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ABSTRACT 
 
Titel: Skillnader i risktagande hos fondsparare i en av Sveriges storbanker. 

 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Fredrik Haglund 

 
Handledare: Peter Lindberg 
 
Datum: 2008 – November  
 
Syfte: Den geografiska aspekten hos fondsparare har inte studerats tidigare och det är 
därför väldigt intressant att göra en studie inom detta område. Studien görs i samarbete 
med en av Sveriges storbanker. Huvudsyftet med studien är att undersöka om 
risktagandet hos svenska fondsparande, i en av Sveriges storbanker, skiljer sig åt mellan 
olika län och kommuner. Jag undersöker även frågor som:  

• Vilket av könen tar störst risk?   
• Tar yngre eller äldre störst risk?  
• Tar äldre kvinnor större risk än äldre män?  
• Beror portföljvärdet på hur stor risk placeraren tar?  
• Påverkar andelsvärde av portföljens risktagande?  
• Fondsparare som har sin hemvist i en storstad (Stockholm, Göteborg och Malmö) 

tar dessa större risker än män/kvinnor som bor utanför storstäderna? 
• Skiljer sig risktagandet mellan åren 2001- 2007? 

 
Metod: Den empiriska metoden multipel linjär regression, så kallad Ordinary Least 
Square används i studien. Jag har erhållit data från en av Sveriges storbanker och jag 
använder storbankens egna riskmått. Det riskmått som är av störst intresse är total risk, 
för att det är just detta riskmått som kunder möter. 

 
Resultat & slutsats: Resultatet som följer presenteras från riskmåttet total risk. Kvinnor 
är mindre riskbenägna än män. Äldre är mindre riskbenägna än yngre och äldre kvinnor 
är mindre riskbenägna än män i samma ålder. Ju större portföljvärdet är desto mindre 
riskbenägen är investeraren. Ju större andelsvärdet är av portföljvärdet desto mindre är 
risken i just det innehavet. Individer som bor i en storstad har ett större risktagande i sitt 
fondsparande.  
 
Det är 11 län som är mindre riskbenägna och fem är mer riskbenägna än Stockholms län. 
Fyra av länen blev ej statistiskt signifikanta och därmed går inte att avgöra om investerare 
i dessa län är mer eller mindre riskbenägna än investerare i Stockholms län.  
 
Det är investerare i 99 kommuner som är mindre riskbenägna och 97 kommuner som är 
mer riskbenägna än investerare i Stockholms kommun.110 av kommunerna blev ej 
statistiskt signifikanta.  
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Förslag till fortsatt forskning: Det skulle vara av intresse att undersöka vilka andra 
oberoende variabler som kan påverka risktagandet hos en investerare. Intressanta 
variabler som ofta förekommer i vetenskapliga artiklar är civil status, hur många köp/sälj 
investeraren gör, investerarens akademiska grad och religion. 
 
Uppsatsens bidrag: Med denna studie kan vi se hur riskfördelningen är i Sverige på 
både läns- och kommunnivå med Stockholm som bas fall, vilket tidigare inte undersökts. 
Det finns många intressenter till studien speciellt branscher som bank- och 
försäkringsbranschen.  
 
Nyckelord: risk aversiv, riskbenägna, geografisk risk. 
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ABSTRACT  
  
Title: Differences in risk taking with fund investors at one big bank in Sweden. 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Fredrik Haglund 
 
Supervisor: Peter Lindberg 
 
Date: 2008 – November 
 
Aim: The geographic aspect of fund investors has not been researched before and it is 
therefore very interesting to do a paper in this field. The research is cooperating with one 
of the largest banks in Sweden. The main purpose of the paper is to research risk taking 
behaviour of Swedish fund investors, to identify possible differences between various 
regions as county and state. I will also research questions such as: 

• Which gender takes the biggest risk? 
• Which age group proves to be more risk averse? 
• Are older women taking more risk than older men? 
• How does the size of the portfolio influence the extent of the risk taken? 
• Is value of units affecting the risk of the portfolio? 
• Are fund investors living in big cities (Stockholm, Gothenburg, Malmö) more 

likely to be taking bigger risks than investors who are not living in a big cities? 
• Differences in risk taking behaviour between 2001- 2007?  

 
 
Method: The method for this paper is an empirical multiple linear regression, known as 
the Ordinary Least Square. I received my data from one of the biggest banks in Sweden 
and I will used the banks own risk rate. It is total risk that is most interesting because it is 
this measure the customers will see. 
 
 
Result & Conclusions: The result as follows is presented from the total risk rate. 
Women are taking less risk than men. Older people are taking less risk than younger 
people and older women are tacking less risk than men in the same age group. Higher 
value portfolio results in lower levels of risk taken by the investor. The more value of 
unit is of the portfolio the less is the risk in that holding. Individuals living in big cities 
are more risk averse than the investors from sub-urban areas. 
 
There are 11 states which are more risk averse and five which are more risk eager than 
Stockholm state. Four of the states have no statistical significance and therefore cannot be 
distinguished between being more or less risk tacking than Stockholm state. 

 
In the study, 99 counties proved to be less risk tacking versus the other 97 counties who 
proved to be more risk taking when compared to investors in Stockholm county. The 
remaining 110 counties showed no statistical significance. 
 
Suggestions for future research: It would be of interests to research which other 
independent variables could impact the investor. Interesting variables that often occur in 
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scientific papers include civil status, the extent of buying/selling by the investor, the 
academic degree of the investor, religion as well as several other variables. 
 
 
Contribution of the thesis: Through this study one can see the distribution of risk in 
Sweden’s counties and states, using Stockholm as the base. This type of study has not 
been researched before and has shown significant results. 
 
Key words: Risk averse, Risk taking, Geographical distribution 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

När en kund kommer in på sin bank ställs det vissa krav på kunden, bland annat måste denne 

själv ta beslut om vilka fonder som han/hon vill spara i. Den bankanställdes uppgift är att ta 

reda på vilken risk som investeraren vill ha på sitt sparande och därefter hänvisa till vilka 

fonder som banken har att erbjuda. I praktiken borde det innebära att den bankanställdas syn 

på risk påverkar vilken risk som kunden erbjuds ta, samtidigt som investerarens inställning till 

risk slutligen påverkar valet av fond.  

