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Abstract 
 

The newly arriving Generation Y, that embraces the individuals born within 1980 – 1995, is 

on the way of positioning themselves on the labour-market. Unfortunately, there has not been 

done much research on the investment behavior of this generation. Mostly of previous 

research has been about how previous generations, the Baby Boomers and Generation X, tend 

to invest. This study therefore sought to help fill the gap in knowledge regarding the 

Generation Y. 

 

This study investigates the investment behavior of Generation Y by examining how specific 

characteristics affect their approach to investing. Thus, the purpose of this study was to 

identify and analyze how Generation Y’s specific characteristics affect their investment 

behavior. The approach has initially been that a model was constructed based on the already 

available research, whereupon the paper then aimed to test the validity and quality of our 

assumptions and of the established model. 

 

The essay was performed by a quantitative method with a positivistic philosophy and 

deductive logic. The research tool for this study was, to the biggest extent, an online survey in 

which a variety of claims were presented to the respondents. The respondents who 

participated in this study, with the majority residing in Sweden, were at the time of the study 

15 – 70 years old.  

 

This study indicates that Generation Y has a particular investment behavior and that their 

specific way of investing is based on certain characteristics, which is also shown by the 

several statistical models that have been used. The result further illustrates that also 

demographic factors, such as native language, gender and age, has affection on the investment 

behavior of Generation Y. 

 

A proposal for future research might be to supplement the essay’s quantitative method with a 

qualitative one. This approach could possibly contribute to a deeper understanding of science 

and a better result, and would therefore be of great value to the essay. 

 

Keywords: Generation Y, investment behavior, characteristics, risk-taking, savings, herding 
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Sammanfattning 
 

Nyanländande Generation Y håller på att positionera sig på arbetsmarknaden och omfattas av 

individer födda inom intervallet 1980 – 1995. Det återfinns dessvärre ytterst lite forskning 

gällande generationens investeringsbeteende. Mestadels av tidigare forskning har hittills 

handlat om hur tidigare generationer, så som Baby Boomers och Generation X, tenderar att 

investera. Denna studie har därför försökt bidra till att fylla ut tomrummet i kunskapen 

beträffande Generation Y. 

 

Studien utreder investeringsbeteendet hos Generation Y genom att undersöka hur specifika 

karaktäristika påverkar deras sätt att investera. Således är syftet med denna studie att 

kartlägga och analysera hur Generation Y:s särskilda karaktäristika påverkar deras 

investeringsbeteende. Tillvägagångssättet har varit att det först konstruerades en modell 

utifrån den redan tillgängliga forskningen, varpå uppsatsen därefter avsåg att testa validiteten 

och kvaliteten i våra antaganden och i den upprättade modellen.  

 

Uppsatsen utfördes med hjälp av en kvantitativ metod med positivistisk filosofi och deduktiv 

ansats. Undersökningsverktyget som till största grad användes för studien var en 

internetbaserad enkät där respondenterna fick ta del av en rad olika påståenden. 

Respondenterna som har deltagit i denna studie är till majoriteten bosatta i Sverige och 

omfattar respondenter som vid undersökningstillfället var 15 – 70 år.  

 

Denna studie indikerar slutligen att Generation Y har ett särskilt investeringsbeteende och att 

deras specifika sätt att investera på grundar sig i deras särskilda karaktäristika, vilket också 

påvisas med hjälp av ett antal statistiska modeller. Resultatet åskådliggör ytterligare att även 

demografiska faktorer som modersmål, kön och ålder påverkar investeringsbeteendet.  

 

Ett förslag till framtida forskning kan vara att komplettera uppsatsens kvantitativa metod med 

en kvalitativ metod. Detta tillvägagångssätt hade således kunnat bidra till en djupare 

förståelse för forskningen och ett bättre resultat och har därför varit av stort värde för 

uppsatsen.  

 

Nyckelord: Generation Y, investeringsbeteende, karaktäristika, risktagande, sparande, herding 
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1. Inledning 
Det här kapitlet redogör först för uppsatsens bakgrund. Därefter introduceras 

problemdiskussionen tillsammans med problemformuleringen och syftet. Slutligen avslutas 

kapitlet med uppsatsens avgränsningar och disposition. 

1.1 Bakgrund 

Ohlsson och Broomé (2003) hävdar att 40 % av den arbetskraft som var verksam för 10 år 

sedan kommer att vara utbytt år 2015. Denna framträdande generation, med benämning 

Generation Y, skiljer sig på ett flertal sätt från sina föregångare (Kim, Knight, & Crutsinger, 

2009). Generation Y definieras som de individer som är födda inom intervallet 1980-1995 och 

är avsevärt mycket större i antal än tidigare generationer, samtidigt som den anses vara den 

mest högutbildade generationen någonsin (Eisner, 2005).  

 

En skiljande omständighet från tidigare generationer och ett starkt karaktärsdrag som präglar 

Generation Y är att de eftersträvar att hitta ett arbete där de kan uppnå en hög grad av 

självförverkligande. En ytterligare karaktäristika som präglar generationen är att de strävar att 

hjälpa andra. Den höga arbetsmoral som återfinns hos Generation Y är en representativ faktor 

för individer inom denna generation (Garlick & Langley, 2007).  

 

Utmärkande för Generation Y är deras uppväxtförhållande. De är mer tekniskt orienterade 

och de har en större tro på sig själva och sin förmåga att göra intryck på omvärlden. Forskning 

visar vidare att Generation Y är mer miljömedveten än tidigare generationer som går hand i 

hand med det faktum att de vill uppvisa en god medmänsklighet (Fürth, Holmberg, Larsson, 

& Raaterova, 2002). Enligt Allen (2004) prioriterar generationen en uppfyllelse av inre lycka 

som delvis kan förklara varför de inte motiveras av monetära incitament lika mycket som sina 

föregångare. 

 

Studier av Penman och McNeil (2008) hävdar att Generation Y uppvisar en hög impulsivitet 

och är positiva till att skuldsätta sig. Detta bestyrker även Linda Hedström som är Svensk 

Handels expert på ungdomars konsumtionsvanor, där hon menar att ungdomar i dag har ett 

utrymme för att skuldsätta sig eftersom att de går in i arbetslivet i ett mycket senare skede än 

tidigare (Svenskt Näringsliv, 2008). 

 



10 

Fürth et al. (2002) menar att Generation Y präglas av ett särskilt utmärkande 

bekräftelsebehov. Detta karaktärsdrag grundar sig i det faktum att generationen kräver 

omedelbara bekräftelser utifrån deras prestationer.  

 

Shanmugasundaram & Balakrishan (2010) menar att tidigare empirisk forskning visar att 

karaktäristika påverkar investeringsbeteendet hos den enskilda individen. Med anledning av 

Generation Y:s särskiljande gestalt och karaktär bör det därför logiskt anses vara lämpligt att 

även anta en skillnad i investeringsbeteende relativt dess föregångare.  

 

Vidare anses riskattityd vara en av de primära faktorerna som står till grund för en individs 

investeringsbeteende. Forskning kring detta påvisar att riskattityd gentemot investeringar inte 

är en medfödd egenskap utan baseras på individens särskilda karaktärsdrag (Loewenstein, 

Hsee, Weber, & Welch, 2001). Med utgångspunkt från Loewensteins et al. (2001) forskning 

kan därför Generation Y:s investeringsbeteende tänkas skilja sig från deras föregångare då 

denna grupps karaktäristiska egenskaper skiljer sig från tidigare generationer. En individs 

karaktär definieras i uppsatsen som dennes specifika egenskaper och kännetecken. 

 

Det har gjorts en stor mängd forskning på tidigare generationer som Generation X och Baby 

Boomers (Kourtidis, Šević, & Chatzoglou, 2011). Till exempel redogör Schooley och Worden 

(2003) om risktoleransen hos Generation X i relation till deras investeringsbeteende, och 

importansen av denna. Tack vare den stora generationsväxling som håller på att träda i kraft 

bör det anses vara lika relevant att utöka kunskapen beträffande Generation Y. 

1.2 Problemdiskussion 

Investeringsbeteende är ett väldigt brett begrepp som täcker flera olika områden inom både 

den ekonomiska och finansiella världen. Definitionsmässigt anses en investering vara när man 

förbrukar en resurs för att skapa nytta i framtiden (National Encyklopedin, 2014). 

Investeringsalternativen sträcker sig allt ifrån aktieandelar i företag till privatkonto hos olika 

banker. Skillnaden mellan dessa två investeringsalternativ är risknivån där aktieandelar står 

för det investeringsalternativ med högst risk kontra lägst risk hos privatkonton (Meier, 

Kirchler, & Hubert, 1999). 
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En komplex fråga är vad som skall utgöra ramen för investeringsbeteende och vilka område 

detta belyser. Tidigare studier är oense om vilka mått som är de mest rättvisande vid mätning 

av investeringsbeteende och det finns till och med forskare som hävdar att det är omöjligt att 

mäta (Ferguson, 1998).  Ferguson (1998) menar ytterligare att man inte ska stirra sig blind på 

siffermått utan att investeringar även ska göras utifrån vad som gör en individ tillfredsställd 

på ett känslomässigt plan. Han menar även att man alltid ska bedöma en investering utifrån 

hur den utspelar sig i det längre perspektivet. 

 

Begreppet investeringsbeteende innehåller en del oklarheter trots att det är ett belyst område. 

Då forskare anser att det finns flera olika fenomen som utgör en investering innebär detta att 

investeringsbeteende kan undersökas utifrån ett flertal perspektiv. Forskaren Perrotta (2004) 

menar till exempel att konsumtion är en av dessa, medan forskaren Pindyck (1986) använder 

modeller om riskanalys som verktyg för denna undersökning. Det är således viktigt att förstå 

att konceptet investeringsbeteende inte enbart bör mätas utifrån monetära medel. Även icke 

monetär resursförbrukning kan ses som en investering och härleder därför ett specifikt 

investeringsbeteende.  

 

Flertalet forskare, som Attanasio och Weber (1994), hävdar att det finns en stor skillnad 

mellan Generation Y, och Generation X, som är den generation som är födda 1965-1979. 

Exempelvis menar Ringer och Garma (2007) att generation X motiveras mer av samhälleligt 

erkännande än generation Y. Forskarna menar ytterligare att individens investeringsbeteende i 

stor grad påverkas av deras ålder och tidigare erfarenheter. Ringer och Garma (2007) tar 

steget längre genom att hävda att individens generation definierar och utformar vem individen 

är. Generation X bedöms också vara individer som undviker att belåna till sin konsumtion. 

Generation Y präglas däremot av skuldsättning vilket anses vara ett karaktäristiskt drag för 

generationen. En anledning till varför Generation Y har en mer lättsinnig förmåga att belåna 

sig jämfört med Generation X beror på att de har en annorlunda inställning till framtida arbete  

(Attanasio & Weber, 1994).  

 

Investeringar har en koppling till teorin om Behavioral Finance som anses sammanknyta en 

psykologisk aspekt till individens beslutsfattande. Denna teori beskriver hur särskilda interna 

faktorer påverkar en individs investeringsbeteende och hur denna beror på individens 

karaktär. Forskaren Subrahmanyam (2007) menar att modellerna kring behavioural finance 

baseras på hur människor faktiskt tenderar att bete sig och förklarar därav empirin på ett 



12 

bättre sätt än det traditionella finansiella synsättet. Vidare menar Ritter (2003) att teorin 

bygger på kognitiv psykologi, som syftar till människors tankesätt och värderingar, samt 

eventuella arbitrage möjligheter. Utöver individuella karaktärsdrag påverkar även externa 

faktorerna så som konjunkturfluktuationer och finansiella kriser individens 

investeringsbeteende (Lovric, Kaymak, & Spronk, 2008). Dock ligger dessa faktorer utanför 

uppsatsens forskningsfält.  

 

Tidigare forskning har i större utsträckning fokuserat på Generation X och Baby Boomers när 

det kommer till investeringsbeteende än vad man har studerat Generation Y. Vad beträffar 

Generation Y och deras karaktärsdrag går det emellertid att hitta en del forskning som berör 

detta (Cui, Trent, Sullivan, & Matiru, 2003). Det verkar dock finnas ett obelyst område när 

det gäller Generation Y och deras investeringsbeteende, samt vilka karaktärsdrag som ligger 

till grund för detta. Denna kunskapslucka är därför väldigt viktig att belysa och bör anses vara 

av allmänt intresse att kartlägga då denna generation anses utgöra framtiden. Vissa forskare 

tar steget längre och hävdar att Generation Y har potential att framträda som historiens mest 

framgångsrika generation någonsin (ibid.).  

1.3 Problemformulering 

Hur påverkar Generation Y:s specifika karaktäristika deras investeringsbeteende? 

1.4 Syfte 

Syftet med vår studie är att kartlägga och analysera hur särskilda karaktäristika hos 

Generation Y påverkar deras investeringsbeteende.  

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas enbart till Generation Y som avser individer födda mellan 1980-1995 

där majoriteten är bosatta i Sverige.  

 

Vid undersökningen av vilka faktorer som påverkar investeringsbeteendet hos den nämnda 

generationen avgränsas uppsatsen enbart till individens interna egenskaper, dvs. 

karaktäristika. Externa faktorer, som exempelvis samhällets makroekonomiska tillstånd, 

kommer inte att tas i beaktande när påverkansgrunderna för individens investeringsbeteende 

utreds. Denna avgränsning bör anses vara lämplig då detta ger möjlighet att isolera de interna 
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karaktärsdragen från de externa faktorerna, vilket i sin tur bidrar till att forskningsfrågan på 

ett mer rättvisande sätt kan besvaras. 
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1.6 Disposition 

 

 
 
 

Kapitel 1: Inledning 

Det här kapitlet redogör först för uppsatsens bakgrund. Därefter introduceras problemdiskussionen 

tillsammans med problemformuleringen och syftet. Slutligen avslutas kapitlet med uppsatsens 

avgränsningar och disposition. 

Kapitel 3: Metod 

Detta kapitel redogör inledningsvis för uppsatsens filosofi och ansats, samt varför en kvantitativ 

metod har valts. Sedan förklaras tillvägagångssättet för undersökningen och den empiriska 

metoden. Kapitlet avslutas med en redogörelse av uppsatsens operationalisering där viktiga 

begrepp tydliggörs och variabler förklaras. 

Kapitel 2: Litteraturgenomgång 

Detta kapitel presenterar huvudsakligen tidigare studier och forskning. Fokus läggs på att redogöra 

för innebörden av investeringsbeteendet, samt vilken betydelse det har för Generation Y. Slutligen 

avslutas kapitlet med en presentation av vår egen modell och våra antaganden. 

Kapitel 4: Analys 

I det här kapitlet presenteras först data som erhölls från enkätundersökningen. Därefter redovisas 

diverse analyser och tester av informationen, där tabeller och figurer presenteras. Resultatet testas 

mot uppsatsens tidigare antaganden, och det redogörs slutligen för skillnader och likheter mellan 

empiri och teori. 

Kapitel 5: Slutsats 

I det sista kapitlet presenteras slutsatserna i uppsatsen. Därefter diskuteras resultatet tillsammans 

med att frågeställningen besvaras. Uppsatsens teoretiska bidrag och samhälleliga aspekter 

presenteras också. Avslutningsvis summeras kapitlet med förslag för framtida forskning. 
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2. Litteraturgenomgång 
Detta kapitel presenterar huvudsakligen tidigare studier och forskning. Fokus läggs på att 

redogöra för innebörden av investeringsbeteendet, samt vilken betydelse det har för 

Generation Y. Slutligen avslutas kapitlet med en presentation av vår egen modell och våra 

antaganden. 

2.1 Redogörelse 

Följande avsnitt redogör för olika teorier och tidigare kunskap om investeringsbeteende. Med 

utgångspunkt ur uppsatsens forskningsfråga blir det därför relevant att klargöra och förtydliga 

olika begrepp inom investeringsvärlden som är centrala för uppsatsen. Tidigare forskning 

anses därför vara grunden till uppsatsens utformning och de tankar som undersöks. Detta 

avsnitt kommer först att förklara vad begreppet investering innebär för att sedan redogöra för 

ett psykologiskt synsätt på investeringsbeteende. Därefter tar avsnittet upp de faktiska 

investeringsbeteendena som uppsatsen kommer att undersöka, och redogör även för 

tillgänglig forskning kring generation Y:s karaktäristika och beteende. Detta presenteras för 

att ge underlag och förståelse inför kommande kapitel. 

2.2 Investeringar 

Det finns olika sorters investeringar i vilka individen kan välja att investera sina resurser. 

Enligt Meier et al. (1999) är målet med en investering att uppnå ett finansiellt mål och att en 

person bör välja investering utefter vad ändamålet med investeringen är. Målen hos 

individerna är av skiljande art vilket också kan förklaras av att olika personer besitter olika 

investeringsmönster. 

 

 Gemensamt för alla typer av investeringar är att de är associerade med risk, vinst och 

förbrukande av resurser. Osäkerheten kring en investerings lönsamhet är anledningen till 

varför investeringen associeras med risk. Vinstfaktorn har att göra med till vilken grad 

investeringen visar sig vara lönsam medan förbrukande av resurser förklarar det faktum att 

resurser är uppbundna under en tidsperiod (Groenland, Bloem, & Kuylen, 1996). Det finns 

forskare som menar att det finns en fjärde gemensam faktor för alla typer av investeringar, 

nämligen komplexitet (Meier, Kirchler, & Hubert, 1999). Forskarna hävdar att en individ bör 



anstränga sig för att finna tillgänglig information i strävan om att förstå 

bättre plan (ibid.). 

 

Nedanstående tabell illustrerar i vilken ordning särskilda investeringar förhåller sig till 

risknivå där aktier är det mest riskf

sparkontomedel som är det investeringsalternativ med lägst risknivå

Hubert, 1999). 

