastningen en investering kan ge. 
 

Om du tycker att detta stämmer bäst in på dig, sätt ett kryss här: ___ 

 
Nivå 4. Jag är medveten om de finansiella risker jag utsätts för och jag tar gärna stora 
risker för att få så stor avkastning på insatt kapital som möjligt. 
 

Om du tycker att detta stämmer bäst in på dig, sätt ett kryss här: ___ 
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