 

Fondsparande är lika vanligt bland kvinnor som bland män, dock skiljer sig sparandet i vissa 

avseenden mellan könen. Den mest påtagliga skillnaden är inställningen till risk.1 En 

undersökning från Danske Capital tyder på att kvinnor är betydligt mindre riskbenägna än vad 

män är och att kvinnorna placerar sina pengar i bland/räntefonder medan männen i högre 

utsträckning placerar dem i aktiefonder och tillväxtmarknader som till exempel Ryssland och 

Kina. Kvinnor som är äldre och högutbildade eller äldre med en hög inkomst har en större del 

av sparandet i aktiefonder.2  De förväntas dock vara mer konservativa investerare än män och 

blir därför erbjudna investeringsalternativ med lägre risk och därmed lägre 

avkastningsmöjligheter. 3 Fler studier visar på att kvinnor är mer risk aversiv än män, de rena 

demografiska variablerna som ålder, kön och ras påverkar en individs grad av risk aversion.4 

 

Det finns investerare med olika risk preferenser, detta kan även spegla hur individer agerar i 

det vanliga livet. En individ som tecknar en försäkring för sin villa accepterar en viss förlust 

på en liten summa (självrisken och försäkringspremien) istället för kombinationen av en liten 

risk till en mycket större förlust (värdet på huset) och en stor chans till ingen förlust. Individen 

väljer säkerhet istället för osäkerhet. En individ som köper lotter utsätter sig själv för en stor 

chans att förlora en liten summa (priset vad lotten kostade) samt en liten chans av att vinna en 

stor summa (priset), istället för att undvika båda riskerna. Med andra ord väljer ”lotto 

individen” osäkerhet istället för säkerhet.5  

 

                                                 
1 www.fondbolagen.se, Fondsparandet för kvinnor och män, 2008-09-22 Klockan 11:16 
2 Karl Lans, Danske Capital: “Kvinnor fegsparar”  
3 R Schubert, M Brown, M Gysler, HW Brachinger, Financial Decision- Making: Are women really more risk 
averse?, sid 381  
4 Martin Halek, Joseph G. Eisenhaer, Demography of Risk Aversion, sid 22 
5 Milton F, Savage L.J., The Utility Analysis Of Choices Involving Risk, sid 279 
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Den geografiska aspekten hos fondsparare har inte tidigare studerats och det är därför väldigt 

intressant att göra en studie inom detta område. Det finns fördomar och myter om att 

norrlänningar är ovilliga att ta risker, är detta påstående synonymt med hur de investerar sina 

pengar? Syftet med min studie är att undersöka om risktagandet hos svenska fondsparande, i 

en av Sveriges storbanker, skiljer sig åt mellan olika län och kommuner. I undersökning har 

jag valt att avgränsa åldern på de undersökta investerarna till 18 år på grund av att individer 

under 18 år inte är myndiga och därför väljer de troligtvis inte själva vilka fonder de 

investerar i.  

 

Jag kommer även att undersöka frågor som: vilket av könen tar störst risk? Tar yngre eller 

äldre störst risk? Tar äldre kvinnor större risk än äldre män? Beror portföljvärdet på hur stor 

risk placeraren tar? Påverkar andelsvärde av portföljens risktagande? Fondsparare som har sin 

hemvist i en storstad (Stockholm, Göteborg och Malmö) tar dessa större risker än 

män/kvinnor som bor utanför storstäderna? Skiljer sig risktagandet mellan åren 2001- 2007?  

 

Utifrån frågeställningen har jag tagit fram oberoende variabler varav vissa är kvantitativa och 

andra är dummy variabler. Data materialet fick jag från en av Sveriges storbanker och genom 

det data materialet kommer variablerna ifrån. En av variablerna är dummy kön. Begreppet 

dummy förklaras senare i studien. Ålder är en kvantitativ variabel som visar hur gammal en 

investerare är. Könålder är också en dummy variabel som ovan men här undersöker jag om 

kön och ålder tillsammans påverkar risktagandet. Det totala portföljvärdet är en kvantitativ 

variabel som visar hur mycket kapital en investerare har i sina fonder. Andelsvärde är en 

kvantitativ variabel som visar en hur stor andel en fond har av det totala portföljvärdet. 

Storstad är också en dummy variabel, jag har valt att utgå från Stockholm, Göteborg och 

Malmö som storstäder. Jag finner det intressant att se om investerarna som bor i dessa städer 

tar större risk i fondsparandet än investerare med hemvist i övriga delar av landet.  
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De sista variablerna är tid dummys som är fixa effekter och tar bort skillnaden mellan åren och 

2001 (som är bas fallet). De geografiska variablerna är som tidigare nämnda län och 

kommuner. Det finns 21 län och 290 kommuner i Sverige. Jag kommer i indelningen utgår 

från de tre första siffrorna i postnumren men då vissa postnummer går över flera 

kommungränser får jag 306 kommuner i undersökningen. Vilka kommuner som påverkas av 

denna indelning tydliggörs i bilaga 2. 

 

Denna studie är av intresse för flera olika intressenter. Den första intressenten är den storbank 

som jag samarbetar med för att få fram datamaterialet, men även deras konkurrenter kan vara 

intresserade av resultatet. I dagens läge vet inte bankerna hur riskfördelningen ser ut, därför är 

denna studie unik som kommer att besvara studiens frågeställningar. Försäkringsbranschen 

borde också vara intresserad av studien då den ger en indikation på hur riskfördelningen är 

fördelad i Sverige. 

 

Jag har valt att använda den empiriska metoden multipel linjär regression, så kallad Ordinary 

Least Square på grund av att OLS är den enklaste metoden att använda av alla ekonometriska 

beräkningstekniker. Många andra tekniker använder sig av komplicerade ickelinjära formler 

eller upprepande procedurer många av dessa är en fortsättning på OLS. En nackdel med att 

använda sig av en multipel regressionsanalys är att den verkliga världen är komplex och 

därför kan det vara svårt att få med alla variabler som kan ha en inverkan på resultatet. 

 

De viktigaste resultaten i min undersökning är att kvinnor är mindre riskbenägna än män likt 

Danske Capital med flera presenterat i deras undersökningar. Jag fann även att äldre 

investerare är mindre riskbenägna än yngre samt att äldre kvinnor är mindre riskbenägna än 

män i samma ålder. Detta strider mot Danske Capitals resultat vilka fann att äldre kvinnor 

med hög inkomst eller äldre kvinnor med hög utbildning tar en större risk i fondsparandet, 

dock har jag inte vägt in variabler som inkomst och utbildningsnivå i min undersökning vilket 

kan vara orsaken till det avvikande resultatet.  

 

Ju större portföljvärde investeraren har desto mindre risk tar investeraren visar 

undersökningen. Det kan framförallt förklaras i teorin om diversifiering. Investeraren vill ha 

en väldiversifierad portfölj med en så liten osystematisk risk som möjligt för att minska den 

totala risken i portföljen. 
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Individer som bor i en storstad har ett större risktagande. Med Stockholms län som bas fall är 

det 11 av 21 län som är mindre riskbenägna, fem län är mer riskbenägna och fyra är ej 

statistiskt signifikanta. Från Dalarna norrut, med undantag för Jämtlands län som var ej 

statistiskt signifikanta, är länen mindre riskbenägna än investerarna i Stockholms län. Myten 

att norrlänningar är mindre riskbenägna visade sig i denna undersökning vara riktig. 