 

Figur 2.1 Investeringspyramid uppdelad

2.3 Behavioral Finance 

Behavioral Finance är en forskningsvinkel och ett samlingsnamn på ett flertal modeller som 

tar psykologiska aspekter i beaktande vid be

klassiska tänkandet om beslutsfattande där individen förutsätts handla rationellt i alla 

situationer. Gemensamt för teorier inom 

aldrig kan handla fullt 

beslutsfattande (Bodie, Kane, & Marcus, 2008)

psykologiska faktorer har minst lika stort inflytande på fluktuationer i ekonomin som

fundamentala faktorerna.  
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anstränga sig för att finna tillgänglig information i strävan om att förstå 

Nedanstående tabell illustrerar i vilken ordning särskilda investeringar förhåller sig till 

risknivå där aktier är det mest riskfyllda investeringsalternativet

sparkontomedel som är det investeringsalternativ med lägst risknivå

mid uppdelad utifrån risknivå (Meier, Kirchler, & Hubert, 1999)

 

är en forskningsvinkel och ett samlingsnamn på ett flertal modeller som 

tar psykologiska aspekter i beaktande vid beslutsfattande. Dessa poängterar skillnader från det 

klassiska tänkandet om beslutsfattande där individen förutsätts handla rationellt i alla 

er. Gemensamt för teorier inom Behavioral Finance är att de hävdar att en individ 

aldrig kan handla fullt rationellt eftersom en individs känslor alltid påverkar ett 

(Bodie, Kane, & Marcus, 2008). Forskaren Montier (2002) menar att 

psykologiska faktorer har minst lika stort inflytande på fluktuationer i ekonomin som

anstränga sig för att finna tillgänglig information i strävan om att förstå investeringen på ett 

Nedanstående tabell illustrerar i vilken ordning särskilda investeringar förhåller sig till 

yllda investeringsalternativet, i kontrast till 

sparkontomedel som är det investeringsalternativ med lägst risknivå (Meier, Kirchler, & 

 
(Meier, Kirchler, & Hubert, 1999), s. 501. 

är en forskningsvinkel och ett samlingsnamn på ett flertal modeller som 

slutsfattande. Dessa poängterar skillnader från det 

klassiska tänkandet om beslutsfattande där individen förutsätts handla rationellt i alla 

är att de hävdar att en individ 

rationellt eftersom en individs känslor alltid påverkar ett 

. Forskaren Montier (2002) menar att 

psykologiska faktorer har minst lika stort inflytande på fluktuationer i ekonomin som de 
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Inom Behavioral Finance återfinns en underteori, nämligen Prospect Theory som behandlar 

individens beslutsfattande. Teorin hävdar att individens beslutsfattande har sin grund i 

eventuella förluster och vinster orsakade av en potentiell investering (Tversky & Kahneman, 

1991). Forskarna menar följaktligen att det är skillnaden i förmögenhet som avgör hur en 

individ eventuellt investerar och inte hur pass stor förmögenheten är från allra första början. 

En ökning i förmögenhet hos en individ, varpå denna individ tangerar en annan individs 

förmögenhetsnivå, kommer att ha en större inverkan på den individ som upplevde en ökning i 

sin förmögenhet (Levy & Wiener, 2013). Vidare menar Tversky & Kahneman (1991) att 

individen tenderar att lägga större vikt vid eventuella framtida förluster än vid vinster, vilket 

kan leda till att icke rationella beslut fattas av investeraren.  

 

Då Prospect Theory utreder det individuella beslutsfattandet är det viktigt att redogöra för 

denna vid en undersökning av hur specifika karaktäristika påverkar investeringsbeteendet hos 

en individ.  

2.3.1.1 Investeringsbeteende teorin 

Investeringsbeteende teorin är en central teori inom Behavioral Finance. Vid forskning kring 

en individs investeringsbeteende räcker det inte med att endast tillämpa ett ekonomiskt 

synsätt. Stor vikt bör även läggas vid den psykologiska synvinkeln på beslutsfattande för att 

undersöka vad som egentligen påverkar individens beslut och reaktioner. Det traditionella 

ekonomiska perspektivet på beslutsfattande förutsätter att individer alltid uppträder rationellt, 

vilket även återfinns i den kända teorin Efficient Market Hypothesis av forskaren E. Fama 

(1991). Detta ställningstagande grundar sig i att en investerare anses följa modellen om 

mänskligt beteende kallat Homo Economicus (Economic man). Detta innebär att personen 

anses uppvisa nyttomaximerande och rationella beskaffenheter med ett ständigt driv att göra 

nya investeringar (Sen, 1998). Dock menar vissa forskare att detta inte alltid stämmer överens 

med praktiken och ställer sig kritiska till detta antagande (DeBondt, Mayoral, & Vallelado, 

2013). Kritiker menar att modellen kring Economic man inte tar i beaktande individens 

emotionella natur, samt att en fullt rationell investerare inte existerar i praktiken. Simon 

(1976) tog steget längre och utvecklade en justerad variant på modellen, kallad Administrative 

man, där individen likaså försöker maximera sin nytta men dessvärre vanligen inte vet hur 

denna skall gå till väga. Administrative man anses uppvisa en vilja att nöja sig med endast 

tillfredställande investeringar istället för att finna den mest gynnsamma. Simon (1976) menar 
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ytterligare att denna modell beskriver människans beteende på bättre sätt och är mer i 

kongruens med verkligheten än Economic Man. 

 

Investeringsbeteende teorin grundar sig på psykologins kognitiva synsätt där individens inre 

känslor anses stå till grund för dennes beteende. Det förutsätts också att en individ i 

normalfallet kommer anpassa sina val utefter det alternativ som maximerar nyttan och 

tillfredställelsen för denne (DeBondt, 2010).  

 

Bodie et al. (2010) hävdar att investeringsbeteende teorin skiljer sig från den traditionella 

synen att en marknad uppför sig rationellt och effektivt. Anhängare av den traditionella synen 

verkar minska i takt med att fler kommer underfund med att marknaden i praktiken normalt 

inte uppvisar fullständig effektivitet.  

 

Teorin fick stor uppmärksamhet och sattes på kartan först när artikeln A Conceptual Model of 

Investment Behavior uppgav en utförlig beskrivning av denna (Lovric, Kaymak, & Spronk, 

2008). Forskarna menar att faktorer som exempelvis riskattityd, tidspreferenser och demografi 

står till grunden för beslutsfattande, men att dessa influerar varje individ på ett egenartat sätt. 

Vidare innebär detta att en individs individuella och endogena beskaffenheter avgör hur en 

individ väljer att investera.  

 

Teorin är därför av hög relevans för uppsatsen då Lovric et al. (2008) försöker utreda hur 

individens karaktäristika påverkar deras beslutsfattande. Denna del av Behavioral Finance är 

därför av stor vikt att ta i beaktande och bör anses som en relevant förkunskap för att kunna 

förstå kommande analys. 

2.3.2 Herding 

Inom begreppet Behavioral Finance har man framtagit konceptet Herding som är ett 

vardagligt fenomen som vanligen återfinns i den ekonomiska och finansiella världen. 

Begreppet syftar till ett beteendemönster där agerandet hos flera individer utfaller likartat. Det 

kan alternativt beskrivas som en samvariation av beteendet hos flera individer, och skulle i 

vardagligt uttryck benämnas som flockbeteende (Bikhchandani & Sharma). Herding innebär 

därför att en individs beteende och beslutsfattande påverkas av andra individers handlande 

(Hirshleifer & Teoh, 2001). 
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Vidare menar Bikhchandani (2000) att Herding kan leda till att individer tenderar att undvika 

att fatta investeringar efter sina egna känslor och preferenser när omgivningen agerar på ett 

olikartat sätt. Detta förekommer eftersom individen anser att det kollektiva handlandet på ett 

bredare plan tar i beaktande all relevant information och bör därför anses vara ett bättre 

investeringsval.  

 

Ett vanligt fenomen inom konceptet Herding är Reputational Herding, där beteende hos 

individer som uppvisat goda finansiella prestationer imiteras av andra (Scharfstein & Stein, 

1990). Forskare har betonat vikten av att undersöka hur detta gruppagerande påverkar 

investeringsbeteendet på värdepappersmarknader. En stor mängd forskning går att återfinna 

inom ämnet som hävdar att Reputational Herding kan leda till oönskade effekter på 

marknaden, i form av missvisande aktieprissättning och makroekonomiska svängningar 

(Nakagawa, Oiwa, & Takeda, 20012). 

2.4 Investeringsbeteende 

För att förstå fenomenet investeringsbeteende är det nödvändigt att i praktiken kartlägga hur 

olika individer beter sig i olika investeringssituationer. Observationer kan möjligen klargöra 

tveksamheter kring teorin om investeringsbeteende, och bör därför anses vara högst 

betydelsefulla (Virlics, 2013).  

 

Investeringsbeteende och beslutsfattande kan angripas utifrån både ett teoretiskt och empiriskt 

synsätt. Det är av stor vikt att skilja på dessa två perspektiv då forskare menar att de inte kan 

anses likartade (Virlics, 2013). Nedan följer en redogörelse för olika investeringsbeteenden. 

2.4.1 Sparande 

Graden av sparande kan enligt Jain (1997) anses vara ett investeringsbeteende. Sparande 

anses innebära den uppskjutna konsumtionsmöjligheten som i hög grad samverkar med 

inkomsten. Detta innebär i praktiken att en ökad inkomst leder till ett ökat sparande. Vidare är 

sparandet även en funktion av kulturella skillnader och det krävs förståelse kring en individs 

kulturella bakgrund för att kunna kartlägga och förstå en individs investeringsbeteende (Jain 

& Joy, 1997). Detta synsätt stöds även av Zelizer (1994) som anser att kulturell bakgrund är 

av särskild importans att studera när man utforskar en individs sparandebeteende.  
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Forskning visar att det finns ett kausalitetssamband mellan sparande och investeringar. 

Sparande och investeringar är således två skilda fenomen men är starkt kopplade till varandra 

då sparande leder till investeringar och vice versa (Narayan, 2005).  

 

Lindquist (1981) menar, i motsats till Narayan (2005), att sparande är en investering och att 

de inte ska särskiljas från varandra. För att kunna konstatera att en individ investerar mer i 

sparande än en annan kan man studera särskilda faktorer. Dessa faktorer är tillfredsställelse, 

livscykel och inkomstnivå som på ett individuellt plan står till grunden för hur en individs 

investering ser ut utifrån sparandeperspektivet. Graden av reaktion på förändringar i dessa 

variabler är högst individuellt vilket innebär att det inte är möjligt att göra en fullständig 

generalisering (Lindqvist, 1981). Utöver dessa variabler menar Furnham (1985) att faktorer 

som attityd och tro också har en inverkan på hur människor investerar genom att spara. 

2.4.2 Risk 

Utöver sparandet anses även risk vara en sorts investeringsbeteende. 

Man kan konstatera att risk är ett komplext fenomen och att det är ytterst grundläggande att 

det finns förståelse för innebörden av risk. Eeckhoudt et al. (2005) har ett intressant synsätt på 

risk då de påstår att risk innebär ”nivån av känslighet inför nykommande 

informationsströmmar” eftersom att ny information alltid kan användas för att kunna 

investera bättre. Eftersom att det inte finns ett ensamt uttryck eller modell för vad risk är kan 

man uttrycka det som att det är osäkerheten över att inte ha kontroll över det korrekta 

informationsflödet (Boucher, Danielsson, Kouontchou, & Mailett, 2014). 

 

Det enda relevanta kriteriet för en investering anses utifrån ekonomisk teori vara graden av 

risk enligt Gunnarsson (1997). Risk definieras som ”chansen att utsättas för förluster” 

(Virlics, 2013). Investeringsbeteendet utifrån ett riskperspektiv kan således mätas ur graden 

av risktagande hos individen. Sett till värdepappersportföljer brukar risk mätas genom att 

undersöka förhållandet mellan standardavvikelse och förväntad avkastning (Gunnarsson, 

1997).  Som tidigare berörts bör en investerare utifrån rationella grunder alltid sträva efter att 

maximera Sharpe-kvoten i en portfölj vid antagandet att individen verkar i en Markowitz-

värld. Vidare anser Markowitz att risken med en investering är variationen i avkastning som 

investeraren kan förvänta sig (Sharpe, 1964). 
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Virlics (2013) menar att risk är en viktig beståndsdel i en investering där det finns både en 

objektiv och en subjektiv sida av risktagandet och att båda är minst lika viktiga att analysera. 

När en individ inte har all information vid en investering innebär det att individen utsätts för 

en subjektiv risk. Om det finns tillgång till all information utsätts individen i stället för en 

objektiv risk. I motsats till detta menar Keynes att det inte går att mäta den framtida risken för 

investeringen (Virlics, 2013). Eftersom att risk är essentiellt utifrån ett investeringsperspektiv 

innebär det att en investering endast bör utföras efter att en utförlig riskanalys har gjorts 

(ibid.) 

 

För att det ska vara möjligt att hantera risken och välja rätt mätinstrument är det av importans 

att man identifierar vad som definieras som investeringsrisk (duToit, 2004). Eftersom att det 

ofta finns flera sidor av en risk behöver en risk mätas på ett flertalet olika sätt, exempelvis 

genom metoder inom ekonomi, matematik, statistik och psykologi (ibid.). 

 

Riskbeteende har en stark relation till modeller kring spelteori. Demaree (2008) har i sin 

forskning kommit fram till att individer som är av impulsiv karaktär och som söker 

sinnesförstärkande aktiviteter är mer riskbenägna än andra. 

 

Viljan att utsätta sig för risk kan definieras som riskattityd. En risksökande individ drivs av 

den tillfredställelse som denne erhåller vid risktagande. Camerer et al. (2005) menar att denna 

stimulans påverkar rationaliteten hos individer och kan till och med leda till att oförnuftiga 

investeringar uträttas. Vidare menar Camerer et al. (2005) att individens risktagande är starkt 

kopplat till individens egna preferenser, samt att faktorer som tidigare erfarenheter och 

bakgrund är kärnan i en individs riskattityd. Detta påstående styrker även forskaren Nofsinger 

(2007) som menar att individer som tidigare utsatts för stora finansiella förluster kommer att 

uppvisa en riskaversion. Omvänt visar detta att en individ har en högre grad av riskacceptans 

när denna tidigare erhållit vinster. Detta kan delvis förklara varför investerare är mer 

mottagliga för risk vid goda marknadsförhållanden. 

2.4.3 Tidsaspekt 

Det går att koppla två olika tidsaspekter till investeringsbeteende. Den ena aspekten är när 

man tar hänsyn till tidshorisonten för en investering och där tidshorisonten är avgörande 

huruvida en individ väljer att investera eller inte. Det andra synsättet är att man ser 
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förbrukandet av tiden som en investering i sig, exempelvis tidsförbrukningen av att utföra en 

utbildning (Hanushek, 1996). 

2.4.3.1 Tidshorisont 

Tidshorisonten är den första aspekten av investeringsbeteendet där flera underkategorier som 

investeringshorisont, prognostisering och diskontering förekommer. Hur en individ reagerar 

på dessa underkategorier beror på individens karaktär (Laibson, 1997). Laibson (1997) menar 

att det finns två olika sorters individer där den som prefererar kortsiktiga investeringar har en 

högre tidspreferens än den individ som föredrar långsiktiga investeringar. 

 

 I en särskild modell, Samuelsons modell (1937), undersöker man en investerares nytta och 

tidstolerans. Modellen undersöker om investerade resurser genererar högre nytta i framtiden 

än om resursen förbrukas idag. Vidare menar Samuelson (1937) att varierande tidshorisonter 

bidrar till särskilda investeringsmönster hos individer. Investerare tenderar att föredra 

investeringar där utdelningen sker tidigare än de investeringar där utdelningen faller vid en 

senare tidpunkt (Laibson, 1997). 

 

Nuvärdesberäkningar anses som ett viktigt verktyg för att kunna avgöra om investeringen 

uppvisar vinstgenererande karaktär under en given tidshorisont. Syftet med metoden är att 

räkna ut vilken nytta investeringen kommer att generera diskonterat till dagens penningvärde.  

Även tiden utgör en viktig beståndsdel i riskperspektivet då risk definieras som osäkerheten i 

utfallet mellan två tidpunkter, t0 och t. Vidare konstaterar forskaren Chavas (2004) att risk är 

av tillfällig art eftersom informationsinhämtningen sker kontinuerligt över en tidshorisont. 

Den dynamiska tillgängligheten av information ändrar således fortlöpande risknivån för en 

investering.  

Tidshorisonten ger också möjligheten för en investerare att ändra sitt investeringsbeteende 

och därmed justera risknivån för investeringen. Ur ett investeringsperspektiv ska därför 

tidshorisonten betraktas som en essentiell beståndsdel (Virlics, 2013). En lång tidshorisont ger 

således möjligheten till följd- och återinvesteringar, till skillnad från en kort tidshorisont 

(Amram, Kulatilaka, & Henderson, 1999). 

2.4.3.2 Tidsförbrukning 

Den andra tidsaspekten, (nämligen) tidsförbrukningen, kan också kopplas till 

investeringsbeteende. I stället för att endast se tiden som ett intervall för förändring kan 
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spenderad tid anses som en resurs i sig. Individer med en lägre tidspreferens än andra anses 

vara de som investerar sin tid i högre utsträckning. 

Med utgångspunkt ur Laibsons (1997) forskning anses individer som investerar sin tid i 

exempelvis utbildning ha en lägre tidspreferens med ett lägre krav på omedelbar respons. 

Detta, eftersom att det finns en strävan efter att investera på ett långsiktigt plan och därmed 

skapa större nytta (Laibson, 1997).  

2.5 Generation Y 

Forskare menar att Generation Y särskiljer sig i stor grad från tidigare generationer och 

uppvisar stark egen karaktär (Kim, Knight, & Crutsinger, 2009). Generationen ses av forskare 

som den mest högutbildade någonsin vilket delvis kan förklaras av att deras uppväxt präglats 

av den tekniska framgången som mänskligheten uppnått under senare tid (Crampton & 

Hodge, 2009). Generation Y är uppväxt i en tidsepok med friare internationell rörlighet där 

nationella gränser kontinuerligt blir allt svagare (Williams & Page, 2011). Under tidsepoken 

har en teknisk utveckling ägt rum som bidragit till att individer inom generationen anses vara 

den mest tekniskt orienterade någonsin (Fürth, Holmberg, Larsson, & Raaterova, 2002). 

Martin (2005) menar att generationen präglas av representativa egenskaper som god 

självständighet, högt självförtroende och ett entreprenöriellt tänkande. 

Vidare kännetecknas generationen av passion, motivation och engagemang. Samtidigt som de 

anses ha ett högt självförtroende är det utmärkande för den studerade generationen att de har 

ett signifikativt behov av omgående respons utifrån vad de åstadkommer. 

 

En särskilt utmärkande egenskap hos generationen och som särskiljer dem jämfört med andra 

generationer är de lägger stor vikt vid att hitta ett arbete där de kan nå en hög grad av 

tillfredsställelse. En ytterligare egenskap som anses vara representativ hos generationen är att 

de har en hög arbetsmoral (Garlick & Langley, 2007).  

 

Gursroy et al. (2008) hävdar att generationen tenderar att uppvisa karaktär av optimism. Detta 

bör därför påverka generationens investeringsbeteende på så sätt att de överreagerar positivt 

på offentliggörande av ny information (ibid.). 

 

Enligt forskning eftersträvar generationen social status vilket också påverkar deras 

investeringsbeteende. Generationen investerar och konsumerar gärna inom lyx och 
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statusgenererande produkter (Kim & Jang, 2014). I kombination med att individer inom 

generationen prefererar att köpa exklusiva produkter menar forskare som Penman och McNeil 

(2008) att detta sker under impulsiva omständigheter. Utöver detta präglas generationen av en 

hög skuldsättningsvilja i förhållande till tidigare generationer vilket enligt Attanasio och 

Weber (1994) beror på att de har ett annorlunda synsätt på sysselsättning i framtiden.  

 

Trots det faktum att generationen strävar efter att uppnå en hög status och generellt sett är mer 

skuldsatta än sina föregångare menar Allen (2004) att generationen inte motiveras av 

monetära incitament på arbetsplatsen. 

Vidare anses Generation Y ha en väldigt stark köpkraft och värderas därför av företag som en 

väldigt viktig del av populationen (Parment, 2013).  

 

En grupp individers värderingar och egenskaper påverkas av tidigare bakgrund och 

erfarenhet. Dessa variabler påverkar också investeringsbeteendet och graden av engagemang 

hos individen. Forskning visar att Generation Y tenderar att inte visa engagemang kring 

investeringssituationer där behovet av investerarens intresse inte är allt för stort. I motsatta 

situationer verkar generationen ytterst engagerat och tenderar att involvera sig även på ett 

känslomässigt plan (Parment, 2013). 

2.6 Investeringsbeteende hos Generation Y 

Enligt en undersökning som har gjorts av REST Industry Supper (2011) är ett tydligt 

karaktärsdrag hos Generation Y att de har ett gott sparbeteende. Fokus läggs i större 

utsträckning på kortsiktiga mål snarare än de långsiktiga vilket kan förklara att de borde anses 

ha en högre tidspreferens. Detta går att koppla till tidigare nämnt karaktärsdrag hos 

Generation Y att de föredrar snabb återkoppling och bekräftelse till deras prestationer (Fürth, 

Holmberg, Larsson, & Raaterova, 2002).  

 

I enlighet med en kognitiv synvinkel på lärandeprocessen borde investeringsbeteendet 

överföras från generation till generation (Carrier & Maurice, 1998). Sett ur ett riskperspektiv 

skiljer sig Generation Y:s investeringsbeteende i relation till Generation X. Detta, eftersom att 

Generation Y är mindre villiga att utsätta sig för risk. Forskare har dragit slutsatsen att 

Generation Y inte är villiga att utsätta sig för abnorm risk och därmed tenderar att föredra 

investeringar med en normal risknivå (Ameriks & Utkus, 2011).  
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Grimmond et al. (2000) menar att självkontroll är en grundläggande faktor för en individs 

sparbeteende. Forskarna menar att vissa människor saknar självkontroll och således tenderar 

att spendera alla resurser som de kommer åt. Detta går att jämföras med det karaktärsdrag hos 

Generation Y som säger att de gärna konsumerar lyxprodukter och andra produkter som är 

statusgivande (Kim & Jang, 2014).  

 

Jon Ulin (2012) hävdar att Generation Y har brist på finansiell kunskap och därav saknar 

förståelsen och importansen av att investera på lång sikt. Sett ur perspektivet om tidshorisont 

påverkar denna brist på finansiell kunskap generationens investeringsbeteende. 

 

Forskare menar vidare att det som är särskiljande för generationen är att de är ytterst 

statusorienterade. Detta borde teoretiskt sett kunna förklara det faktum att generationen är den 

mest högutbildade någonsin då de i hög utsträckning väljer att investera sin tid i utbildning 

(Crampton & Hodge, 2009). 

2.7 Modell 

Med tanke på Generation Y:s särskilda karaktäristiska drag är det av stor vikt att försöka 

gruppera samt koppla dessa till hur generationen kan tänkas agera i en investeringssituation. 

Det är därför av stor betydelse att försöka konstruera en modell där kausaliteten mellan 

generationens specifika karaktäristika och investeringsbeteende framkommer. 

 

Ett starkt karaktäristiskt drag hos Generation Y är att de är väldigt statusorienterade (Kim & 

Jang, 2014). Status kan tänkas uppnås genom flera olika riktningar. Individer tenderar att söka 

status genom akademiska titlar och höga positioner inom näringslivet.  Utöver detta kan det 

tänkas att individer söker status genom att uppnå ett socialt erkännande i kombination med ett 

etablerat kontaktnät (ibid.). 

 

Utifrån dessa specifika egenskaper går det att föra ett logiskt resonemang om hur ett specifikt 

område av investeringsbeteendet bör påverkas. Det faktum att generationen är statussökande 

kommer att påverka individens preferenser vid val av tidsförbrukning. Den statussökande 

egenskapen bör därför innebära att de tenderar investera sin tid i att utbilda sig. Eftersom 

tidsförbrukning ses av Laibson (1997) som ett sätt att mäta investeringsbeteendet går det att 
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argumentera för att generationens statusorientering kommer påverka deras val av 

tidsinvestering. Således är det därför viktigt att betona kausaliteten av karaktäristiska drag hos 

individen och deras beteende.  

 

Även utifrån tidigare nämnda teorier om tidshorisonter kan det logiskt hänföras att 

generationens investeringsbeteende påverkas av detta statussökande. Ur denna utgångspunkt 

tenderar generationen även att investera sin tid utifrån en längre tidshorisont för att utbilda 

sig. Detta innebär att individerna förbrukar sin tid i nuläget för att skapa nytta i framtiden 

(Samuelson, 1937). 

 

Fortsättningsvis kan detta kopplas till det faktum att Generation Y anses vara den mest 

högutbildade någonsin (Crampton & Hodge, 2009). Med utgångspunkt i generationens 

statussökande och med tanke på att de spenderar mer tid på utbildning växer karaktärsdraget 

högutbildad fram. Följaktligen betyder detta att ett specifikt karaktärsdrag inte enbart 

resulterar i ett särskilt investeringsbeteende utan skapar indirekt nya egenskaper hos 

individen. Logiskt bör därför sambandet mellan karaktär och investeringsbeteende inte ses 

som enkelriktat utan mer som ett system av kausaliteter. 

 

Ett annat berört område inom investeringsbeteende, som också går att koppla till 

statusorientering, är sparande. Då generationen tenderar att starkt konsumera och preferera 

lyxvaror påverkar detta deras alldagliga sparande (Kim & Jang, 2014). Lyx och status är två 

koncept som måste underhållas ekonomiskt och kommer därför ha en direkt inverkan på 

generationens sparande.  

 

Vidare går det även att sammanföra Generation Y:s motivation och engagemang med det 

faktum att de är högutbildade (Crampton & Hodge, 2009). Martin (2005) hävdar att 

generationen karaktäriseras av ett entreprenöriellt tänkande och anses vara den mest 

motiverade och engagerade generationen någonsin. Detta kan därför tänkas ha en stor 

påverkan på hur de ser på akademisk framgång och varför de väljer att investera sin tid i 

utbildning. Således är det viktigt att betona att dessa drivande egenskaper resulterar i ett 

specifikt investeringsbeteende.  

 

Forskaren Caggese (2012) nämner i sin forskning att entreprenörer tenderar att agera utifrån 

riskaversion. Det entreprenöriella tänkandet som präglar Generation Y bör därför anses 
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påverka deras sätt att investera. Det bör därför betonas att generationens karaktäristiska 

egenskap ligger i grunden för deras beteendemönster. Vidare nämner forskaren att denna 

riskaversion bidrar till att den entreprenöriella innovationen hämmas. Detta eftersom att 

individen i högre grad undviker att utsättas för risk vilket kan medföra att innovativa 

investeringar undviks.  

 

Utöver ovan nämnda karaktäristika talar forskning för att generationen kännetecknas som mer 

villiga till att belåna sig än tidigare generationer (Penman & McNeill, 2008). Som tidigare 

nämnt kan investeringsbeteendet mätas utifrån risktagande hos individen, varpå det borde 

anses rationellt att hävda ett samband mellan viljan till skuldsättning och risktagande. Skuld 

är alltid att förknippas med högre risk, vilket följaktligen ger skäl till att argumentera för att 

denna egenskap bidrar till ett ökat risktagande hos generationen.  

 

Penman & McNeil (2008) betonar även generationens impulsiva natur som ett starkt 

kännetecken. Impulsivitet leder till att individen tenderar att ta irrationella och oförutsedda 

beslut, vilket vidare påverkar deras risktagande. Forskarna understryker också att de har 

starka impulsiva konsumtionsvanor vilket påverkar deras sparbeteende negativt (Penman & 

McNeil, 2008). Samtidigt som sparbeteendet kan tänkas påverkas negativt borde det anses 

rimligt att anta att individer ur generationen investerar kortsiktigt eftersom dessa, som tidigare 

nämnts, föredrar snabb feedback (Fürth, Holmberg, Larsson, & Raaterova, 2002). Både det 

faktum att individerna är av en impulsiv natur och att de har ett stort krav på omgående 

respons borde anses vara två faktorer som logiskt sett bör förklara varför de anses föredra 

kortsiktiga investeringar förutsatt att övriga parametrar är uteslutna.  

 

Ett slående karaktärsdrag hos generationen är deras optimistiska tankesätt (Gursoy, Maier, & 

Chi, 2008). Forskarna Nga och Yien (2013) menar att denna optimistiska natur leder till att 

Generation Y tenderar att utsätta sig för högre risk. Karaktärsdraget leder även till att 

generationens investeringsbeteende präglas av det tidigare redogjorda begreppet Herding 

(Nga & Yien, 2013). Detta flockbeteende påverkar i sin tur övriga investeringsbeteenden, där 

såväl risktagande, sparande och tidsperspektivet påverkas. Vidare menar forskare Nga och 

Yien (2013)  att fenomenet bidrar till att somliga individer inom generationen kommer att 

agera irrationellt, och istället ansluta sig till det kollektiva beteendemönstret.  
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Ytterligare hävdar viss forskning att generationens optimism inte ensam står till grunden för 

deras flockbeteenden (Quinn & Bethell, 2006). Den högteknologiska karaktär som utmärker 

den har också en stor inverkan till att Herding uppstår bland Generation Y. Sett ur ett 

teknologiskt perspektiv har detta gruppbeteende sin grund i den sociala interaktion mellan 

individer över de teknologiska kommunikationsnäten (ibid.). 

 

Sammanfattningsvis går det att argumentera för att karaktärsdragen hos en individ står till 

grund för dennes beteendemönster. Ovan nämnda investeringsbeteende ska därför generellt 

sett ses som de beroende variablerna av generationens karaktäristika, men eftersom att ett 

beteende kan leda till framträdandet av nya egenskaper är förhållandet sinsemellan inte enbart 

ensidigt. För enklare överblick följer nedan en grafisk modell som syftar till att förklara 

sambandet mellan karaktäristika och investeringsbeteende. Den yttersta ringen representerar 

de karaktäristika som präglar generation Y utifrån studerad litteratur, medan den mellersta 

ringen utgör investeringsbeteenden. Dessa två dimensioner resulterar slutligen i specifika 

investeringar, som utgör den innersta ringen. Sambandet mellan karaktäristika och 

investeringsbeteende beskrivs i avsnittet ovan och visas i modellen genom att pilar dragits 

mellan den yttre och den mellersta ringen. Ingen större uppmärksamhet har lagts vid att utreda 

förhållandet mellan investeringsbeteendet och den faktiskt investeringen eftersom detta ligger 

utanför uppsatsens forskningsområde. Modellen har därför inte redogjort för dessa samband 

och några pilar mellan den mellersta och innersta ringen har inte markerats. 
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Figur 2.2 Modell över sambanden mellan Generation Y:s karaktäristika och investeringsbeteende  
              (Toth & Vasovic, 2014). 
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3. Metod 
Detta kapitel redogör inledningsvis för uppsatsens filosofi och ansats, samt varför en 

kvantitativ metod har valts. Sedan förklaras tillvägagångssättet för undersökningen och den 

empiriska metoden. Kapitlet avslutas med en redogörelse av uppsatsens operationalisering där 

viktiga begrepp tydliggörs och variabler förklaras.  

3.1 Forskningsfilosofi 

Vid valet av forskningsfilosofi är det av stor vikt att man utgår ifrån kärnpunkten av 

forskningen. Den forskningsfilosofin som väljs präglar uppsatsens uppbyggnad och därmed 

utformas metodologin och forskningsprocessen utefter denna filosofi. Det finns anledning att 

särskilja två stycken huvudfilosofier inom forskning. Den första är positivism, där syftet med 

forskningen är att få fram generaliserade antaganden utifrån mätbar empiri och befintliga 

teorier (Saunders, Lewis, & Thornill, 2009). Den andra forskningsfilosofin benämns 

hermeneutik och grundar sig i ett mer djupgående synsätt där motivationen är att skapa 

förståelse och inblick i processer (Palmer, 1969). 

Denna uppsats kommer att ha sin utgångspunkt i filosofin vars benämning är positivismen. 

Filosofin hävdar att forskare litar på att verkligheten är självständig i förhållande till allt annat 

och att den därför går att studera ur ett objektivt synsätt. Dock innebär detta att det ställs ett 

högt krav på att forskningen utförs på ett objektivt förfaringssätt.  

Inom denna teori jämförs det observerade fenomenet med befintliga teorier för att se om det 

är möjligt att göra kopplingar mellan befintlig teori och det empiriska resultatet (Saunders, 

Lewis, & Thornill, 2009). En omständighet som rättfärdigar det positivistiska synsättet är att 

denna studie teoretiskt sett kan ge upphov till nya perspektiv på området eftersom att 

resultaten kommer att jämföras med redan existerande teori. En annan omständighet är att det 

kommer att undersökas i fall det finns ett kausalt samband mellan generations Y:s 

karaktäristika och investeringsbeteende. 

3.2 Forskningsansats 

Enligt Alvehus (2013) finns det tre huvudsakliga forskningsansatser, nämligen deduktiv, 

induktiv och abduktiv ansats. Den deduktiva ansatsen är en process som är förankrad i 

teoretisk kunskap där man testar denna gentemot verklig empiri. I motsatsställning till 
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deduktiv krävs det vid en induktiv ansats ingen teoretisk förförståelse. Följaktligen innebär 

detta att den teoretiska förkunskapen är oväsentlig i ansatsen och att forskaren baserar sina 

slutsatser enbart på empiri. Vidare beskriver Alvehus (2013) den tredje forskningsansatsen, 

abduktiv, som en resa mellan empiri och teori. Ansatsen har sin utgångspunkt i teoretisk 

kunskap varefter en växling sker till den empiriska världen där forskaren sedan försöker tolka 

empirin och dess innebörd ur ett teoretiskt perspektiv (ibid.). 

Tanken med den abduktiva ansatsen är att forskaren ska finna nya teoretiska infallsvinklar 

och eventuellt utveckla det befintliga teoretiska fältet och belysa tämligen outforskade delar. 

Denna uppsats kommer att genomsyras av den deduktiva ansatsen där det empiriska och det 

teoretiska förhållandet kommer att undersökas. En anledning till varför den deduktiva 

ansatsen lämpar sig bäst är det faktum att undersökningen baseras på tidigare forskning och 

teorier som sedan kopplas till en specifik generation. Saunders et al. (2009) menar att den 

deduktiva ansatsen först och främst syftar till att finna ett samband mellan olika variabler för 

att sedan skapa och förankra hypoteser utifrån dessa förhållanden. 

Den duduktiva ansatsen förutsätter vanligtvis att en hypotesprövning bör utföras. Trots att 

uppsatsens deduktiva gestalt talar för att en hypotesprövning bör utföras kommer denna 

uppsats att upprätta en modell istället. Modellen förutsätter ett antal teoretiskt välgrundade 

kausaliteter, men trots detta återfinns en osäkerhet i förhållandet mellan individens 

karaktäristika och investeringsbeteende i praktiken. Detta resulterar i att en modell har valts 

framför en hypotesprövning eftersom en modell bör anses lämpligare utifrån uppsatsens 

struktur.  

3.3 Metodval  

Definitionen av den kvalitativa och den kvantitativa metoden är en insamling, analys, tolkning 

och presentation av studerad data och är två olika empiriska forskningsmetoder (Christensen, 

Engdahl, Grääs, & Haglund, 2011). 

 

Den kvalitativa och den kvantitativa metoden är två metoder genom vilka forskare samlar in 

data beträffande det som studerats för att sedan utföra en bearbetning av den insamlade 

informationen. Således förklarar båda metoderna hur man under en process framställer en bild 

av realiteten och hur man presenterar detta resultat. Dessutom redogör den kvalitativa och den 
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kvantitativa metoden för vilka särskilda frågeställningar som är relevanta inom varje metod 

samt vilka uttryck och argument som har störst användbarhet (Alvehus, 2013). 