 

Med Stockholms kommun som bas fall är det 99 kommuner som är mindre riskbenägna, 97 är 

mer riskbenägna och 110 är ej statistiskt signifikant. Dessa resultat är från riskmåttet total 

risk. Likt undersökningen av län är investerarna hemmahörande i kommuner i norrland 

mindre riskbenägna än investerare i Stockholms kommun. Jag vill även poängtera att 

36 procent av kommunerna blev ej statistiskt signifikanta, en av anledningarna till att det är 

att vissa kommuner hade väldigt få observationer. Inom detta område finns ingen tidigare 

forskning. Jag vill även belysa problemet med att dela in kommunerna efter de tre första 

postnumren. För att kunna göra indelningen behövs hela postnumret. I studien är det 306 

kommuner men det finns 290 kommuner i Sverige. 

 

Ovan har jag presenterat bakgrund, vilka frågeställningar som prövas samt vilka variabler som 

ingår i studien. Andra kapitlet redogör för tidigare studier och teorier inom området. Tredje 

kapitlet ger en ytterligare beskrivning av data och den empiriska metoden. I det fjärde kapitlet 

redovisas resultatet. Den avslutande diskussionen finns att läsa i kapitel fem. 
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 2. TEORETISK REFERENSRAM 

 

Inom teorierna är en typisk investerare risk aversiv. Beteendet hos en investerare som är risk 

aversiv kan definieras på många olika sätt. Ross definierar det med ett exempel: Ett rättvist 

spel är ett spel där det förväntade värdet är lika med noll, en risk aversiv investerare skulle 

föredra att undvika ett rättvist spel.6  

 

När en investerare väljer väldiversifierade portföljer är denne enligt Stephen A. Ross risk 

aversiv. En risk aversiv person undviker onödig risk, sådan som den osystematiska risken på 

en aktie. Den osystematiska risken är den risk som en investerare kan diversifiera bort genom 

att placera i flera olika tillgångar. För att göra det tydligare hur en risk aversiv investerare 

agerar följer här ett exempel. Låt oss anta att investeraren äger en krona och att någon 

kommer fram till honom och föreslår att de ska spela ett spel. Spelet går ut på att singla slant 

med en krona, om utfallet blir krona kommer investeraren att få en krona men om det blir 

klave förlorar investeraren sin krona. Enligt Ross skulle de flesta investerare inte ha tagit 

vadet på grund av ut att de är risk aversiv. För att en typisk risk aversiv investerare ska bli 

intresserad utav vadet måste dennes chanser bli större att vinna.7 Detta kan likställas med en 

investerare som ska placera sina pengar i fonder, denne vill helst ha så liten risk som möjligt 

och så stor avkastning som möjligt. De allra flesta investerarna är risk aversiv och det är 

därför inte alla sparar i högriska fonder. 

   

I inledningen diskuterade jag om att i valet att försäkra villan eller att spela för att vinna 

pengar har investerare olika risk preferenser. En höginkomsttagare är villig att försäkra sig 

mot en möjlig liten förlust och kan eventuellt bli attraherad till alla rättvisa försäkringsplaner.  

Den enda försäkringsplan individen kan vara ovillig till är planer som involverar stora 

förluster. Investeraren kan vara ovillig till allt rättvist spelande om inte denne vill bli 

attraherad av spelande som involverar ganska säker, dock ganska liten, vinst med en liten 

möjlighet till en ganska stor förlust. Individen vill vara ovillig att spela någon form av lotto. 

Vissa slutsatser som Milton och Savage framhäver i sin artikel The Utility Analysis Of 

Choices Involving Risk är att låginkomsttagare köper eller är villiga att köpa försäkring, lotter 

                                                 
6 Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe, Corporate Finance sid. 275 
7 Ibid sid 275f 
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och många konsumenter köper eller är villiga att köpa både försäkring och lotter, lotterier har 

typiskt mer vinster än ett pris.8  

 

I en studie som Fondbolagens Förening har gjort om män och kvinnor och deras fondsparande 

kommer de fram till att kvinnor sparar i lika många fonder som männen. Det finns dock 

skillnader mellan könen och den mest påtagliga skillnaden är riskbenägenheten. De påstår att 

kvinnor anser att låg risk är viktigast och män tycker att det är värt att ta en högre risk för att 

få en högre avkastning på sitt sparande. Män sparar i en större utsträckning i aktiefonder än 

vad kvinnor gör. Kvinnor tillförlitar sig mer på rådgivning och har större krav på rådgivarna 

än vad män har. Kvinnor är också mer osäkra i sina val av fonder visar studien.9 Tidigare 

undersökningar har visat att många arbetare tenderar att investera deras pensionssparande för 

konservativt. Det är speciellt kvinnor som är mindre troliga än män att investera i riskfyllda 

tillgångar som till exempel aktiefonder.10   

 

Barber och Odean menar att psykologer finner att inom områden som finans är män mer 

självsäkra än kvinnor. Män och kvinnor skiljer sig åt i både självsäkerhet och risk avsersion. 

Rationella informerade investerare vill handla mer om de är mindre risk aversiv och de vill 

också förbättra sitt utförande genom handeln. En rationell och informerad investerare, man 

eller kvinna, borde förbättra sitt utförande genom handel men båda grupperna skadar deras 

utförande genom att handla överdrivet mycket och män gör det mer än kvinnor. Detta resultat 

kan förklaras genom skillnader i självsäkerhet hos män och kvinnor och genom skillnaderna i 

risk aversion på grund av självsäkerhet hos män och kvinnor. I studien som Barber och Odean 

har gjort visar deras resultat på att män handlar mer med finansiella medel än kvinnor och 

därav reduceras deras avkastning mer än kvinnornas. Dessa skillnader är mest utpräglade 

mellan en singel man och en singel kvinna.11  

 

                                                 
8 Milton F, Savage L.J., The Utility Analysis Of Choices Involving Risk, sid 303f 
9 www.fondbolagen.se, Fondsparandet för kvinnor och män, 2008-09-22 
10 Annika E. Sunden, Brian J. Surrette Gender Differences in the Allocation of Assets in Retirement Savings 
Plans, sid 207 
11 Brad Barber & Terrance Odean, Boys will be boys: Gender, Overconfidence and common stock investment, sid 
262ff 
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Under kontrollerade ekonomiska förutsättningar finner Schubert med flera, att kvinnor 

generellt inte tar mindre risk i finansiella val än vad männen gör. Deras data visar att den 

jämförbara riskens benägenhet hos män och kvinnor i finansiella beslut stark beror på 

beslutsstruktur. Köns specifika riskbenägenheter växer i spelande med män som blir mer 

riskbenägna gentemot vinster medan kvinnor är mer riskbenägna gentemot förluster.12 

 

En studie som är gjord av Halek och Eisenhauer handlar om demografisk risk aversion. 