 

Det är av allra största vikt att det sker en anpassning av metodval utifrån uppsatsens 

utformningsprocess och ändamål. I praktiken innebär detta att det bör göras ett övervägande i 

fall ett kvalitativt respektive ett kvantitativt tillvägagångssätt ska tillämpas. 

 

Kvalitativ och kvantitativ metod skiljer sig åt genom att den kvantitativa metoden lägger 

fokus på att samla in siffror som sedan analyseras medan den kvalitativa metoden inriktar sig 

på en insamling av uttalanden, avbildningar och figurer (Christensen, Engdahl, Grääs, & 

Haglund, 2011). 

 

I praktiken innebär detta att en kvalitativ metod fokuserar på att fånga in icke-numeriskt 

material så som ord, bilder, och videoklipp (Saunders, Lewis, & Thornill, 2009). En nackdel 

med en kvalitativ metod förekommer ifall det finns ett i förväg utarbetat mål hos forskaren, 

vilket då kan leda till att en subjektivitet genomsyrar forskningen. Däremot är fördelen att den 

ger möjlighet till en mer nyanserad förståelse av det studerade fenomenet (ibid.). 

 

Den kvantitativa metoden användas för att analysera numerisk data där ändamålet är att 

försöka utläsa särskilda sammanhang och kopplingar. Ett annat passande ändamål för denna 

metodtillämpning är förhållanden där forskaren försöker få till stånd en generalisering genom 

en bearbetning av den insamlade datan. Fördelen är också att den präglas av en systematik 

genom hela forskningen. Dock är nackdelen att det finns en risk att systematiken och 

strukturen i metoden tar bort särskilt relevanta omständigheter (Saunders, Lewis, & Thornill, 

2009). 

 

Denna studie kommer att baseras på kvantifierar data eftersom att en enkätundersökning 

kommer att utföras. Detta innebär att data av numerisk art kommer att analyseras där syftet 

kommer att vara att dra kausaliteter genom att redogöra för hur Generation Y:s karaktäristika 

påverkar deras investeringsbeteende. Därav kommer en kvantitativ metod att tillämpas för 

denna uppsats. 
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3.4 Datainsamlingsteknik 

Som ovan nämnt fokuserar kvantitativ metod till en analys av numerisk data för att försöka 

komma fram till kausaliteter och eventuellt upprätta specifika generaliseringar. Denna uppsats 

kommer att genomföras med hjälp av enkätundersökningar som datainsamlingsteknik 

eftersom detta tillvägagångssätt anses vara lämpligast vid tillämpandet av en deduktiv ansats 

och en positivistisk filosofi. 

 

En fördel med en enkätundersökning är att frågorna är välstrukturerade och enkelt kan 

besvaras av respondenten. Dessutom menar Saunders et.al. (2003) att validiteten hos den 

insamlade information ökar eftersom att denna datainsamlingsteknik tvingar respondenterna 

att svara ordentligt på frågorna som ställs. Vidare är enkäter som undersökningsmetod mycket 

tids- och kostnadseffektiva, vilket ger möjligheten att tillfråga fler respondenter. Den 

införsamlade datan kan vidare bearbetas på ett planmässigt och tillförlitligt sätt, tack vare det 

systematiska tillvägagångssättet, genom diverse datahanterings- och statistikprogram (ibid.). 

 

En annan fördel med en enkätundersökning som metod är att den minskar risken för 

subjektiva resultat. Detta eftersom att tillvägagångssättet reducerar utrymmet för forskarens 

egna tolkningar att komma till uttryck, i motsats till vid kvalitativ metod, där forskarens 

tolkning är central (Alvehus, 2013). 

 

Nackdelen är att den inte kan omfånga svarens olika nyanser tack vare svarsalternativens 

begränsning. Det förekommer således ingen djuphet i datan då det inte är möjligt för 

forskaren att ställa följdfrågor och framhäva särskilt viktiga frågeställningar. Följaktligen blir 

konsekvensen att viktiga tankegångar och diskussioner uteblir, samt att grunderna till 

respondenternas svar inte kan urskiljas med denna metodtillämpning (ibid.). 

 

När det diskuteras datainsamlingsteknik är det även av vikt att redogöra för två olika typer av 

information. Sekundärdata är den data som härstammar från tidigare forskning och finns 

således redan att tillgå och använda. Denna data ska följaktligen inte förväxlas med 

primärdata, vilket är den information som forskaren har för avsikt att skapa vid sin 

undersökning. Den huvudsakliga skillnaden är således att primärdata inte finns tillgänglig 

sedan tidigare. Informationen som kommer att insamlas från enkätundersökningar kommer 

således att utgöra uppsatsens primärdata, som i sin tur kommer att jämföras med sekundärdata 

som återfinns i form av tillgänglig teori (ibid.). 



34 

3.5 Urval 

För att få en så välgrundad data som möjligt är det essentiellt att nå fram till ett så stort urval 

som möjligt. Denna studie kommer inte att ha som avsikt att nå ut till samtliga individer inom 

Generation Y då uppsatsens omfattning är begränsad. Det kommer följaktligen inte att utföras 

en totalundersökning utan i stället en urvalsundersökning. 

 

Det förekommer två typer av urval: sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Ett icke-

sannolikhetsurval innebär att alla individer inte har chans att komma med i undersökningen. 

Ett exempel är när man tillämpar ett s.k. bekvämlighetsurval när man väljer ut de individer 

som man anser representera den population som man avser att undersöka (Aczel, 1991) Ett 

sannolikhetsurval innebär att man slumpmässigt väljer ut personer som är födda inom ramen 

för Generation Y, exempelvis ur en telefonkatalog eller genom ett ”systematiskt urval” som 

innebär att man exempelvis väljer ut varannan individ ur ett arkiv (Christensen, Engdahl, 

Grääs, & Haglund, 2011). Ett sannolikhetsurval med ett ”obundet slumpmässigt urval” har 

varit utgångspunkten när sökandet efter respondenter har skett i denna studie. Ett sådant urval 

skiljer sig genom att alla individer har chans att komma med i urvalet för undersökningen, 

exempelvis genom att sökandet sker genom sociala medier, vilket har varit kanalen för denna 

studie (Aczel, 1991). En strikt geografisk begränsning har inte upprättats, men dock är 

majoriteten av respondenterna bosatta i Sverige. Resultaten för studien kommer att gälla för 

de individer som deltagit i undersökningen och det kommer således inte att gå att 

generalisera. Anledningen till varför det har tillämpats ett sannolikhetsurval med ett obundet 

slumpmässigt tillvägagångssätt har varit p.g.a. att det har funnits en strävan efter att nå så 

många olika individer från Generation Y som möjligt (ibid.). Detta har utförts med tanke på 

studiens syfte, då de flesta av våra kontakter på sociala forum omfattas av Generation Y.  

 

De äldre respondenterna kunnat nås genom att det har gjorts efterforskningar inom interna 

kontaktnät och genom att dörrknackning har skett i bostadsområdet Håkanstorp i Malmö. 

Detta kompletterande tillvägagångssätt visade sig vara effektivt då resultaten blev att den 

önskade spridningen i ålder kunde tillfredsställas. 

3.6 Enkätstruktur 

Enkäterna som användes som undersökningsmaterial var välstrukturerade och erbjöd total 

anonymitet där alla respondenter tog del av samma frågor. Enkäten var webb-baserad för att 
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underlätta tillgängligheten av respondentens svar i elektronisk form och skapades med hjälp 

av ett verktyg på internet tillhandahållet av ett privat företag. Enkätverktyget erhåller en rad 

olika funktioner där t.ex. könsfördelning etc. registreras och sedan enkelt kan avläsas. 

Dessutom möjliggör även enkätverktyget att den insamlade datan utan vidare svårigheter kan 

överföras till både Excel och SPSS och därmed användas för vidare statistiskt arbete och 

analys.   

 

Enkäten inleddes först och främst med fem stycken bakgrundsfrågor som berörde 

respondentens demografi. Dessa bakgrundsfrågor användes sedan som underlag för 

undersökningens kontrollvariabler. Därefter följde 39 stycken påståenden som syftar till att 

mäta respondentens attityd gentemot dessa. Påståendena mättes utifrån en sjugradig 

Likertskala där 1 innebar att respondenten ”instämmer inte alls”, i motsats till 7, där 

respondenten ”instämmer helt” (Bryman & Bell, 2003). Varje variabel som återfinns i 

modellen undersöktes utifrån tre påstående vardera. Påståendena har i så stor grad som 

möjligt tagits från tidigare forskning för att minimera utrymmet för mätfel och därmed stärka 

datans validitet. Enkäten återfinns i bilaga 2. 

3.7 Operationalisering 

Inom forskningsvärlden är det viktigt att konvertera abstrakta och teoretiska begrepp till 

någonting som kan mätas och testas i empirin. Enkäten möjliggjorde således att dessa icke 

konkreta tankegångar kunde mätas i praktiken för att sedan analyseras och användas för 

vidare bearbetning (Körner & Wahlgren, 2012). 

 

Uppsatsen genomsyras av en utforskande karaktär och syftar därmed till att undersöka 

förhållandet mellan de olika variablerna i modellen. Kontrollvariablerna, de beroende samt de 

oberoende variablerna undersöktes i enkäten och en sammanfattning av dessa följer nedan. 

3.7.1 Kontrollvariabler 

Undersökningens kontrollvariabler berör det demografiska. Enkäten inledde med att 

undersöka kontrollvariablerna som är ytterst viktiga att ha med i en enkätundersökning för att 

kunna utreda om och i så fall på vilket sätt dessa variabler påverkar investeringsbeteendet. 

Detta, eftersom att man vill kunna skapa sig en bild av hur dessa kontrollvariabler påverkar 

den insamlade datan och i sin tur även det framställda resultatet.  
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3.7.1.1 Kön 

Respondentens kön är viktigt att ta i beaktande i undersökningen då det är viktigt att få svaren 

så jämnfördelade som möjligt. Jämnfördelad data ökar validiteten av den orsaken att den på 

ett mer rättvisande sätt avspeglar den verkliga populationen än om t.ex. enbart kvinnor eller 

män hade svarat på enkäten. Dessutom hävdar Porter & Whitcomb (2005) att det finns en 

skillnad i svarsfrekvens hos de olika könen, vilket i sin tur påverkar den insamlade datan och 

gör variabeln kön viktig att undersöka i allra högsta grad (Porter & Whitcomb, 2005). 

Kontrollvariabeln kön kodades som en dummy variabel och testades mot de beroende och 

oberoende variablerna. 

3.7.1.2 Födelseår 

Då syftet med uppsatsen är att utreda huruvida särskilda karaktäristika hos Generation Y 

påverkar deras investeringsbeteende är det essentiellt att kontrollera vilket år respondenten är 

född för att möjliggöra en uppdelning av generationer. Det går också tack vara denna 

kontrollvariabel att utläsa om det finns skillnader och likheter mellan investeringsbeteendet 

hos de olika generationerna. Dessutom ges det möjlighet att undersöka om det förekommer 

skiljaktigheter i förhållandet mellan de beroende och oberoende variablerna som har sin grund 

i individernas åldersskillnad. 

3.7.1.3 Modersmål 

En utredning av vilket modersmål respondenten har är betydelsefullt att utföra för att kunna 

undersöka i fall modersmålet har en inverkan på investeringsbeteendet. Denna variabel 

kodades också som en dummy variabel där vi grupperade svaren i två grupper. Vi skiljde 

således på individer som hade svenska som modersmål och individer som inte hade svenska 

som modersmål.  Modersmålet är även väsentligt att ta i beaktande för att kontrollera i fall det 

finns några skillnader och likheter i investeringsbeteende för personer som har svenska som 

modersmål och de som inte har det. 

3.7.1.4 Boendeland 

Det är viktigt att utreda vilket boendeland respondenterna för enkätundersökningarna har för 

att se om detta har en påverkan på investeringsbeteendet. Tack vare denna kontrollvariabel 

går det således att utläsa i fall Generation Y:s karaktäristika påverkas av var de har sitt bosäte 

och för att se till vilken utsträckning landet respondenten bor i påverkar 

investeringsbeteendet. Även här undersöktes variabeln och kodades som en dummy variabel 
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där vi enbart tog hänsyn till om man var bosatt i Sverige eller utomlands vid 

undersökningstillfället. 

3.7.1.5 Arbetslivserfarenhet 

En annan beaktansvärd kontrollvariabel som finns med i enkätundersökningen är 

arbetslivserfarenhet. Variabeln mättes i antalet år som respondenten hade arbetat under sin 

livsperiod vid undersökningstillfället. Denna variabel behöver kontrolleras för att det ska 

utredas om arbetslivserfarenhet har en inverkan på investeringsbeteendet. Likaså behöver den 

kontrolleras för att utreda fall arbetslivserfarenheten mellan generationerna påverkar 

investeringsbeteendet. Vid en bredare fördelning av respondenter med skiljande 

arbetslivserfarenheter ökar resultatens validitet (Alvehus, 2013).  

3.7.2 Oberoende variabler 

Uppsatsens oberoende variabler utgör den yttre cirkeln i modellen och består av åtta specifika 

karaktäristika. Tanken är att undersöka hur dessa oberoende variabler påverkar de beroende 

variablerna, som är den mellersta cirkeln. 

 

Framtagandet av enkätfrågor för att mäta karaktäristika har skett genom att vi har studerat 

tidigare forskning för att få fram särskilda forskningsfrågor som tidigare forskare har använt 

vid sina studier av enskilda karaktäristika. Detta har gjorts för att öka enkätfrågornas validitet 

och reliabilitet för att säkerhetsställa att varje påstående fungerar som ett legitimt 

mätinstrument för varje enskild variabel (Alvehus, 2013). Eftersom att vi begränsade 

mätinstrumentet till enbart tre frågor per variabel fick vi selektivt välja ut de frågor som vi 

ansåg täcka variabelns innebörd på bästa sätt. De flesta av artiklarna har varit skrivna på 

engelska vilket har medfört att vi har översatt frågorna till svenska samt att vissa frågor har 

modifierats för att på bättre sätt passa som mätinstrument för denna studie. 

3.7.2.1 Statusorienterad 

Tidigare forskning om Generation Y säger att de är ytterst statusorienterade varför det är 

viktigt att ha med denna variabel i enkätundersökningen. Tre av frågorna i 

enkätundersökningen är avsedda att mäta till vilken grad respondenterna är statusorienterade. 

Frågorna som har använts till studien för att mäta graden av statusorientation hos 

respondenterna har tagits från O’Cass och Siahtiris (2013) artikel om statusgivande 

klädeskonsumtion (O'Cass & Siahtiri, 2013). Artikeln undersöker till vilken grad ungdomar i 

Kina sammankopplar status med val av klädesplagg. Artikeln har bland annat mätt hur 
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ungdomar från Kina söker status genom klädesval och hur de uppfattar klädeskonsumtion 

som statusgivande. Av sex frågor valdes tre stycken påståenden som begränsning till 

undersökningen. Dessa tre påståenden utgör nummer 15, 16 och 17 i enkäten och återfinns i 

uppsatsens bilagor. 

3.7.2.2 Entreprenöriell 

Som det har nämnts vid tidigare tillfällen är Generation Y ytterst entreprenöriell. En 

anledning till varför det är viktigt att ha med denna variabel i undersökningen är för att 

undersöka om det går att särskilja Generation Y:s entreprenöriella anda från andra 

generationer. De påståenden som användes för att mäta hur pass entreprenöriella 

respondenterna är har tagits ifrån Pallister och Foxalls (1998) artikel om hur man mäter 

graden av innovation, och utgör fråga 21, 22 och 23 i vår enkät. Artikeln beskriver hur 

författarna använder 20 stycken påståenden för att mäta graden av innovation hos studenter 

och lärare. De tre påståendena som valdes ut till denna undersökning ansågs mäta 

entreprenörskap på ett mer omfattande och bredare plan, jämfört med de resterande 17 

påståendena (Pallister & Foxall, 1998). 

3.7.2.3 Högutbildad 

Vid sökandet av lämpligt mätinstrument avseende denna karaktäristika hittades dock 

ingenting som ansågs vara av hög validitet och reliabilitet (Alvehus, 2013). Därför har det 

gjorts en egen konstruktion av tre påståenden med syfte att omfånga karaktäristikan 

högutbildad. Dessa tre påståenden utgör nummer 18, 19 och 20 i enkäten. 

3.7.2.4 Optimistisk 

Påståenden för att mäta graden av optimism hos respondenterna har tagits från en artikel där 

författarna utvärderar Life-Orientation-Test (Scheier, Carver, & Bridges, 1994). Detta 

mätverktyg koncentrerar sig på att mäta optimism kontra pessimism och består av tio stycken 

påståenden. Tre av dessa tio mäter optimism och det är dessa påståenden som har tagits med i 

enkätundersökningen för denna studie. Dessa påståenden utgör nummer 12, 13 och 14 i 

enkäten. En annan anledning till varför påståendena i detta mätverktyg anses valida är att 

forskarna använder en Likterskala som betygsskala för undersökningen. Skillnaden mellan 

Likertskalan som genomsyrar denna uppsats och forskarnas Likertskala är att denna studie 

använder en sjugradig skala medan forskarna Scheier et al. (1994) använder en 5 gradig skala, 

från 0 – 4 där 0 betyder ”instämmer inte alls” till 4 som betyder ”instämmer helt” (Scheier, 

Carver, & Bridges, 1994).  
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3.7.2.5 Motiverad och engagerad 

Den oberoende variabeln motiverad och engagerad, har vi valt att betrakta som en enskild 

variabel i denna studie. Mätinstrumentet för denna variabel har tagits ifrån en artikel som 

behandlar hur inställning till arbete är kopplat till förändring i mentalt välmående. Forskarna 

Björklund, Jensen och Karlsson (2013) har i denna artikel förkortat work motivation scale till 

att omfatta fyra frågor, varpå de tre som ansågs mest användbara till vår studie, med hänsyn 

till bredden, har använts. (Björklund, Jensen, & Lohela-Karlsson, 2013). Påståendena som 

berör denna variabel utgörs av nummer 9, 10 och 11 i enkäten. 