Författarna finner att de personer som redan har tagit en risk med att emigrera från sitt 

hemland är mindre riskbenägna. De finner även att de som är arbetslösa har en större 

signifikant villighet att spela om inkomsten för en dubblering. För både riktig risk och 

spekulativ risk finner författarna att kvinnor är mer signifikant risk aversiv än män. I studien 

skriver författarna att om utbildningsnivån ökar, ökar även risktagande mot den rena risken 

och villigheten ökar även mot den spekulativa risken. De rena demografiska variablerna som 

ålder, kön och ras påverkar en individs grad av risk aversion. Det framkommer sannolikt att 

skillnader i tro av religion också påverkar attityder gentemot risktagande.13 

 

Sundén och Surette demonstrerar i deras studie att det inte bara är kön som fastställer 

investeringsalternativen. Investeringsbesluten ser ut att drivas av en kombination av kön och 

om investeraren har ingått i ett äktenskap. De gjorde vissa antaganden i studien och här följer 

ett exempel; detta grundads på att gifta män och kvinnliga singlar inte har lika stor 

sannolikhet att välja ”mest aktier” som en singel man. Med att välja ”mest aktier” menas att 

investeraren är villig att ta en högre risk. I deras resultat kan de se att gifta kvinnor inte skiljer 

sig signifikant från andra grupper i deras sannolikhet av att välja ”mest aktier”. Gifta kvinnor 

är har större sannolikhet än singel kvinnor att välja ”mest obligationer” även arbetare skulle 

ha valt detsamma. Med ”mest obligationer” menas det att investeraren väljer en lägre risknivå. 

De kan även se att en singel kvinna och en singel man med likvärdig ekonomisk status är 

kvinnan villig att ta en mindre risk. I deras resultat skriver författarna också att de investerare 

som är mest risk averse är gifta män och singel kvinnor. Överraskande i deras studie var att 

varken utbildning eller ålder ser ut att påverka placeringsbesluten.14 

 

                                                 
12 R Schubert, M Brown, M Gysler, HW Brachinger, Financial Decision- Making: Are women really more risk 
averse?, sid 384f 
13 Martin Halek, Joseph G. Eisenhaer, Demography of Risk Aversion, sid 22 
14 Annika E. Sunde, Brian J. Surrette, Gender Differences in the Allocation of Assets in Retirement Savings 
Plans, sid 209ff 
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Fondbolagens Förening har även gjort en undersökning om hur fondsparandet såg ut under 

åren 2000 - 2005. År 2000 var nästan allt nysparande i aktie- och blandfonder. Detta kan 

förklaras av två anledningar, den första är att premiepensionen domineras av aktiefonder och 

den andra är av den kraftiga aktieutvecklingen på börsen. I mars 2001 började IT-kraschen 

och nedgången skulle komma att bli längre än vad många befarade. Under åren 2001 - 2002 

valde fondspararna främst korta räntefonder. Ett tecken på spararnas riskmedvetenhet är att de 

börjar spara mer i fond- i fonder och detta tog fart under hösten 2003. Under 2003 - 2004 har 

nysparandet för räntefonder och aktiefonder varit likartat. Det märks att under åren 

2003 - 2004 har intresset för aktiefonder ökat samtidigt som intresset för fonder med lägre 

risk fortfarande är intressant för spararna.15 

 

Ett företag har på uppdrag av Länsförsäkringar gjort undersökningar på hur svenska individer 

investerar sina pengar. Tillvägagångssättet är telefonintervjuer med svenska invånare. De har 

därefter delat in de svarande i det län som respondenten tillhör. Respondenterna behöver inte 

tillhöra någon specifik bank och det har varit varierande antal deltagare i undersökningarna. 

Det är fyra av frågorna som jag kommer att behandla, den första är; sparar du i aktier? Den 

andra är; sparar du i aktiefonder? Den tredje är; sparar du i fonder? Den sista; sparar du på ett 

bankkonto? Om dessa skulle ha olika risknivåer kommer det att innebära att sparandet i aktier 

anses vara mest riskfyllt, sedan minskar risknivån i följande ordning; aktiefonder, fonder och 

minst risk bankkonto. På nästa sida visas en tabell med varje fråga och tillhörande län med 

procentsats. Procentsatsen för aktiefonder har basen i fonder. De andra har basen i den totala 

summan av respondenter.16 

 

                                                 
15 www.fondbolagen.se, I Börsbubblans Spår Fondsparandet 2000- 2005, 2008- 07- 25 
16 Movement Research and Consulting AB, Länsjämförande Grafer Länsspar 11 
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2.1 Länsjämförande i olika sparformer 

Tabell 1: Länsjämförande Länsförsäkringar 

Sparar på Bankkonto Sparar i Aktier Sparar i Fonder Sparar i Aktiefonder 
Östergötland 74 %  Stockholm 38 %  Jönköping 69 %  Stockholm 63 % 
Halland 73 %   Uppsala 36 %  Kronoberg 68 %  Norrbotten 58 % 
Stockholm 70 %  Kronoberg 34 %  Blekinge 67 %  Kronoberg 57 % 
Västra Götaland 70 %  Norrbotten 34 %  Västernorrland 66 %  Halland 56 % 
Värmland 70 %   Västmanland 34 %  Halland 65 %  Östergötland 56 % 
Gävleborg 69 %  Kalmar 33 %  Skåne 65 %  Västra Götaland 55 % 
Skåne 68 %   Gävleborg 33 %  Östergötland 65 %  Kalmar 55 % 
Jönköping 68 %  Västra Götaland 33 % Västerbotten 64 %  Värmland 55 % 
Örebro 68 %   Skåne 33 %  Södermanland 64 %  Uppsala 54 % 
Blekinge 68 %   Östergötland 33 %  Norrbotten 64 %  Blekinge 53 % 
Dalarna 68 %   Södermanland 32 %  Dalarna 64 %  Skåne 53 % 
Kronoberg 68 %  Jämtland 32 %  Jämtland 63 %  Gävleborg 52 % 
Södermanland 67 %  Halland 31 %  Västmanland 63 %  Västerbotten 52 % 
Uppsala 67 %  Jönköping 31 %  Gävleborg 63 %  Västernorrland 52 % 
Västmanland 67 %  Örebro 30 %  Uppsala 62 %  Västmanland 51 % 
Norrbotten 67 %  Gotland 30 %  Kalmar 61 %  Jönköping 50 % 
Västernorrland 66 %  Dalarna 30 %  Örebro 61 %  Jämtland 48 % 
Kalmar 66 %  Blekinge 30 %  Värmland 61 %  Örebro 48 % 
Västerbotten 66 %  Västernorrland 28 %  Gotland 61 %  Gotland 47 % 
Gotland 62 %  Västerbotten 28 %  Stockholm 61 %  Dalarna 46 % 
Jämtland 59 %  Värmland 25 %  Västra Götaland 60 % Södermanland 45 % 
Källa: Movement Research and Consulting AB, Länsjämförande Grafer Länsspar 11 