3.7.2.6 Impulsiv 

För att undersöka impulsiviteten hos den avsedda populationen har denna studie haft Barratt 

Impulsiveness Scale som utgångspunkt. Detta verktyg syftar till att identifiera impulsivitet 

faktorer och består av 25 påståenden som tillsammans mäter graden av impulsivitet hos en 

person. Efter en noggrann analys av detta instrument utvaldes tre påståenden som denna 

studie har använt som mätinstrument för att utreda huruvida respondenterna är att betrakta 

som impulsiva individer (Patton, Stanford, & Barratt, 1995). Påståendena återfinns som 

nummer 6, 7 och 8 i enkäten. 

3.7.2.7 Lånevänlig 

En annan utmärkande karaktäristika som brukar tilldelas Generation Y är att de anses vara 

lånevänliga (Attanasio & Weber, 1994). Därför har det valts att ta med påståenden i 

enkätundersökningen som är avsedda att mäta graden av lånevänlighet hos respondenterna. 

Det kommer även att kontrolleras ifall lånevänligheten påverkar Generation Y mer eller 

mindre än övriga generationer. Frågorna till enkätundersökningen för denna studie har tagits 

ifrån en artikel som forskarna Davis och Lea (1995) har framställt och som handlar om 

studenters attityd till studentlån. Forskarna har i sin studie använt 14 påståenden där 

respondenterna har betygsatt påståendena från 1 – 7 där 1 innebär att de är ”för lån” och 7 

som innebär att de är ”emot lån” (Davies & Lea, 1995). Tre påståenden ur denna artikel 

valdes som ansågs mest passande som mätinstrument för lånevänlighet hos respondenterna 

och utgör nummer 24, 25 och 26 i enkäten. 

3.7.2.8 Tekniskt orienterad 

 En studie beträffande studenters vanor att kommunicera genom tekniska verktyg gjord av 

Yusop och Sumari (2013) menar att ungdomar är väldigt tekniskt orienterade och att de till 

stor del kommunicerar genom dessa.  Den studerade generationen anses vara väldigt tekniskt 
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orienterade och en stor del av deras kommunikation sker med hjälp av tekniska medel (Yusop 

& Sumari, 2013). Inga passande påståenden från denna eller från tidigare forskning om 

Generation Y:s tekniska orientation har påträffats. Detta är anledningen till varför det har 

konstruerats egna påståenden för att mäta graden av hur pass tekniskt orienterade 

respondenterna anses vara. Mätandet har fullgjorts med tre separata påståenden och återfinns 

som nummer 27, 28 och 29. 

3.7.3 Beroende variabler 

De beroende variablerna utgör modellens mellersta cirkel och består av fem stycken 

investeringsbeteenden. Tanken är att undersöka hur dessa beroende variabler påverkas av de 

oberoende variablerna, som återfinns i den yttre cirkeln. 

 

För att mäta investeringsbeteendena har det gjorts efterforskningar för att se vad tidigare 

forskare har använt som mätinstrument och även för att erhålla en så hög validitet och 

reliabilitet som möjligt för enkätundersökningens påståenden. Som för de oberoende, har det 

för de beroende variablerna mestadels funnits artiklar som varit skrivna på engelska. Dessa 

har sedan översatts till svenska för att fungera som mätinstrument för denna studie. Samtliga 

beroende variabler har, i likhet med de oberoende variablerna, betygsatts av respondenterna 

utifrån en sjugradig Likertskala. 

3.7.4 Tidsförbrukning 

Ett gediget mätinstrument som ansågs vara av hög validitet för att mäta tidsförbrukning kunde 

inte hittas bland tidigare forskning. Med anledning av detta har det, efter interna reflektioner, 

konstruerats tre egna påståenden för att omfånga investeringsbeteendet tidsförbrukning. Dessa 

återfinns som nummer 39, 40 och 41 i enkäten. 

3.7.5 Tidshorisont 

För att se vilken påverkan de oberoende variablerna har på tidshorisonten berör tre påståenden 

i enkätundersökningen, nummer 36, 37 och 38, investeringsbeteendet tidshorisont. Dessa 

påståenden är hämtade ifrån en artikel som Finke och Huston (2013) har konstruerat. Artikeln 

berör bl.a. tidspreferens och undersöker hur individer värderar tidshorisonten. Forskarnas 

tillvägagångssätt för att mäta detta är att de bland annat undersöker till vilken mån 

respondenterna är villiga att avstå en summa pengar idag, för att få en större summa i 

framtiden. Denna studie använde liknande sätt att mäta respondenternas attityd till 



41 

tidshorisont som Finke och Huston (2013) där tre påståenden konstruerades för att fånga in 

investeringsbeteendet tidshorisont. 

3.7.5.1 Sparande 

En annan beroende variabel som kommer att undersökas och som är med i 

enkätundersökningen är sparande. Det hittades flera artiklar om sparande varav en specifik 

ansågs vara den mest användbara. Artikeln som användes för att få fram tre påståenden till 

enkätundersökningen handlar om sparandevanor och hur man mäter dessa. I artikeln använde 

forskarna Loibl et al. (2011)  12 påståenden där respondenterna fick betygssätta varje 

påstående från 1 – 5. Denna studie utgick ifrån tre av de 12 påståenden som forskarna 

använde i sin studie för att mäta sparandeattityd, och utgör påstående nummer 33, 34 och 35 i 

enkäten. 

3.7.5.2 Risktagande 

Ett mätinstrument för risktagande kunde inte hittas bland tidigare forskning som ansågs vara 

relevant för denna studie. Därför har egna mätinstrument framtagits för hur man mäter 

respondenternas attityd till risktagande. Detta har gjorts genom interna reflektioner. I 

enkätundersökningen finns tre internt formulerade påståenden som mäter attityd till 

risktagande hos privatpersonerna och utgörs av påstående nummer 30, 31 och 32. 

3.7.5.3 Herding 

I samma artikel som det hittades ett mätinstrument för den oberoende variabeln 

entreprenöriell hittades det också ett sätt för att mäta den beroende variabeln Herding hos 

respondenterna. Forskarna Pallister och Foxalls (1995) beskriver i artikeln ett sätt med vilket 

man kan mäta graden av innovation. Av de 20 frågor som artikeln innehåller valdes tre 

stycken påståenden ut som ansågs mest pricksäkra för att mäta graden av Herding (Alvehus, 

2013). Dessa påståenden utgör 42, 43 och 44 i enkäten. 

3.8 Reliabilitet 

En hög tillförlitlighet innebär i praktiken att det ska finnas ett förtroende för använda 

mätinstrument. I detta hänseende innebär tillförlitligheten att ett mätinstrument ska uppvisa 

samma resultat av en mätning varje enskild gång om det skulle mäta samma objekt i flertalet 

omgångar. Det man även riktar fokus mot är den data som har erhållits för att se om det 

avspeglar verkligheten och sanningen (Denscombe, 2009). 
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 Det finns tre faktorer inom begreppet reliabilitet som ska uppfyllas för att ett mått ska kunna 

anses reliabelt. Den första är stabilitet och beskriver att en avvikelse i resultatet endast ska 

vara en indikation på att det finns en skillnad i objektet som är föremålet för mätinstrumentet 

(Denscombe, 2009).  

 

Den andra faktorn, intern reliabilitet, behandlar till vilken utsträckning indikatorerna är 

utformade på ett sätt att de ska mäta samma koncept. Med en hög intern reliabilitet går det att 

mäta huruvida respondenten svarar på ett konsekvent sätt. Vi har utgått ifrån Cronbach’s 

Alphas tester för att kontrollera i fall påståendena mäter samma koncept för att öka graden av 

reliabilitet för denna studie. Nästa kapitel kommer att redogöra för värdena av Cronbach’s 

Alphas tester. 

 

Den tredje faktorn, interbedömarreliabilitet, berör en överensstämmelse mellan två olika 

respondenters bedömning. Interbedömarreliabiliteten har vi maximerat genom att vi brutit ner 

svårförståeliga begrepp till enklare ord och vardagsuttryck.  

 

Utöver tillförlitligheten i datan handlar reliabilitet också om lämpligheten i den information 

som har erhållits i förhållande till den forskningsfråga som studien syftar till att utreda 

(Denscombe, 2009). 

 

 Andra åtgärder som vidtagits för att uppnå så hög reliabilitet som möjligt är att samtliga 

respondenter har fått identiska enkätundersökningar. Genom att be respondenterna att ange 

deras ålder har vi sedan kunnat gruppera in dem så att det blev möjligt att redogöra hur många 

individer inom Generation Y respektive utanför Generation Y som var med i undersökningen. 

Efter att svar erhållits från respondenterna överfördes datan oförändrat till SPSS för vidare 

analys för att öka riktigheten för datan. 

3.9 Validitet 

Begreppet validitet pekar på pricksäkerheten i datan och tar upp frågeställningar som berör 

om forskningen har mätt relevanta faktorer och om resultaten som erhållits har hög 

pricksäkerhet  (Denscombe, 2009).  För att säkerhetsställa att det hämtas in rätt data från 

respondenterna har vi i enkätundersökningen brutit ner svårförståeliga begrepp till mer 

lättförståeliga med avsikt att förenkla uppgiften för respondenterna och för att reducera antalet 
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uteblivna svar. Det har även utformats påståenden så att det ska finnas en god möjlighet att 

mäta varje enskilt påstående. Enligt Bryman och Bell (2011) kan man säkerhetsställa 

validiteten för metoden genom att utforska hur tidigare mätinstrument inom liknande 

forskning har varit utformade. Genom detta tillvägagångssätt har det för de flesta variabler, 

som det nämnts tidigare, säkerhetsställts att metodvalet för denna studie har hög validitet. 

Vidare är det av vikt att metoden med vilken man erhåller data för vidare analys ska kunna 

anses vara noggrann och pricksäker. En fråga som man bör ställa sig är om det har inhämtats 

rätt typ av information för att undersöka mätobjektet (Denscombe, 2009). Tidigare forskning 

har studerats i syfte att få fram relevanta mätinstrument för att kunna mäta de önskade 

variablerna och därav öka validiteten. 

3.10 Generalisering 

Det är inte möjligt att generalisera resultatet av denna studie eftersom att en ytterst liten del av 

Generation Y har studerats. Det innebär i praktiken att resultaten av denna studie inte kommer 

kunna tillämpas på andra grupper av Generation Y än den studerade. 
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4. Analys 
I det här kapitlet presenteras först den data som erhölls från enkätundersökningen. Därefter 

redovisas diverse analyser och tester av informationen, där tabeller och figurer presenteras. 

Resultatet testat mot uppsatsens tidigare antaganden, och det redogörs slutligen för 

skillnader och likheter mellan empiri och teori. 

4.1 Beskrivande statistik 

Denna sektion syftar till att presentera en överblick av respondenterna och den empiriska 

datan som införskaffats. Varje kontrollvariabel presenteras var för sig följt av en 

överskådande figur för en enklare tolkning av datan. Enkäten besvarades av totalt 251 

personer, där två respondenter valdes att exkluderas på grund av oanvändbara svar vilket 

innebär att det slutliga urvalet bestod av 249 respondenter. 

Tabell 4.1 Könsfördelning hos respondenterna 

Antal Andel 

Kvinna 129 51 % 

Man 120 49 % 

Totalt 249 100 % 

 

Tabell 4.1 visar könsfördelningen hos respondenterna. Det går tydligt att avläsa från tabellen 

att det har varit en synnerligen jämn könsfördelning med 51 % kvinnor och 49 % män. En 

jämn fördelning är att föredra eftersom att den ökar studiens validitet. 

Tabell 4.2 Åldersfördelning hos respondenterna 

Min. Max. Medel Std. dev. 

Ålder 15 70 30 12 

 

Tabell 4.2 visar att undersökningen innefattar respondenter från flertalet generationer där 

åldersintervallet vid tidpunkten när undersökningen utfördes sträcker sig från 15 år till 70 år. 

Respondenternas medelålder var 30 år med en standardavvikelse på 12 år, där den relativt 

låga medelåldern kan förklaras av att respondenterna i störst grad tillhörde Generation Y.  



Figur 4.1 Generationsfördelning
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      Figur 4.2 Modersmål
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Tabell 4.3 Fördelning av boendeland hos respondenterna 

Antal Procent Kumulativ procent 

Bosatt i Sverige 234 94,00 % 94,00 % 

Bosatt utanför Sverige 14 5,60 % 99,60 % 

Saknat värde 1 0,40 % 100,00 % 

Total 249 100,00 % 100,00 % 

 

Tabell 4.3 visar att majoriteten av respondenterna var bosatta i Sverige då endast 14 av 249 

bodde utanför Sverige.  

Tabell 4.4 Arbetslivserfarenhet hos respondenterna 

Min. Max. Medel Std. dev. 

Arbetslivserfarenhet 0,00 50,00 9,90 10,90 

 

Tabell 4.4 visar att arbetslivserfarenheten hos respondenterna i genomsnitt är cirka 10 år med 

en standardavvikelse på ungefär 11 år. Intervallet är väldigt brett och sträcker sig från 0 till 50 

år, vilket har en direkt koppling till den stora åldersskillnaden presenterad i tabell 4.2 ovan.  

4.2 Intern reliabilitet 

Som nämnts i tidigare avsnitt undersöktes båda de beroende och oberoende variablerna med 

vardera tre frågor. Vid vidare analys av datan är det därför av stor betydelse att undersöka den 

interna reliabiliteten mellan påståendena, det vill säga om de tre påståendena som berör varje 

variabel verkligen mäter samma sak (Pallant, 2013). Detta är viktigt att undersöka eftersom 

att det är tänkt att datan ska slås samman från de tre påståendena till en samlad variabel. Den 

interna reliabiliteten testas i SPSS med ett Cronbach’s Alpha test där värden över 0,7 bör 

accepteras samt betraktas ha hög intern reliabilitet och kan då slås samman (ibid.).  

Den tidigare forskningen som står till grunden för enkäten utreder oftast enstaka variabler och 

möjliggör därför att forskaren kan undersöka dessa mer utförligt. Eftersom att vår uppsats 

berör många variabler valdes det att enbart använda tre stycken påståenden som mått per 

variabel. Detta gjordes för att begränsa antalet frågor i enkäten, och på så sätt få fler 

respondenter. Aboraya et al. (2014) hävdar i sin forskning att ett Cronbach’s Alpha på 0,5 kan 
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accepteras i särskilda fall. Eftersom att färre påståenden berörde varje enskild variabel än 

tidigare forskning, valdes det att följa Aborayas et al. (2014) resonemang. 

Tabell 4.5 Resultat av Cronbachs Alpha test 

Variabler Cronbach’s Alpha Justerad Cronbach’s Alpha 

Oberoende 

Impulsiv 0,614 

Motiverad 0,608 

Optimistisk 0,506 

Statusorienterad 0,626 

Högutbildad 0,83 

Entreprenöriell 0,447 0,531 

Lånevänlig 0,723 

Tekniskt orienterad 0,64 

Beroende 

Risk 0,714 

Sparande 0,817 

Tidshorisont 0,393 0,488 

Tidsförbrukning 0,661 

Herding 0,619 

 

Som det går att avläsa från ovanstående sammanställning återfinns två stycken justerade 

värden för Cronbach’s Alpha hos variablerna entreprenöriell och tidshorisont. I dessa två fall 

har ett av de tre påståendena exkluderats vid beräkningen då denna bidragit till ett dåligt 

resultat och inte kan anses mäta samma som de övriga påståendena. Detta kan tänkas bero på 

flera faktorer, t.ex. att respondenterna missuppfattat påståendet eller helt enkelt att påståendet 

mäter ett annat begrepp än det önskade. Vid variabeln entreprenöriell exkluderades ”Jag är 

ofta skeptiskt till nya idéer” och vid variabeln tidshorisont exkluderades ”Jag väljer hellre en 

inkomst idag än en högre inkomst i framtiden”. Därefter erhålls ett högre Alpha värde vilket 

valdes att användas istället.  
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Den beroende variabeln tidshorisont uppvisade ett Cronbach’s Alpha värde precis under 

gränsen 0,5 varpå det valdes att accepteras. Således kan inte väsentligt starka resonemang 

dras från denna variabel och eventuella slutsatser ska inte anses vara helt säkerställda. 

 

Eftersom Cronbach’s Alpha accepterades i samtliga fall sammanfördes de påstående som 

berör samma sak till en variabel. Detta har skett genom att ett medelvärde räknats ut för de 

användbara påståendena, där medelvärdet sedan använts som grund för den resterande 

analysen. 

4.3 Normalfördelning 

Vid vidare analys av det empiriska materialet är det först och främst viktigt att undersöka om 

de beroende variablerna är normalfördelade, vilket innebär att variabeln tenderar att anta 

värden nära medelvärdet och väldigt sällan extrema värden med stor avvikelse (Pallant, 

2013). Normalfördelningskurvan antas vara symmetrisk och uppvisar en form av en klocka. 

Kolmogorov-Smirnovs test användes för att undersöka om variablerna är normalfördelade där 

ett signifikant värde, under 0,05, innebär att variabeln inte är normalfördelad (ibid.). 

 

Tabell 4.6 Resultat av Kolmogorov-Smirnovs test 

Beroende variabel df Sig. 

Risktagande 235 0,001 

Sparande 235 0,000 

Tidshorisont 235 0,000 

Tidsförbrukning 235 0,000 

Herding 235 0,002 

 

Tabell 4.6 visar att samtliga beroende variabler uppvisade ett signifikant värde och är därför 

inte normalfördelade. Huruvida variabeln är normalfördelad eller inte, är avgörande för vilket 

korrelationstest som är lämpligt att använda vid vidare analys. Vid en normalfördelad variabel 

är Pearsons korrelationstest att föredra till skillnad från vid en icke normalfördelad variabel då 

istället Spearmans korrelationstest bör utföras (Pallant, 2013). 

 

Pallant (2013) hävdar dock att i särskilda fall, när provets storlek överskrider 30 respondenter, 

kan man anta en normalfördelning utan vidare konsekvenser. Eftersom undersökningen erhöll 



49 

249 respondenter tillämpades Pallants (2013) antagande vilket gav möjligheten till att ett 

Pearson korrelationstest kunde utföras. 

4.4 Korrelation 

Vid ett korrelationstest mäts graden av samverkan mellan två variabler (Pallant, 2013). 

Sambandet mellan variablerna kan antingen vara positivt eller negativt och förklarar hur den 

ena variabeln beter sig när den andra variabeln ökar eller minskar. Korrelationskoefficienten 

kan anta ett värde mellan -1 och 1, där de två extremvärdena innebär ett fullständigt negativt 

respektive positivt samband (ibid.).  

 

Som nämnts tidigare utfördes ett Pearson korrelationstest för att mäta korrelationen mellan de 

oberoende, beroende och kontrollerande variablerna. Detta gjordes för att undersöka till 

vilken grad de oberoende variablerna samt kontrollvariablerna inverkar på de beroende 

variablerna, nämligen själva investeringsbeteendet. Således mäter testet till vilken omfattning 

respondenternas investeringsbeteende korrelerar med deras karaktäristika. Undersökningens 

korrelationsmatris presenteras i bilaga 1. 

4.4.1 Korrelationsresultat 

Korrelationen testades på en 10 % signifikansnivå. Detta innebär att värden under 10 % 

ansågs signifikanta och därmed antogs påvisa en korrelation mellan de två berörda 

variablerna. Pallant (2010) förtydligar att signifikansnivån inte är en indikator på sambandets 

styrka utan endast visar till vilken grad det bör finnas ett förtroende till 

korrelationsmätningen. Tabell 4.7 nedan ger en överblick över korrelationens styrka då 

korrelationskoefficienten ligger inom specifika intervall (ibid.). 

 

Tabell 4.7 Styrkan av korrelation enligt Pallant (2010) 

Liten korrelation Medelstark korrelation Stark korr elation 

Koefficient 0,10 - 0,29 0,30 - 0,49 0,50 - 1,00 

 

Korrelationsmatrisen i bilaga 1 visar att korrelationen var signifikant mellan samtliga 

investeringsbeteende och en eller flera karaktäristika. Detta talar således för att det finns ett 

kausalt samband mellan de oberoende och beroende variablerna. Enligt tabell 4.7 ovan klassas 

alla dessa samband förutom ett som ”liten korrelation” då dessa återfinns mellan det första 
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intervallet. Korrelationskoefficienten mellan statusorienterad och Herding var dock 0,306 

vilket således innebär en medelstark korrelation. Detta innebär teoretiskt sett att ju mer 

statusorienterad en individ är desto kraftfullare herdingbeteende kommer individen att 

uppvisa. I en motsatt situation där korrelationskoefficienten antar ett negativt värde innebär 

detta att ju mer framträdande ett karaktärsdrag är hos en individ, desto mindre av det 

korrelerade investeringsbeteendet kommer individen att uppvisa då variablerna rör sig i 

motsatt riktning.  

 

När det gäller korrelationen mellan kontrollvariablerna och de beroende variablerna återfanns 

ett signifikant samband mellan fyra av fem kontrollvariabler och en eller flera 

investeringsbeteende. Som det går att utläsa från korrelationsmatrisen var boendeland den 

enda kontrollvariabel som inte uppvisade någon korrelation med investeringsbeteendena. 

Gällande de övriga korrelationerna antog ungefär hälften av dessa värden runt den undre 

gränsen för ”medelstark korrelation”, medan resterande låg runt mittpunkten för intervallet. 

4.4.1.1 Intern korrelation mellan oberoende variabler 

Korrelationsmatrisen visar att det förekom intern korrelation mellan de oberoende 

variablerna, det vill säga respondenternas karaktäristika. Detta kan således leda till att det 

uppstår problem i den kommande regressionsanalysen. Vidare kommer det att kontrolleras för 

multikollinearitet vid regressionsanalysen där den eventuella problematiken kommer att 

utredas. Pallant (2013) menar att multikollinearitet existerar när de oberoende variablerna 

uppvisar kraftig korrelation där korrelationskoefficienten överskrider 0,9. I detta fall återfinns 

inget så pass starkt samband mellan de oberoende variablerna, utan majoriteten av 

korrelationerna klassificeras som ”liten korrelation” sett ur intervallerna i tabell 4.7.  

4.5 Regression 

Vid vidare analys av den insamlade datan användes multipel linjär regression. Denna teknik 

ger möjlighet att undersöka sambandet mellan en beroende variabel och flertalet oberoende 

variabler (Pallant, 2013). Ytterligare tillåter även multipel linjär regression att 

kontrollvariablerna testas. Tekniken reder ut påverkan på den beroende variabeln från varje 

oberoende variabel med hänsyn till det interna sambandet variablerna emellan, vilket 

följaktligen innebär att hela modellen testas (ibid.). Regressionsanalysen ger således ett mer 

rättvisande svar än korrelationsmatrisen med utgångspunkt i uppsatsens frågeställning och 

anses därför mer användbar i detta fall. 
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Femton stycken regressionsanalyser utfördes där samtliga beroende variabler testades separat 

inom den totala populationen, Generation Y samt icke Generation Y. Grupperingen av dessa 

var essentiell för att undersöka ifall relationen mellan de oberoende och de beroende 

variablerna beror på om en respondent tillhör Generation Y eller inte. Vid 

regressionsanalysen av den totala populationen kontrolleras det enbart för Generation Y och 

det ska därför anses viktigt att separera populationen för att utreda sambandet mellan 

variablerna.  

 

De förhållanden mellan karaktäristika och investeringsbeteende som varit signifikanta 

markeras i tabellerna nedan. De oberoende variabler som inte accepterades inom en 10 % 

signifikansnivå ska enligt Pallant (2013) inte anses bidra utmärkande till regressionslinjens 

ekvation varpå det inte redogjorts mer ingående för dessa mer än om regressionsmodellen 

varit signifikant i sin helhet. 

4.5.1 Regressionsresultat för den totala populationen 

När den första regressionsanalysen kördes testades samtliga oberoende och kontrollvariabler 

mot den beroende variabeln risk där det även testades för multikollinearitet. Resultatet av 

regressionen visade att en multikollinearitet för kontrollvariablerna ålder och 

arbetslivserfarenhet återfanns vilken enligt Pallant (2013) bidrar till ett sämre 

regressionsresultat. Detta åtgärdades genom att det valdes att exkludera kontrollvariabeln 

ålder för samtliga regressioner i uppsatsen, vilket då ledde till att VIF värdet för alla 

oberoende variabler samt kontrollvariabler understeg 4 och därmed kunde anses acceptabelt 

enligt Pallant (2013). Detta tillvägagångssätt kontrollerades också genom att istället exkludera 

arbetslivserfarenhet för att undersöka om det skulle förekomma någon avsevärd skillnad i 

regressionsresultatet. De både regressionerna visade liknande resultat varpå det enbart 

kommer att rapporteras för regressioner där ålder är exkluderat.  

4.5.1.1 Risktagande 

Regressionsresultatet för den beroende variabeln risktagande mot alla de oberoende 

variablerna och berörda kontrollvariablerna sammanställs i tabell 4.8 nedan. Tabellerna i 

följande avsnitt kommer konsekvent att redogöra för de standardiserade beta-värdena 

eftersom att dessa har konverterats till samma skala och därmed ger möjlighet till jämförelse 

av beta-värdena (Pallant, 2013).  
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Tabell 4.8 Regressionsmodell med den beroende variabeln risk för den totala populationen 

Variabel Std. Error Std. Beta VIF 

Impulsiv 0,075 0,172*** 1,144 

Motiverad & Engagerad 0,071 0,078 1,181 

Optimistisk 0,08 0,06 1,188 

Statusorienterad 0,059 0,078 1,221 

Högutbildad 0,061 -0,154** 1,19 

Entreprenöriell 0,083 0,202** 1,278 

Lånevänlig 0,062 -0,026 1,077 

Tekniskt orienterad 0,073 0,13* 1,369 

Kön 0,164 0,199** 1,19 

Generation Y 0,333 0,027 3,272 

Modersmål 0,163 -0,043 1,075 

Boendeland 0,362 -0,197*** 1,086 

Arbetslivserfarenhet 0,012 -0,2* 3,2 

F value = 6,934**** 

Adj. R square = 0,256 

*p < 0,1 

**p < 0,05 

***p < 0,01 

****p < 0,001 

 

Tabell 4.8 visar först och främst att modellen var signifikant på 0,1 % signifikansnivå och att 

F-värdet visar styrkan av modellen. Vidare förklarar ”adj. R square” att 25,6 % av 

variationen i risk förklaras av variationen i de testade variablerna för hela populationen. 

Eftersom modellen är signifikant är det av intresse att undersöka de enskilda variablernas 

påverkan på risk. Tabellen visar att sex stycken karaktäristika var signifikanta på 10 % 

signifikansnivå och därmed influerade den beroende variabeln risk. Signifikansnivån redogör 

för om den oberoende variabeln, statistiskt sett, har en unik påverkan på förutsägelsen av den 

beroende variabeln (Pallant, 2013).  

Tabell 4.8 visar att boendeland och impulsivitet var signifikanta på 1 % vilket därför redogör 

för ett betydligt mer säkerställt samband än exempelvis teknisk orienterad som bara var 
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signifikant på 10 %. Regressionen visar också att män tenderar att vara mer risktagande än 

kvinnor, samt att ju mer impulsiv, entreprenöriell och teknisk orienterad respondenten var 

desto mer risk tog denna.  

4.5.1.2 Sparande 

Tabell 4.9 Regressionsmodell med den beroende variabeln sparande för den totala populationen 

Variabel Std. Error Std. Beta VIF 

Impulsiv 0,092 -0,22*** 1,144 

Motiverad & Engagerad 0,087 0,068 1,183 

Optimistisk 0,098 -0,012 1,189 

Statusorienterad 0,072 0,093 1,221 

Högutbildad 0,074 0,085 1,195 

Entreprenöriell 0,101 0,073 1,275 

Lånevänlig 0,076 -0,114* 1,081 

Tekniskt orienterad 0,089 -0,06 1,359 

Kön 0,2 -0,077 1,19 

Generation Y 0,406 -0,023 3,268 

Modersmål 0,199 0,028 1,076 

Boendeland 0,44 0,001 1,086 

Arbetslivserfarenhet 0,015 -0,067 3,195 

F value = 2,208** 

Adj. R square = 0,066 

*p < 0,1 

**p < 0,05 

***p < 0,01 

****p < 0,001 

 

Tabell 4.9 visar att modellen var signifikant på 5 % signifikansnivå. Till skillnad från risk kan 

enbart 6,6 % av variationen i sparande förklaras av de oberoende variablerna samt 

kontrollvariablerna. Detta innebär således att resterande andel av variationen för sparande får 

hänföras till övriga faktorer och eventuellt slumpen (Pallant, 2013). Att respondenterna var 

lånevänliga inom den totala populationen tycks signifikant påverka deras sätt att spara. 

Eftersom sambandet endast är signifikant på en 10 % signifikansnivå går det inte att 

argumentera allt för strikt för ett kausalt samband mellan karaktärsdraget och 



54 

investeringsbeteendet. Vid jämförelse av populationens karaktärsdrag impulsiv kan ett 

starkare förhållande säkerställas då denna är signifikant på en 1 % nivå. I de båda fallen 

återfinns ett negativt beta-värde vilken då innebär att de påverkar sparandet negativt. 

Dessutom visar tabellen att impulsivitet påverkar sparande i högre grad än lånevänlighet 

eftersom att denna har ett högre absolut beta-värde. 

4.5.1.3 Tidshorisont 

Tabell 4.10 Regressionsmodell med den beroende variabeln tidshorisont för den totala populationen 

Variabel Std. Error Std. Beta VIF 

Impulsiv 0,071 -0,240 1,143 

Motiverad & Engagerad 0,067 -0,027 1,182 

Optimistisk 0,075 0,08 1,183 

Statusorienterad 0,056 0,004 1,216 

Högutbildad 0,057 0,164** 1,188 

Entreprenöriell 0,078 0,041 1,278 

Lånevänlig 0,058 -0,167** 1,078 

Tekniskt orienterad 0,069 0,007 1,363 

Kön 0,154 0,057 1,187 

Generation Y 0,313 0,12 3,224 

Modersmål 0,153 0,024 1,072 

Boendeland 0,34 0,007 1,086 

Arbetslivserfarenhet 0,011 -0,091 3,156 

F value = 3,625**** 

Adj. R square = 0,133 

*p < 0,1 

**p < 0,05 

***p < 0,01 

****p < 0,001 

 

Tabell 4.10 visar att modellen är väldigt signifikant då denna accepteras inom 0,1 % 

signifikansnivå.  Variationen i variabeln tidshorisont förklaras till 13,3 % av de testade 

variablerna i regressionsanalysen. Vidare går det att utläsa att det är lånevänlig och 

högutbildad som är signifikanta på 5 % nivå och därmed påverkar tidshorisont. Detta innebär 

inte helt överraskande att ju mer utbildad en individ är desto längre tidshorisont har denna. 
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Detta kan kopplas direkt till den tidsuppoffring en individ är villig att hänföra sin utbildning. 

De som utbildar sig tenderar således att skjuta upp eventuella arbetsinkomster under 

utbildningstiden för att få högre nytta i framtiden och tänker därmed mer långsiktigt.  

 

Det framkommer även från tabell 4.10 att desto mer lånevänlig en individ är, desto kortare 

tidshorisont kommer denna att föredra. Detta bör också anses vara logiskt då en individ som 

belånar sig för att kunna konsumera väljer att tidigarelägga sin konsumtion istället för att 

invänta den tidpunkt då individen tjänat in tillräckligt med kapital. Följaktligen styrks detta 

argument av att det återfinns ett negativt beta-värde i tabellen och därmed också en negativ 

påverkan.  
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4.5.1.4 Tidsförbrukning 

Tabell 4.11 Regressionsmodell med den beroende variabeln tidsförbrukning för den totala populationen 

Variabel Std. Error Std. Beta VIF 

Impulsiv 0,072 -0,117* 1,144 

Motiverad & Engagerad 0,068 0,071 1,181 

Optimistisk 0,076 0,023 1,188 

Statusorienterad 0,056 0,214*** 1,221 

Högutbildad 0,058 -0,062 1,190 

Entreprenöriell 0,079 0,156** 1,278 

Lånevänlig 0,059 0,000 1,077 

Tekniskt orienterad 0,070 0,159** 1,369 

Kön 0,156 -0,162** 1,190 

Generation Y 0,318 0,006 3,272 

Modersmål 0,155 0,091 1,075 

Boendeland 0,345 -0,127* 1,086 

Arbetslivserfarenhet 0,012 0,027 3,200 

F value = 3,675**** 

Adj. R square = 0,134 

*p < 0,1 

**p < 0,05 

***p < 0,01 

****p < 0,001 

 

Resultatet för tidsförbrukning ovan visar att modellen var väldigt signifikant. Vidare förklaras 

variationen i den beroende variabeln till 13,4 % av de oberoende och kontrollvariablerna. Det 

går att utläsa från tabell 4.11 att tre negativa beta-värden förekommer. Detta innebär således 

att ju mer impulsiv en individ är desto mindre anser denna att tid är en viktig resurs. 

Dessutom förklarar även regressionsmodellen att män har en sämre attityd till tid som resurs, 

likaså gäller för individer bosatta utanför Sverige. Ytterligare visar tabellen att 

statusorienterad, entreprenöriell och tekniskt orienterad hade en positiv påverkan på 

individens tidsförbrukning. Det skiljer sig i signifikansnivå hos de oberoende variablerna i 
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tabellen varpå det är viktigt att poängtera att alla samband inte kan hävdas med lika stor 

säkerhet. 

4.5.1.5 Herding 

Tabell 4.12 Regressionsmodell med den beroende variabeln Herding för den totala populationen 

Variabel Std. Error Std. Beta VIF 

Impulsiv 0,075 0,009 1,133 

Motiverad & Engagerad 0,072 -0,111 1,180 

Optimistisk 0,080 0,005 1,184 

Statusorienterad 0,059 0,247*** 1,221 

Högutbildad 0,061 0,070 1,197 

Entreprenöriell 0,083 -0,008 1,271 

Lånevänlig 0,062 0,011 1,078 

Tekniskt orienterad 0,073 0,058 1,359 

Kön 0,165 0,029 1,203 

Generation Y 0,337 0,057 3,241 

Modersmål 0,164 -0,13* 1,079 

Boendeland 0,362 0,014 1,087 

Arbetslivserfarenhet 0,012 0,038 3,161 

F value = 2,186** 

Adj. R square = 0,065 

*p < 0,1 

**p < 0,05 

***p < 0,01 

****p < 0,001 

 

Regressionsmodellen som utfördes med den beroende variabeln Herding var signifikant på 5 

% nivå. Endast 6,5 % av variationen i den beroende variabeln kan tilldelas de oberoende 

variablerna och kontrollvariablerna. Karaktärsdraget statusorienterad hade ett stark signifikant 

samband med individens herdingbeteende där ju mer statusorienterad en individ är desto mer 

flockbeteende kommer individen att uppvisa. Detta återfinns exempelvis i det alldagliga 

samhället där individer tenderar att köpa liknande märkeskläder och anser dessa vara 

statusgivande (O'Cass & Siahtiri, 2013). Vidare visar även tabell 4.12 att individer som inte 

har svenska som modersmål tenderar att uppvisa mindre flockbeteende. Detta samband är 
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signifikant endast på 10 % nivå varpå det inte är lika säkerställt som påverkan mellan 

statusorienterad och Herding.  