 

 

 



 17 

3. DATA OCH METOD 

3.1 Data 

Mitt data är framtaget från en av Sveriges storbanker och det är framtaget specifikt för denna 

studie. Data innehåller bara material från privatpersoner. 

 

3.1.1 Beskrivande data i ord 

För att utföra en multipel regressionsanalys använder jag dummy. Några variabler kan vara 

svåra eller omöjliga att inkludera i en Ordinary Least Square ekvation för att de är endast 

kvalitativa i sin natur och de kan inte bli kvantifierade, kön är en sådan variabel. Genom att 

använda en dummy variabel kan jag kvantifiera en variabel som kön. En dummy variabel 

kommer att få ett värde på noll eller ett beroende på om det finns några speciella förhållanden. 

17 

 

För att utföra denna studie har jag använt mig av 26 olika variabler och jag kommer att 

redovisa vilken funktion varje variabel har i studien. Alla variabler kommer inte att finnas 

med i den multipla linjära regression ekvationen då vissa av variablerna bara ingår för att jag 

ska kunna få fram den variabeln som är väsentlig för studien. Den första variabeln är att jag 

har gett varje investerare ett specifikt nummer på grund av att en investerare kan ha flera olika 

fonder. De får en rad per innehavd fond vilket innebär att en investerare kan få flera rader. 

Med hjälp av det unika numret vet jag att det är samma investerare. Födelseår är också en 

viktig variabel för med hjälp av den kan jag ta reda på variabeln antal år investeraren är, år är 

en kvantitativ variabel. Jag har, som tidigare nämnt, valt att inte ta investerare under 18 år i 

studien. Det finns troligtvis personer som är avlidna med i datamaterialet på grund av att 

dödsbon inte avslutat fondkontot.  

 

Variabeln kön anger om det är en man eller kvinna. Detta är en så kallad dummy variabel som 

omvandlas till etta om det är en kvinna och nolla om det är en man. Det finns också en 

variabel könålder som är en interaktions dummy som är multiplicerad med dummyn kön och 

ålder.  

 

                                                 
17 A. H. Studenmund, Using Econometrics, sid 69 
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Variabeln region är de tre första siffrorna i postnumret hos investeraren och genom dessa kan 

jag få fram variablerna kommun, län och storstad. Efter indelningen av investerarna har jag 

använt mig av SCBs koppling mellanpostnummerområde och kommun. Detta dokument är 

från april 200618. Först fick alla län ett specifikt nummer, se bilaga 1, sedan fick även alla 

kommuner ett specifikt nummer, se bilaga 2. Med hjälp av det specifika numret för län och 

kommuner gjordes en indelning efter postnummer i statistikprogrammet SPSS. Med 

statistikprogrammet delas alla investerare in efter län beroende på deras postnummer, till 

exempel får Stockholms län får en etta och alla postnummer som tillhör Skåne län får en tvåa.  

 

Enligt samma princip delas kommunerna in men som tidigare nämnt uppstår ett problem då 

vissa postnummer sprider sig över flera kommungränser. Jag bildade då ett nytt eget specifikt 

nummer för dessa, till exempel postnummer 130 går över gränsen till både Värmdö- och 

Hanninge kommun. Jag valde att inte utesluta dess i studien för då kommer inte det 

slumpmässiga urvalet vara korrekt. Mitt urval har statistik programmet gjort och det är på tio 

procent utav hela populationen. Det finns 290 kommuner i Sverige men efter ovannämnda 

indelning blev investerarna indelade i 306 kommuner.  

 

Variabeln storstad fås också genom variabeln region. Storstad är en dummy variabel som får 

en etta om det är en storstad och en nolla om för övriga städer. De städer som är räknas som 

storstad är Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö.  

 

Även variabeln fond delas in med specifika nummer för varje fond. Detta görs för att 

statistikprogrammet endast kan behandla siffror i sina uträckningar och inte bokstäver. På 

grund av att den samarbetande storbanken vill vara anonym kan jag inte göra en bilaga över 

vilka fonder som ingår i studien och vilket specifikt nummer de har. Värdet på en fond är en 

annan variabel som är kvantitativ. År variabeln är olika tids dummys som är fixa effekter och 

tar bort skillnaden mellan åren och 2001 (som är bas fallet). Variabeln år delar in 

datamaterialet i vilket år som investeraren har fonden och det år som fonden innehas får en 

etta, annars noll. Åren som används i studien är 2001- 2007.  

 

                                                 
18 www.scb.se, Koppling mellan postnummer och kommun 
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Det är fyra risk variabler med i studien; total risk, sharpe kvot, tracking error och information 

ratio. Jag kommer senare i metod avsnittet förklara innebörden av dem. Avstämningsdagen 

för risken blev den sista augusti för varje år, valet av dagen beror på att vissa investerare i 

Sverige sålde sina innehav under senhösten för att slippa förmögenhetsskatt. Om vi hade valt 

den sista december som avstämningsdag hade vi missat dessa kunder. Totalt värde är också en 

variabel som visar det totala värdet på fonderna för varje år. Andelsvärde är en variabel som 

visar hur stor andel varje fond har av det totala portföljvärdet. 

 

3.1.2 Oberoende variabler i ekvationerna 

Det är dessa 14 oberoende variabler som kommer att finnas med i dem linjär regressions 

ekvationer där i=( 1, 2, 3…916 042) varje siffra är en observation: 

 

Tabell 2: Regressions Variabler 

Variabel Betydelse 

 
ijRisk  Risk index där j=( total risk (Model 1), tracking error (Model 2),  

 sharpekvot (Model 3) och infomation ratio (Model4)) 

iDKön  Dummy variabel man eller kvinna 

iÅlder  Ålder på investeraren 

iDsexage  Dummy variabel kön multiplicerat med ålder 

2002iDÅr  Dummy variabel för tids specifika effekter för år 2002 

2003iDÅr  Dummy variabel för tids specifika effekter för år 2003 

2004iDÅr  Dummy variabel för tids specifika effekter för år 2004 

2005iDÅr  Dummy variabel för tids specifika effekter för år 2005 

2006iDÅr  Dummy variabel för tids specifika effekter för år 2006 

2007iDÅr  Dummy variabel för tids specifika effekter för år 2007 

iTotalaportföljvärdet  Totala portföljvärde för investerare i 

iAndelsvärde  Värdet utav fonden på det totala portföljvärdet i procent 

iDStorstad  Dummy variabel för om investeraren bor i en storstad 

itLänα  Dummy variabel för tids specifika effekter för län t  

itKommunα  Dummy variabel för tids specifika effekter för kommun t 

Källa: Egen Producerad 
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3.1.3 Andra intressanta oberoende variabler  

Det finns fler variabler som skulle vara av intresse för studien. Dess är investerarens taxerade 

inkomst, civilstatus, investerarens förmögenhet, investerarens akademiska grad, religion, hur 

många köp/sälj en investerare gör per år, om investeraren har immigrerat till Sverige, statusen 

på hälsan och antal barn en investerare har. Insamlandet av dessa data skulle vara väldigt 

tidskrävande och svårt ett arbete samtidigt som det också kan vara känsligt för investeraren att 

ge ut den informationen. Alla dessa variabler bygger på sådan information som min 

samarbetsbank inte besitter. I min studie har jag bara kunskap om fondsparares födelseår samt 

de tre första siffrorna i postnumren. För att en undersökning med ovanstående variabler skulle 

vara genomförbar skulle jag behöva ytterligare underlag såsom fullständiga personnummer 

och inte enbart födelseår. Banken får inte lämna ut sådan information och därför blir det 

omöjligt att ta med dessa variabler i studien. 

 

3.1.4 Problematik med data 

Det finns problem som jag vill belysa angående vissa av mina variabler. Uträckningen för 

riskerna på fonderna är bara med om de har funnits i tre år detta på grund av att banken räknar 

på 36 månader. Det är år 2007 som har flest riskbedömningar med fonderna och år 2001 med 

minst. Det kommer alltid ut nya fonder på marknaden och en del är mer riskfyllda än andra 

men sedan 2001 och framåt har det kommit många högrisk fonder som placerar i länder med 

stor tillväxtpotential som till exempel Baltikum länderna, Ryssland, Kina och Indien. Detta 

kan innebära att data för år variablerna 2000- 2007 kan bli lite missvisande för att alla 

riskfyllda fonder och även mindre riskfyllda inte är med. Jag vill återigen belysa 

problematiken med postnummer som går över flera kommungränser och därmed bildandet av 

flera egna specifika nummer. I vissa mindre kommuner kanske inte just denna bank har något 

bankkontor och för den anledningen inte har så många kunder. Därför kan en del av 

kommunerna visas som ej statistiskt signifikant.  
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3.1.5 Beskrivande data i siffror 

Jag kommer att beskriva data i siffror för alla variabler som har varit med i studien det 

kommer också att redovisas en del korrelations värden mellan olika variabler. 

 

Tabell:3 Beskrivande statistik för data 
 
Variabler Standard Medel tal Minimum Tal Maximum Tal Antal 
 Avvikelse    Observationer 
 
DKön 0,498 0,5447 0 1 916 042 
Ålder 52,3989 17,9774 18 111 916 042 
Dsexage 29,70704 29,1830 0 111 916 042 
Totala- 373511,393 178245,26 0 32988838 916 042 
Portföljvärdet  
Andelsvärde 0,37144 0,5403 0 1 916 042 
Andelsvärde 151748,081 63586,42 0 29691194 916 042 
I siffror 
DStorstad 0,39295 0,1908 0 1 916 042 
DÅr 2002 0,30899 0,1069 0 1 916 042 
DÅr 2003 0,32115 0,1168 0 1 916 042 
DÅr 2004 0,35426 0,1472 0 1 916 042 
DÅr 2005 0,3675 0,1610 0 1 916 042 
DÅr 2006 0,38146 0,1768 0 1 916 042 
DÅr 2007 0,39629 0,1951 0 1 916 042 
Total Risk 0,9121 0,1307 0 0,48 898 276 
Sharpe Kvot 0,2683 0,0324 0 0,17 865 718 
Tracking Error 1,36338 -0,1736 -3,09 2,96 892 693 
Information Ratio 3,6843 -1,4972 -9,6 2,32 875 745 

 
Källa: Egen Producerad 

 

Jag har även valt att mäta korrelationen på en del utav mina variabler och anledning till att jag 

vill se korrelationen är att beskriva datamaterialet. Korrelation mäter bara om det finns ett 

variations samband mellan två variabler och jag kan inte utläsa vad variation sambandet beror 

av. Korrelationen mäts mellan +1 och -1 där +1 är perfekt positiv korrelation, -1 är perfekt 

negativ korrelation och 0 är att det inte finns något variations samband alls. Om korrelationen 

blir positiv betyder det att de två variablerna följer varandra. I min studie kan jag visa på att 

andelsvärde och totalt portföljvärde har en korrelation på 0,62 och det är en väldigt stark 

korrelation. Negativ korrelation är om variablerna inte följs åt, ett exempel på negativ 

korrelation är ålder och total risk där får jag korrelations värde på -0,359.19 Andra 

korrelationer är ålder och totalt portföljvärde med ett värde på 0,101, ålder och andelsvärde 

med ett värde på 0,046, total risk och andelsvärde med ett värde på -0,138 och total risk och 

                                                 
19 Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, Modern Portfolio Theory and 
Investment Analysis, sid 69 
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totalt portföljvärde med ett värde på -0,049. Jag vill förtydliga att korrelation mäter bara om 

det finns ett variations samband och inte samband orsaken. 