4.5.2 Regressionsresultat för icke Generation Y 

Vid vidare analys utgjorde enbart respondenter som inte tillhör Generation Y populationen.  

Regressionsmodellen var enbart signifikant vid testet av den beroende variabeln risk. De 

övriga regressionsmodellerna fick osignifikanta värden på 10 % signifikansnivå, vilket 

innebär att de oberoende variablerna tillsammans inte förklarar variationen i den beroende 

variabeln (Pallant, 2013). Detta leder följaktligen till att påverkanssambanden från de 

oberoende variablerna inte studeras vidare eftersom regressionsmodellen var osignifikant i sin 

helhet.  

 
Tabell 4.13 Regressionsmodell med den beroende variabeln risk för övriga generationer 

Variabel Std. Error Std. Beta VIF 

Impulsiv 0,21 0,126 1,907 

Motiverad & Engagerad 0,16 -0,192 1,268 

Optimistisk 0,209 -0,091 1,986 

Statusorienterad 0,159 0,111 1,403 

Högutbildad 0,139 -0,151 1,316 

Entreprenöriell 0,229 0,426** 2,314 

Lånevänlig 0,14 0,12 1,121 

Tekniskt orienterad 0,191 0,118 1,715 

Kön 0,343 -0,008 1,111 

Modersmål 0,398 -0,19 1,15 

Arbetslivserfarenhet 0,016 -0,451*** 1,326 

F value = 3,003*** 

Adj. R square = 0,324 

*p < 0,1 

**p < 0,05 

***p < 0,01 

****p < 0,001 

 

Vid testet av enbart respondenter som inte tillhörde Generation Y visade regressionsmodellen 

en signifikansnivå på 1 %. Detta skiljer sig mot vid den totala populationen där 
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signifikansnivån låg på 0,1 % varpå det uppstår en skillnad i signifikansen av modellen i de 

båda fallen. När det gäller respondenter som inte tillhör Generation Y går det att avläsa att 

deras entreprenörskap och arbetslivserfarenhet påverkar deras risktagande. Ju mer 

entreprenöriell individen är desto mer risk tar denna. Ur tabellen kan det avläsas ett högt beta-

värde relativt tidigare presenterade, då koefficienten ligger på 0,426 och de tidigare 

koefficienterna ligger runt 0,2. Detta innebär att en påverkan från karaktäristikan 

entreprenöriell på investeringsbeteendet risktagande är starkare hos individer som inte tillhör 

Generation Y än den totala populationen. När det gäller arbetslivserfarenhet däremot 

återfanns en negativ påverkan på risktagandet, där högre arbetslivserfarenhet bidrog till ett 

lägre risktagande.  

4.5.3 Regressionsresultat Generation Y 

Slutligen gjordes multipel linjär regression även för bara Generation Y, vilket då innebär att 

enbart svar från individer födda 1980-1995 användes för de statistiska beräkningarna. 

Samtliga regressionsmodeller var signifikanta på max 1 % nivå vilket innebär att de 

oberoende variablerna och kontrollvariablerna tillsammans bidrog till en stark påverkan på 

investeringsbeteendet. 

 

Eftersom samtliga tester var signifikanta går det att konstatera att Generation Y:s specifika 

karaktärsdrag påverkar deras investeringsbeteende. Således redogör följande avsnitt för vilka 

karaktäristika hos Generation Y som påverkar deras investeringsbeteende och därför också 

besvarar en del av problemformuleringen. 

  



60 

4.5.3.1 Risk 

Tabell 4.14 Regressionsmodell med den beroende variabeln risk för Generation Y 

Variabel Std. Error Std. Beta VIF 

Impulsiv 0,079 0,208*** 1,071 

Motiverad & Engagerad 0,078 0,158** 1,198 

Optimistisk 0,086 0,044 1,142 

Statusorienterad 0,061 0,053 1,169 

Högutbildad 0,068 -0,079 1,302 

Entreprenöriell 0,088 0,167** 1,223 

Lånevänlig 0,067 -0,060 1,086 

Tekniskt orienterad 0,077 0,093 1,244 

Kön 0,181 0,296**** 1,264 

Modersmål 0,171 -0,013 1,063 

Boendeland 0,350 -0,229*** 1,101 

Arbetslivserfarenhet 0,023 0,146** 1,140 

F value = 5,776**** 

Adj. R square = 0,245 

*p < 0,1 

**p < 0,05 

***p < 0,01 

****p < 0,001 

 

Tabell 4.14 visar att regressionsmodellen vid den beroende variabeln risk var signifikant på 

0,1  %. Det går att utläsa att karaktäristika hos individer i Generation Y påverkar deras sätt att 

investera, eftersom 24,5 % av variationen i risk beror på deras karaktäristika och de 

undersökta kontrollvariablerna. Tabell 4.14 visar att männen i Generation Y är mer 

risktagande än kvinnorna. Dessutom återfinns det i tabellen att ju mer entreprenöriell, 

motiverad och engagerad, samt impulsiv individen är, desto högre risk tar denna. Detta stärker 

Demarees (2008) resonemang om att impulsivitet bidrar till ett högre risktagande.  Dessutom 

återfinns det också att individer som är bosatta utanför Sverige har ett lägre risktagande, samt 

att individer med högre arbetslivserfarenhet tar högre risk.  
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Vid jämförelse av tabell 4.14 och tabell 4.13 risk går det att dra slutsatsen att det finns olika 

karaktäristika som påverkar risktagandet hos olika generationer. Av de undersökta 

karaktäristika var det enbart två som påverkade investeringsbeteendet för icke-Generation Y, 

medan däremot sex stycken som påverkade Generation Y. Detta stärker också således 

uppsatsens tidigare argumentationer om att Generation Y:s karaktäristika logiskt sett borde 

påverka deras investeringsbeteende.  

4.5.3.2 Sparande 

Tabell 4.15 Regressionsmodell med den beroende variabeln sparande för Generation Y 

Variabel Std. Error Std. Beta VIF 

Impulsiv 0,099 -0,25*** 1,071 

Motiverad & Engagerad 0,097 0,106 1,201 

Optimistisk 0,109 -0,017 1,143 

Statusorienterad 0,077 0,129 1,168 

Högutbildad 0,086 0,062 1,308 

Entreprenöriell 0,11 0,16** 1,219 

Lånevänlig 0,084 -0,107 1,09 

Tekniskt orienterad 0,097 -0,092 1,236 

Kön 0,228 -0,048 1,265 

Modersmål 0,216 -0,002 1,064 

Boendeland 0,438 -0,015 1,101 

Arbetslivserfarenhet 0,028 -0,076 1,139 

F value = 2,617*** 

Adj. R square = 0,100 

*p < 0,1 

**p < 0,05 

***p < 0,01 

****p < 0,001 

 

Tabell 4.15 ovan visar att 10 % av variationen i sparande kan hänföras till de testade 

variablerna. Modellen är signifikant på 1 % varpå det blir av intresse att undersöka vidare 

vilka karaktäristika som är signifikanta för sparande. Karaktärsdraget impulsiv påverkar 

sparandet negativt hos Generation Y och är väldigt signifikant vilket egentligen inte bör 
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uppfattas förvånansvärt.  Vidare ser vi att ju mer entreprenöriella individerna i Generation Y 

är desto mer sparar dessa, och således återfinns ett positivt samband mellan variablerna. 

4.5.3.3 Tidshorisont 

Tabell 4.16 Regressionsmodell med den beroende variabeln tidshorisont för Generation Y 

Variabel Std. Error Std. Beta VIF 

Impulsiv 0,075 -0,273**** 1,075 

Motiverad & Engagerad 0,073 -0,004 1,198 

Optimistisk 0,081 0,145* 1,139 

Statusorienterad 0,058 0,034 1,173 

Högutbildad 0,065 0,097 1,300 

Entreprenöriell 0,084 0,089 1,223 

Lånevänlig 0,063 -0,203*** 1,088 

Tekniskt orienterad 0,073 0,038 1,243 

Kön 0,171 -0,004 1,258 

Modersmål 0,162 0,007 1,060 

Boendeland 0,332 0,009 1,102 

Arbetslivserfarenhet 0,021 -0,021 1,131 

F value = 3,197**** 

Adj. R square = 0,130 

*p < 0,1 

**p < 0,05 

***p < 0,01 

****p < 0,001 

 

Regressionsmodellen med den beroende variabeln tidshorisont var väldigt signifikant då 

denna uppvisade en signifikans på 0,1 % nivå. Enligt tabellen ovan förklaras 13 % av 

variationen i tidshorisont av de testade variablerna. Vidare går det att argumentera för att 

impulsivitet har en stark signifikant påverkan på respondentens prefererade tidshorisont. 

Tabellen visar att ju mer impulsiv individen är desto kortare tidshorisont har denna, vilket 

också kan tänkas ha en koppling till den negativa påverkan på tidshorisont som 

karaktäristikan lånevänlig bidrar till hos generationen. De både karaktärsdragen kan anses ha 

en koppling och bör logiskt sett finnas hos samma individer.  Ju mer optimistisk en individ 

inom Generation Y är desto lägre tidspreferens har denna, vilket då innebär att man tänker 
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långsiktigt. Detta samband kan dock inte anses vara lika starkt som de två övriga då denna 

enbart är signifikant på en 10 % signifikansnivå. 

4.5.3.4 Tidsförbrukning 

Tabell 4.17 Regressionsmodell med den beroende variabeln tidsförbrukning för Generation Y 

Variabel Std. Error Std. Beta VIF 

Impulsiv 0,077 -0,146** 1,071 

Motiverad & Engagerad 0,075 0,088 1,198 

Optimistisk 0,083 0,053 1,142 

Statusorienterad 0,059 0,267 1,169 

Högutbildad 0,066 -0,058 1,302 

Entreprenöriell 0,085 0,251*** 1,223 

Lånevänlig 0,064 -0,025 1,086 

Tekniskt orienterad 0,075 0,097 1,244 

Kön 0,175 -0,085 1,264 

Modersmål 0,166 0,106 1,063 

Boendeland 0,339 -0,156** 1,101 

Arbetslivserfarenhet 0,022 0,081 1,140 

F value = 4,892**** 

Adj. R square = 0,209 

*p < 0,1 

**p < 0,05 

***p < 0,01 

****p < 0,001 

 

Tabell 4.17 visar att karaktärsdraget impulsiv även i detta fall påverkar generationens 

investeringsbeteende. Individernas impulsivitet påverkar deras tidsförbrukning på en 5 % 

signifikansnivå, och där sambandet som återfinns är negativt. Detta innebär att sambandet inte 

kan anses vara lika starkt mellan impulsiv och tidsförbrukning som vid sambandet mellan 

impulsiv och de tidigare nämnda investeringsbeteendena eftersom signifikansnivån är lägre i 

detta fall. Enligt tabellen var även modellen i sin helhet signifikant på 0,1 % och variationen i 

tidsförbrukning förklaras till 20,9 % av de testade variablerna, vilket bör anses vara högt 

relativt de andra regressionsmodellerna. Vidare avslöjar tabellen att ju mer entreprenöriell en 
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individ är desto noggrannare fördelar denna sin tid. Däremot tenderar individer inom 

Generation Y som är bosatta utomlands att fördela sin tid sämre.  

4.5.3.5 Herding 

Tabell 4.18 Regressionsmodell med den beroende variabeln Herding för Generation Y 

Variabel Std. Error Std. Beta VIF 

Impulsiv 0,081 0,044 1,072 

Motiverad & Engagerad 0,079 -0,042 1,198 

Optimistisk 0,088 -0,092 1,141 

Statusorienterad 0,062 0,261*** 1,168 

Högutbildad 0,070 0,14* 1,312 

Entreprenöriell 0,090 0,031 1,222 

Lånevänlig 0,068 0,094 1,087 

Tekniskt orienterad 0,079 0,041 1,239 

Kön 0,186 0,082 1,277 

Modersmål 0,176 -0,166** 1,068 

Boendeland 0,357 0,017 1,100 

Arbetslivserfarenhet 0,023 0,017 1,137 

F value = 2,825*** 

Adj. R square = 0,111 

*p < 0,1 

**p < 0,05 

***p < 0,01 

****p < 0,001 

 

När Herding testades mot de oberoende variablerna och kontrollvariablerna blev modellen 

signifikant på en 1 % nivå. Variationen i investeringsbeteendet förklaras i detta fall till 11,1 % 

av variationen i de oberoende variablerna och kontrollvariablerna. Precis som när hela 

populationen testades visar tabell 4.18 att karaktäristikan statusorienterad väldigt signifikant 

påverkar Herding. Dessutom visar resultatet av regressionen att ju mer högutbildad en individ 

är desto mer flockbeteende uppvisar denna. Detta samband återfinns dock endast på en 10 % 

signifikansnivå varpå det är viktigt att särskilja graden av styrka i resonemangen.  
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En annan likhet mellan regressionsresultatet av Generation Y och den totala populationen är 

att kontrollvariabeln modersmål uppvisar en negativ påverkan på Herding. Detta innebär att 

individer som inte har svenska som modersmål tenderar att uppvisa Herding i mindre grad än 

de som har svenska som modersmål. Vid Generation Y som population visar 

regressionsmodellen en starkare signifikans vilket innebär att den karaktäristikan påverkar 

investeringsbeteendet mer utmärkande i Generation Y än i den totala populationen. 
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5. Slutsatser 
I det sista kapitlet presenteras slutsatserna i uppsatsen. Därefter diskuteras resultatet 

tillsammans med att frågeställningen besvaras. Uppsatsens teoretiska bidrag och 

samhälleliga aspekter presenteras också. Avslutningsvis summeras kapitlet med förslag på 

framtida forskning. 

5.1 Slutsats och diskussion 

Uppsatsen har haft för avsikt att utreda hur Generation Y:s specifika karaktäristika påverkar 

deras investeringsbeteende. Först och främst studerades befintlig forskning gällande både 

Generation Y och investeringsbeteende i sin helhet. Denna forskning låg därefter som grund 

till både egna antaganden, och utformandet av en modell som syftade till att visualisera samt 

förklara förhållanden mellan individens karaktäristika och investeringsbeteende inom 

generationen. För att testa vår modell genomfördes en enkätundersökning med respondenter 

både inom Generation Y och övriga generationer. Den insamlade datan användes därefter för 

vidare analys och det utfördes en rad statistiska tester för att få fram ett användbart resultat, 

som i sin tur ligger till grund för kommande slutsatser. 

 

Med hjälp av de kvantitativa metoderna som det redogjordes för i analysdelen kan flertalet 

resonemang och slutsatser dras. Först och främst argumenterades det för i 

litteraturgenomgången att Generation Y:s specifika karaktäristika logiskt sett borde påverka 

deras investeringsbeteende. Resultatet visar de olika förhållandena mellan varje karaktäristika 

och undersökt investeringsbeteende, och påvisar eventuella kausaliteter mellan dessa. 

 

I avsnitt 4.5.1 presenteras resultatet för den totala populationen. Modellerna för den totala 

populationen visar inte om det finns ett samband mellan om man tillhör Generation Y eller 

inte, och investeringsbeteende. För att vidare utforska aspekterna av Generation Y:s 

investeringsbeteende utfördes separata tester för individer som tillhörde Generation Y och 

övriga generationer. Detta gjordes för att undersöka om specifika karaktäristika hos 

Generation Y har en större inverkan på investeringsbetet eller inte, i jämförelse med 

resterande generationer. 

 

Den delen av resultatet som är mest väsentlig för uppsatsen, samt till störst grad står till grund 

för slutsatser och resonemang, är de som presenteras i avsnitt 4.5.3 och berör Generation Y. 
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Tabellen nedan är en sammanställning av modellerna i avsnitt 4.5.3 och presenterar vilka 

karaktäristika för Generation Y som påverkar vilka investeringsbeteende, där detta 

förhållande markeras med stjärnor. I följande stycken redogörs det därför för vilka 

investeringsbeteende som påverkas av specifika karaktäristika hos generationen. Det kommer 

också att reflekteras över hur Generation Y:s resultat skiljer sig från det övriga resultatet. 

 

Tabell 5.1 Sammanställning av vilka karaktäristika som påverkar vilka investeringsbeteende 

Investeringsbeteende Risk Sparande Tidshorisont Tidsförbrukning Herding 

Modellens signifikans **** *** **** **** *** 

Karaktäristika 

Impulsiv *** *** **** ** - 

Motiverad & 

Engagerad ** - - - - 

Optimistisk - - * - - 

Statusorienterad - - - - *** 

Högutbildad - - - - - 

Entreprenöriell ** ** - *** * 

Lånevänlig - - *** - - 

Tekniskt 

orienterad - - - - - 

Kontroll-

variabler 

Kön **** - - - - 

Modersmål - - - - ** 

Boendeland *** - - ** - 

Arbetslivs-

erfarenhet ** - - - - 

*p < 0,1 

**p < 0,05 

***p < 0,01 

****p < 0,001 

 

Resultatet i tabell 5.1 visar att de tre karaktäristika som påverkar risktagandet hos Generation 

Y är impulsiv, motiverad och engagerad, samt entreprenöriell. Tidigare resultat i studien 

avslöjar ytterligare att impulsivitet är den karaktäristika som har störst inverkan på 

risktagandet hos Generation Y. I uppsatsens litteraturgenomgång framfördes Demarees (2008) 

forskning som hävdade att en hög impulsivitet bidrar till ett högt risktagande. Detta stod 
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sedan i grunden för modellen vi själva konstruerade som betonar ett positivt samband mellan 

att vara impulsiv och risktagande. Studiens resultat visar att antagandena var korrekta och att 

vår modell ska accepteras i detta fall eftersom att impulsivitet påverkade risktagandet för 

Generation Y. Dessutom innebär detta att resultatet ger stöd för Demarees (2008) tidigare 

forskning och resonemang. 