 

3.2 Empirisk Metod 

3.2.1 Ordinary Least Square 

Först vill jag förklara den empirsiska metoden multipel linjär regression. För att förklara 

metoden kommer jag att ta hjälp av två av ekvationerna som används i studien. Den första ser 

ut som nedan. 
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I denna ekvation är ijRisk  min beroende variabel där i=(1, 2, 3…916042) och j=(model1, 

model2, model3, model4). Alla β  är koefficienter som bestämmer koordinaterna till den raka 

linjen vid varje skattning. 0 jβ  är i ekvationen en konstant och den indikerar värdet av ijRisk  

när mina oberoende variabler är lika med noll. De andra β  är lutningskoefficienter de 

indikerar på summan som ijRisk  vill förändra när de oberoende variablerna (DKön, Ålder, 

Dsexage osv.) ökar med en enhet.20 När en multipel linjär regressions metod körs kommer 

den att skatta en oberoende variabel åt gången och hålla de andra konstanta. Multipel linjär 

regressions syfte är att isolera påverkan på ijRisk  av en förändring i en variabel från påverkan 

på ijRisk  av förändringar i de andra variablerna. Detta är möjligt för att multipel regression tar 

förändringarna av de andra konstanta oberoende variablerna i beräkning när den estimerar 

koefficienten för den oberoende variabel som körs.21 

 

                                                 
20 A. H. Studenmund, Using Econometrics, sid 8 
21 Ibid, sid 14 
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Ekvationerna som berör geografiska risker är län och kommun, nedan ser vi ekvationen för 

län. Den har en oberoende variabel itLänα  där t=(län1, län2…län 21) detta kallas för en tids 

serie som innehåller en serie av något i mitt fall län22. Kommunekvationen innehåller också en 

tids serie fast då är län utbytt mot kommun. Denna oberoende variabel itLänα  fungerar som 

de jag tidigare har förklarat att när en av dem skattas är de andra konstanta.  
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Jag har valt att använda mig av den empiriska metoden multipel linjär regression, så kallad 

Ordinary Least Square (OLS ). Jag kommer att använda mig av förkortningen OLS resten av 

uppsatsen. OLS är en regressionsberäkningsteknik som kalkylerar 
^

β  till att minimera 

summan av de kvadrerade residualerna. Det finns åtminstone tre viktiga anledningar till att 

använda sig av OLS. Den första anledningen är dess enkelhet av alla ekonometriska 

beräkningstekniker. De flesta andra tekniker använder sig av komplicerade ickelinjära formler 

eller upprepande procedurer och många av dessa är en fortsättning på OLS. OLS beräkningar 

är enkla nog att räkna för hand om vi har en ensam oberoende variabel metod. Den andra 

anledningen är att målet med att minimera summan av de kvadrerade residualerna är ganska 

passande från ett teoretiskt perspektiv. Det är resonabelt att den estimerade regressions 

ekvationen ska komma så nära det observerade data som möjligt. Huvudproblemet med att 

lägga ihop residualerna och minimera dem är att det finns både positiva och negativa så i 

slutändan kan vi ha noll. Med hjälp av OLS kan vi komma runt detta problem genom att 

minimera summan av de absoluta värdena av residualerna men absoluta värden är svåra att 

kalkylera. Lyckligtvis har vi i dagens samhälle hjälp av statistik program som gör detta åt oss. 

Den sista anledningen är OLS skattningar har ett antal användbara karaktärer som till exempel 

den estimerade regressions linje går genom medeltalen för oberoende variablerna, summan av 

residualerna är exakt noll och OLS kan bli den bästa möjliga kalkylatorn under några 

specifika antaganden.23  

 

                                                 
22 A. H. Studenmund, Using Econometrics, sid 15 
23 Ibid 36ff 
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En nackdel med att använda sig av en multipel regressionsanalys är att den verkliga världen är 

komplex och därför kan det vara svårt att få med alla variabler som kan ha en inverkan på 

resultatet.24 I den verkliga världen är det nästan omöjligt att köra kontrollerade ekonometriska 

experiment för att många ekonomiska faktorer ändras samtidigt och ofta i en omvänd riktning. 

Härigenom får vi möjligheten av regressionsanalys att mäta påverkan av en variabel på den 

beroende variabeln genom att de andra variablernas rörelser hålls konstanta i ekvationen, detta 

är stor fördel.25 Vi kan aldrig bli säkra på att en estimerad modell representerar sanningen mer 

än en annan men utvärderingen av kvalitén utav passandet av ekvationen är en ingrediens i ett 

val mellan olika formler av regressions modeller. Kvalitén av passformen är en liten 

ingrediens i detta val och många nybörjar forskare tillåter dem själva att bli överinfluerade av 

det. Den lättaste och mest vanliga metod som används för att se passformen av metod val är 

koefficienten av determinationen, R2. Koefficienten av determinationen är nyckeltalet av 

summa av kvadrater till totala summan av kvadrater. Desto högre R2, ju närmare passform har 

den estimerade regressions ekvation till data materialet. Sedan OLS väljer parameter 

estimeras det att minimera residual summan av kvadrater, OLS ger den största möjliga R2, 

given i en linjär modell.26  

 

Det är sju klassiska antaganden som måste stämma för att en OLS ska vara den ultimata 

multipla regressions metod. Om inte alla antagande håller är kan kanske en annan metod 

passa bättre som till exempel Generalized Least Squares ( GLS).27 GLS är en metod som 

frigör ekvationen av endast första order serie korrelation och i processen förvarar minimum 

variansens egenskaper till estimeringen. GLS startar med en ekvation som inte mäter de 

klassiska antaganden men efter en omvandling till en annan ekvation passar den antagandena. 

Det går inte att använda sig utav OLS att estimera GLS detta på grund av att GLS ekvationen 

icke är linjär.28 Alla de sju antaganden passar in på min OLS ekvation och därför är den 

metoden den mest lämpliga att använda sig av. 

 

                                                 
24 Richard D. De Veaux, Paul F. Velleman, David E. Bock, Stats Data and Models, sid 661 
25 A. H. Studenmund, Using Econometrics, sid 14 
26 Ibid sid 50 
27 Ibid sid 88 
28 Ibid sid 331f 
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3.3 De olika riskmåtten 

Jag har valt att inte räkna på några egna riskmått utan använder i uppsatsen konsekvent 

samma riskmått som den bank som tillhandahöll data materialet. Detta val grundas på grund 

av att det är dessa riskmått som kunden möter men i en enklare och anpassad form för att göra 

det så enkelt som möjligt för kund och även för den anställde. Det riskmått som kund möter är 

total risk och därför är det riskmåttet mest intressant i studien. De andra riskmåtten i studien 

är Tracking Error, Sharpe Kvot och Information Ratio. Sharpe Kvot och information Ration är 

avkastnings mått baserat på Total risk och Tracking error. 