 

En annan intressant upptäckt som resultatet i tabell 5.1 visar, är det positiva sambandet mellan 

entreprenöriell och risktagande hos Generation Y. Tidigare litteraturgenomgång redogör för 

att entreprenörer har en tendens att uppvisa ett lägre risktagande (Caggese, 2012). I enlighet 

med Caggeses (2012) forskning applicerades detta till vår modell och Generation Y. Det 

empiriska materialet visar dock att så inte är fallet, och att verkligheten inte är i kongruens 

med den tidigare teori som vi kommit över. Faktum är att resultatet istället visar att ju mer 

entreprenöriell en individ inom Generation Y är, desto högre risktagande har denna. Detta 

innebär att resultatet i vår studie strider mot tidigare forskning och resonemang, vilket därför 

också ger skäl till att förkasta vår modell i detta fall.  

 

Ytterligare, går det även att se i tabell 5.1 att variabler som kön, boendeland och 

arbetslivserfarenhet påverkar risktagandet hos Generation Y. Uppsatsens tidigare resultat 

visar att männen inom Generation Y tar en högre risk än kvinnorna, samt att en större 

arbetslivserfarenhet leder till ett högre risktagande. Dessutom visar tidigare resultat också att 

individer bosatta utomlands har ett lägre risktagande än de som är bosatta i Sverige. 

Förhållandet mellan arbetslivserfarenhet och risk kan tänkas ha sin grund i att risktagandet 

hos det yngre skiktet av Generation Y, det vill säga de som ännu inte besitter stor 

arbetslivserfarenhet, inte hunnit utvecklas. En anledning till detta kan möjligtvis vara att de 

inte i kommit i kontant med olika finansiella risksituationer i lika stor utsträckning som det 

äldre skiktet av generationen. Tvärtom kan det därför tänkas att en äldre individ med mer 

arbetslivserfarenhet oftast tenderar att vara mer risktagande än en yngre individ, då de äldre 

kommit i kontakt med investeringsvärlden i större grad. 

 

Gällande sparande lyckades ett av våra tidigare antaganden från modellavsnittet pricka rätt. I 

modellavsnitten redogörs det för att en impulsiv karaktär påverkar sparandet negativt 

(Penman & McNeill, 2008). Vår studies resultat visar att ju mer impulsiv en individ inom 

Generation Y är, desto mindre sparar denna. Detta innebär således att våra antaganden 

påvisats och att vår modell kunde accepteras i detta fall. Det faktum att en impulsiv individ 
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sparar mindre kan inte anses förvånande. En impulsiv karaktär kan tänkas leda till förhastade 

beslut, där spontana och dekadenta utgifter kan förkomma, vilket får en negativ konsekvens 

för individens sparande.  

 

Ytterligare avslöjar resultatet att karaktäristikan entreprenöriell påverkar individens sparande 

positivt inom Generation Y. Det har inom vetenskapens värld etablerats en mängd olika 

definitioner för entreprenörskap. Två definitioner som Davidsson (2005) nämner i sin bok 

Researching Entrepreneurship är viljan till att skapa nya företag, och viljan att ägna sin tid 

och ansträngning för att få en monetär och personlig tillfredställelse. Utifrån uppsatsens 

tillgängliga teori går det inte att dra starka slutsatser gällande vad som orsakar karaktäriskans 

påverkan på investeringsbeteendet hos generationen. Utifrån Davidssons (2005) definitioner 

kan det tänkas att ett entreprenöriellt agerande kräver monetära resurser, varpå det vidare är 

tänkbart, att sambandet mellan entreprenörskap och sparande kan förklaras av att den 

entreprenöriella individen tenderar att spara mer än den icke entreprenöriella. 

 

I modellavsnittet argumenterar vi utifrån tidigare forskning för att Generation Y:s impulsiva 

natur tillsammans med deras krav på snabb återkoppling borde leda till en kortare tidshorisont 

(Fürth, Holmberg, Larsson, & Raaterova, 2002). I enlighet med denna forskning hävdar vår 

modell ett samband mellan impulsivitet och tidshorisont. Uppsatsens resultat visar vidare i 

avsnitt 4.5.3.3 att impulsivitet och lånevänlighet har en negativ inverkan på tidshorisonten hos 

individer inom Generation Y. Detta innebär i realiteten att karaktäristikan impulsiv och 

lånevänlig gör att individer inom Generation Y har ett mer kortsiktigt investeringsbeteende. 

Med utgångspunkt i det empiriska resultatet som erhållits kan det därför påvisas att våra 

antaganden varit korrekta, då en kausalitet mellan impulsivitet och tidshorisont går att 

fastställa. Således accepterades vår modell i detta fall och vår studies resultat bestyrker Fürths 

et al. (2002) forskning. 

 

Uppsatsens resultat presenterar också att det finns ett positivt samband mellan optimism och 

tidshorisont hos Generation Y, vilket innebär att ju mer optimistisk individen är desto längre 

tidshorisont har denna. Resultatet i tabellerna i avsnitt 4.5.3 visar dock att detta förhållande 

inte är lika pålitligt som de ovan nämnda, varpå man i detta fall inte bör dra alltför starka 

slutsatser. 
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Tabell 5.1 visar i enlighet med tidigare resultat att karaktäristikan impulsiv och entreprenöriell 

påverkar Generation Y:s tidsförbrukning. I vår uppsats har det tidigare presenterats att 

impulsivitet har en negativ påverkan på tidsförbrukning. Det faktum att karaktäristikan 

impulsiv har en påverkan på risk, sparande, tidshorisont och tidsförbrukning kan inte ses som 

en slump. Ett logiskt resonemang bör därför vara att den impulsiva karaktär som Fürth et al. 

(2002) beskriver har en väldigt stark påverkan på Generation Y:s investeringsbeteende. 

 

Tabell 5.1 visar även att karaktäristikan entreprenöriell har en inverkan på tidsförbrukningen 

hos Generation Y. Våra resultat visar dessutom att sambandet som återfinns är positivt, vilket 

innebär att ju mer entreprenöriell individen är desto större tidsförbrukning. Tabell 5.1 avslöjar 

ytterligare att entreprenöriell, tillsammans med impulsiv, är den karaktäristika som påverkar 

generationens investeringsbeteende mest.  

 

Med facit i hand går det utifrån resultatet att konstatera att karaktäristikan statursorienterad 

var den karaktäristika som påverkade herdingbeteende starkast, både inom Generation Y och 

inom den totala populationen. Detta kan tänkas ha sin grund i att individer som är 

statusorienterade anser det vara viktigt med omgivningens uppfattning och tycke. Detta kan 

jämföras med herdingbeteendet där individer tenderar att undersöka hur deras omgivning 

fattar beslut innan de själva gör det (Hirshleifer & Teoh, 2001). Dessutom återfinns även ett 

samband mellan att man är högutbildad och Herding inom Generation Y, varpå resultatet talar 

för att ju mer högutbildad man är desto mer flockbeteende uppvisar man inom generationen.  

 

Litteraturgenomgången och modellavsnittet presenterar ett flertal antaganden och studier om 

hur Generation Y:s investeringsbeteende bör se ut, och framförallt vilka specifika 

karaktäristika som påverkar de särskilda investeringsbeteendena. Resultatet säger oss att en 

del av de förväntade sambanden inte kunde påvisas och att det därför är nödvändigt att 

förkasta vissa av antagandena som presenteras i vår modell. Följaktligen, är det är av stort 

intresse att utreda eventuella orsaker till varför somliga förväntande samband inte kom till 

uttryck i vårt resultat, varpå det nedan presenteras för tänkbara anledningar till detta. 

 

För det första, kan det tänkas att påståendena i enkäten stod till grunden för att vissa samband 

inte kunde påvisas. En eventuell orsak kan ha varit ett lågt Cronbach’s Alpha värde, varpå det 

kan argumenteras för att högre värde bör föredras.  
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För det andra, är det även möjligt att den svenska samhällssfären är anledningen till studiens 

resultat. Den forskning som vi baserade våra antaganden och vår modell på, är sammanställd 

från forskning världen över. Det är därför tänkbart att våra respondenter befinner sig i ett 

gemensamt sammanhang och därmed skiljer sig från de respondenter som har utgjort grunden 

för tidigare forskning. En sådan situation kan i sin tur leda till att det förväntade resultatet i 

sämre grad uppnås, och att specifika samband uteblir från resultatet. 

 

För det tredje, kan anledningen till varför diverse samband inte kommit till uttryck i våra 

resultat bero på det faktum att individer inom generationerna befinner sig i olika skede i livet. 

Eftersom att åldern hos individerna inom Generation Y sträcker sig från 19 till 34 vid denna 

tidpunkt, borde det anses skäligt att påstå att individernas livssituation i högsta grad påverkar 

deras investeringsbeteende. Således går det att argumentera för att den inbördes 

åldersfördelningen inom Generation Y kommer att påverka resultatet som erhålls.  

 

Slutligen, går det att konstatera att Generation Y:s specifika karaktäristika påverkar deras 

investeringsbeteende. Vårt resultat visar att uppsatsens antaganden om att generationens 

investeringsbeteende skiljer sig från övriga generationers bör anses korrekta. Resultatet visar 

ytterligare att alla undersökta karaktäristika tillsammans har en stark påverkan på varje 

investeringsbeteende hos generationen. Eftersom syftet med uppsatsen var att kartlägga och 

analysera hur särskilda karaktäristika hos Generation Y påverkar deras investeringsbeteende 

får det anses att syftet med denna studie har tillgodosetts.  

5.2 Teoretiska bidrag 

På ett teoretiskt plan har uppsatsen i grund och botten syftat till att expandera kunskapen om 

Generation Y. Ett teoretiskt bidrag kan tänkas vara när man fastställer en kausalitet mellan 

olika fenomen. Vår uppsats har därför bidragit till den teoretiska världen genom etableringen 

av teori som hävdar att karaktäristika påverkar investeringsbeteendet. Tabell 5.1 visar de 

förhållanden som återfunnits, och avslöjar ytterligare att specifika karaktäristika enbart 

påverkar specifika investeringsbeteende.  

5.3 Samhälleliga aspekter och praktiska implikationer 

Det pågår en livlig debatt om Generation Y och det finns uppenbart en stor nyfikenhet och ett 

stort intresse kring att få veta mer om vilka de är och vilken roll de spelar i samhället. Anders 
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Parment tar i sin bok, ”Generation Y – Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré”, 

upp många olika aspekter om varför de är så intressanta att studera (Parment, 2013). 

Skillnaden mellan Generation Y och andra generationer är enorm och forskaren tar bland 

annat upp hur radikalt annorlunda samhället ser ut i dag jämfört med några decennier sedan, 

och att en förståelse för den nya generationens karaktär kommer att vara avgörande för 

framtidens utveckling. Arbetsmarknaden har idag redan fått erfara de första avtrycken av 

generationen och det visar sig att förändringen som de bidrar med på arbetsplatsen är påtaglig 

(ibid.). 

 

Noah Kerner, entreprenör och VD för företaget Noise, tar i sin artikel upp hur viktigt det är att 

lära känna denna framträdande generation (Kerner, 2013). Som Parment (2013) kommer fram 

till i sin bok kommer arbetsmarknaden att mer och mer efterlikna konsumentmarknaden där 

Generation Y ”ser sitt arbete som ett led i den egna karriären” (ibid.). Förståelsen för hur de 

tänker är av stor vikt för flertalet intressenter. Arbetsgivare behöver ha detta i åtanke eftersom 

att individerna från generationen inte kommer till en arbetsplats för att stanna. Det kommer 

bli allt mer viktigt att försöka locka dem med olika sorters incitament. I enlighet med det som 

vi kom fram till i litteraturgenomgången hade exempel på incitament kunnat vara arbete där 

de känner en hög grad av arbetstillfredsställelse och där det finns goda förutsättningar att 

uppnå självförverkligande (Garlick & Langley, 2007). 

 

Kunskapen om generationen kommer att spela en stor roll, och inte minst är det bankerna som 

kan anses behöva tänka om. Exempelvis kommer generationens investeringsbeteende ha en 

stor betydelse för att bankerna ska kunna utveckla och skräddarsy sina produkter och tjänster. 

Med anledning av detta kan det tänkas att kännedomen om generationen kommer att tillåta 

bankerna att arbeta med deras framträdande kunder på ett annorlunda sätt. Vidare är det även 

tänkbart att bankerna kommer att kunna anpassa sin finansiella portfölj och deras strategier 

för att tillfredsställa generationens behov. Detta innebär att anpassningen för Generation Y är 

viktiga för dem även ur ett vinstdrivande perspektiv.  

 

I liknelse till Parments (2013) påstående, om att generationen tenderar att byta arbetsplats 

ofta, kan det tänkas att individerna också i mindre grad är trogna kunder än sina föregångare. 

Det är därför inte bara viktigt för företagen, utan även för samhället i sin helhet att ta i 

beaktande den mobilitet som enligt forskning återfinns hos generationen för en potentiellt 

stabilare arbetsmarknad. Inte minst är det av politisk importans att känna till hur Generation 
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Y:s investeringsbeteende ser ut och vad det är som påverkar det. En förståelse för detta hade 

kunnat hjälpa politiker att på ett smidigare sätt bemöta den nya generationen för ett mer 

öppnare och lärande samhälle.  

 

Denna studie hjälper till att utreda osäkerheten kring vilka Generation Y är och hur deras 

investeringsbeteende gestaltar sig för att sedan intressenter, som exempelvis banker och 

politiker, ska kunna ta del av informationen i sitt arbete. Det finns en önskan om att denna 

studie ska kunna bidra till att en ökning på forskningsområdet om Generation Y och deras 

specifika investeringsbeteende ska ske då forskningen är liten jämfört med hur mycket debatt 

som berör ämnet om Generation Y. 

5.4 Självkritik och förslag till framtida forskning 

Denna studie bidrar till att utreda hur särskilda karaktäristika påverkar särskilda 

investeringsbeteenden hos Generation Y, och för att i framtiden få en studie med ännu mer 

slagkraft finns det vissa aspekter som framtida forskare hade kunnat ta i beaktande. 

 

En tanke hade kunnat vara att komplettera denna kvantitativa studie med en kvalitativ metod. 

I stället för att plocka fram karaktäristikan till uppsatsen genom att studera tidigare forskning 

kan det, först och främst, anses lämpligt att själv ta fram generationens specifika 

karaktäristika genom exempelvis fokusgrupper.  Detta hade inneburit att endast de 

karaktäristika som uppfattas prägla den studerade generationen hade tagits med i uppsatsen 

för vidare kvantitativ analys. Det kan därför antas att uppsatsen berörda karaktäristika på ett 

bättre sätt avspeglar och mäter respondenternas karaktär, och därmed ger ett bättre resultat. 

Denna metod kallas för tvåstegs-metoden och hade möjligtvis kunnat leda till att fler 

signifikanta resultat erhållits för regressionsmodellerna (Bryman & Bell, 2003). 

Tillvägagångssättet hade dock också medfört att kostnaden för studien stigit, men samtidigt 

hade validiteten samt reliabiliteten blivit högre (Körner & Wahlgren, 2012). 

 

Det hade även varit av värde att uträtta en identisk studie på fler länder än Sverige, som 

exempelvis för de nordiska länderna eller även på ett europeiskt plan där skiftande kulturella 

normer, politik och geografiska förutsättningar hade kunnat komma till uttryck.  
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5.5 Avgränsningar 

För att göra det möjligt att upprätta en generalisering av resultatet hade det krävts en större 

studie med flertalet antal respondenter där samtliga länder står representerade. Resultatet bör 

således endast avse de studerade individerna i undersökningen som till största del har sitt 

bosäte i Sverige och är 15 – 70 år. 

 

Det faktum att studien endast utgår ifrån hur specifika karaktäristika hos Generation Y 

påverkar specifika investeringsbeteende är en annan avgränsning. Det förekommer studier 

som säger att det även finns andra aspekter av Generation Y som är viktiga att ta i beaktande. 

De aspekter av generation som vi har valt anser vi vara de mest dominanta aspekterna av 

Generation Y. Vi har i denna studie valt att endast utgå ifrån särskilda författares forskningar 

och en anledning till detta är den begränsade tidsåtgången som funnits för denna studie. 
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12. Jag förväntar mig vanligtvis det bästa

13. Jag räknar med att goda saker kommer att hända mig i framtiden

14. Jag blir enkelt nedstämd

15. Jag tenderar att vilja köpa lyxprodukter

16. Jag köper produkter som jag vill att min omgivning ska lägga märke till

17. Jag anser att socialt erkännande är viktigt

18. Jag anser att utbildning är viktigt för min personliga utveckling

19. Jag anser att utbildning ger människor större chans att bli framgångsrika i livet

20. Jag anser att utbildning bidrar till personlig lycka

21. Jag är en innovativ person

22. Jag är ofta skeptisk till nya idéer

23. Jag lägger stor vikt vid att hitta lösningar när ett problem uppstår
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24. Jag anser det vara acceptabelt att låna för att köpa någonting

25. Jag anser det vara acceptabelt att ta lån för att kunna njuta av livet

26. Jag anser låntagande vara är en del av min livsstil

27. Jag anser att den teknologiska utvecklingen är viktig för samhället

28. Jag anser teknik vara en del av min livsstil

29. Jag är en teknisk person

30. Jag anser mig själv vara en våglig person

31. Jag är beredd att spara mina pengar under hög risk för att få hög ränta

32. Jag anser mig själv vara en risktagande person

33. Att spara pengar är "typiskt mig"

34. Jag är mån om att spara för framtiden

35. Jag anser det vara viktigt att spara
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36. Jag anser det vara viktigt att tänka långsiktigt

37. Jag är villig att avstå från förmåner idag, för att få större förmåner i framtiden

38. Jag väljer hellre en inkomst idag än en högre inkomst i framtiden

39. Jag anser att tid är pengar

40. Jag anser att tid är en viktig resurs

41. Jag fördelar min tid noggrant

42. Min omgivning påverkar hur jag agerar

43. Jag tenderar att agera som min omgivning

44. När jag fattar beslut undersöker jag först hur andra har gjort
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