 

3.3.1 Total Risk 

Total risk är detsamma som standardavvikelse. Formeln för standardavvikelse ser ut som 

nedan: 

  

2

1

1
( )

1

T

r t
t

r r
T

σ
−

=

= −
−
∑  

 

Detta riskmått är ett sammanfattande mått på de enskilda observationernas spridning kring 

medelvärdet. För att räkna ut måttet kommer en kort förklaring. Först räknas observationernas 

medelvärde ut r
−

. Andra steget är att bestämma differensen mellan observationerna och 

medelvärdet ( )tr r
−

− . Därefter kvadrerar vi differenserna 2( )tr r
−

− . Efter det summeras dessa t- 

kvadraterna 2

1

( )
T

t
t

r r
−

=

−∑ . Efter att vi har summerat kvadraterna ska det multipliceras med 

1

1T −
 där T är antalet observationer. Nu har vi nästan standardavvikelsen detta uttryck kallas 

för varians som är ett medelvärde av de kvadrerade avvikelserna. Det sista steget är att ta 

kvadratroten ur det positiva medelvärde som har framkommit. Det slutgiltiga värdet kallas för 

standardavvikelse och det vissas i samma dimension som de observationer vi vill beskriva och 

inte i kvadrerat värde.29 Om standardavvikelsen är låg visar det på att observationerna har 

svängt lite och det innebär att en sådan fond är säkrare att investera i. Kraftiga svängningar i 

                                                 
29 Körner, Whalgren, Statistiska Metoder, sid, 50 
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en fond är oftast detsamma som hög risk och med den höga risken kommer också en större 

möjlighet till högre avkastning.30 

 

3.3.2 Sharpe Kvot 

William Sharpe är en Nobelpristagare som har tagit fram ett sätt att riskjustera avkastning. 

Sharpe kvoten visar på hur mycket avkastning per total risk (standardavvikelsen) som 

fondförvaltaren har åstadkommit. En placerare som är risk averse vill alltid uppnå så hög 

avkastning som möjligt utan att ta extra risker och ju högre sharpe kvoten är desto bättre är 

därför fondens risk- justerade utveckling.31 Sharpe kvotens formel ser ut som följande:  

 

( ) /p p f pS r r σ= −  

 

där ( pr - fr ) är portföljens/fondens avkastning minus den riskfria räntan och sedan dividerat 

med den totala risken pσ  för portföljen/fonden. Sharpe kvoten används för att en investerare 

ska kunna välja den fond som ger högst avkastning förhållande till riskexponeringen. Som ett 

exempel på detta är om två fonder har lika avkastning men deras totala risk skiljer sig åt 

kommer sharpe kvoten också att vara olika i detta läge ska en investerare välja den fond med 

högst sharpe kvot värde. Det är lätt att använda sharpe kvoten att jämföra med 

konkurrenternas fonder eller med marknadens index. Det ger då en bild av hur skickliga 

fondförvaltarna har varit.32 Enligt Morningstar bör sharpe kvoten endast användas till att 

jämföra två fonder som placeras på samma marknad. Detta för att det kan skiljas sig åt mellan 

vad ett bra kvot värde är på olika marknader.33  

 

3.3.3 Tracking error 

Tracking error är ett specifikt riskmått för fonder och det kan även kallas för aktiv risk. Detta 

riskmått mäter variation och liknar total risk i formeln båda dessa mäter volatilitet på olika 

fonder. Skillnaden mellan tracking error och total risk är att tracking error visar på hur mycket 

fonden avviker från sitt jämförelseindex, det vill säga hur aktiv förvaltaren har varit och 

standardavvikelse visar på hur mycket fonden avviker från sitt medelvärde.  En fonds mål är 

                                                 
30 www.fondbolagen.se, Fonder och Risk, 2008- 07- 28 
31 www.morningstar.se, Sharpe Kvot, 2008- 08- 04 
32 www.fondbolagen.se, Fonder och Risk, 2008- 07- 28 
 
33 http://www.morningstar.se, Sharpe Kvot, 2008- 08- 04 
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oftast att få bättre avkastning än sitt jämförelseindex.34 Tracking error kan definieras som 

standardavvikelsen på skillnaden i avkastningen mellan fondens och jämförelseindexets 

avkastning35. Om tracking error har ett värde lika med noll eller nära noll menas det med att 

fonden har följt sitt jämförelseindex. Desto högre tracking error är ju mer förvaltat aktivt 

förvaltat är fonden.36  

 

3.3.4 Information Ratio 

Information ratio är ett riskjusterat mått och visar i princip samma sak som sharpe kvot. 

Skillnaden mellan dem är att information ratio är ett relativt mått och sharpekvoten är ett 

absolut mått. Information ratio kan definieras som den aktiva avkastningen dividerat med 

fondens aktiva risk och visar hur mycket överavkastning som den aktiva förvaltningen har 

gett.37 

 

                                                 
34 www.fondbolagen.se, Fonder och Risk, 2008- 07- 28 
35 Å. Hultlöv, Leder Aktiv Avkastning till Aktiv Risk, sid 9 
36 www.fondbolagen.se, Fonder och Risk, 2008- 07- 28 
37 Ibid 
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4 RESULTAT 

Det finns fyra olika riskmått som jag har använt i mina OLS ekvationer. Riskmåtten är total 

risk (Modell 1), tracking error (Modell 2), sharpekvot (Modell 3) och infomation ratio 

(Modell 4). Jag har valt att presentera resultatet med en risk åt gången. Ekvationen för de fyra 

riskmåtten ser ut som nedan. Beroende variabel i ekvationerna är ijRisk  och alla de oberoende 

variablerna är en konstant, dummy kön, ålder, dummy kön multiplicerat med ålder, dummy år 

2002, dummy år 2003, dummy år 2004, dummy år 2005, dummy år 2006, dummy år 2007, 

totalt värde i portföljen, fondens andel av totala innehavet, dummy storstad. 2001 är bas fallet 

för dummy år.  
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= + + + + + + +

+ + + + + +∈

 

Där ijRisk  är risken för individ i=(1, 2, 3…916 042) för riskmått j = ( Modell 1,Modell 2, 

Modell 3, Modell 4). 

 

4.1 Sammanfattande resultat 

Tabell:4 (t-värden inom parentes) 
 
Variabler (Parameter) Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
 Total risk Tracking error Sharpe kvot Information ratio 
 

Konstant 0( )β  0,2309513 0,0685664 0,6841575 1,727109 

 (462.86) (369,59) (103,47) (105,02) 

DKön 1( )β  -0,011145 -0,030675 -0,0526505 -0,1100519 

 (-21.59) (-18,82) (-6,68) (-5,37) 

Ålder 2( )β  -0,0005248 -0,0001799 -0,0050995 -0,0185832 

 (-73,12) (-81,27) (-46.40) (-65,32) 

Dsexage 3( )β  -0,0000306 -0,00000521 -0,011792 -0,0037444 

 (-3,27) (-1,86) (-7,92) (-9,70) 
Totala- -0,0000000103 -0,00000000394 -0,0000000241 -0,000000218 

Portföljvärdet 10( )β  (-29,25) (-29,07) (0,59) (-18,67) 

Andelsvärde 11( )β  -0,0568152 -0,0185414 -0,5783239 -2,046373 

 (-229,6) (-234,24) (-158,43) (-212,33)  

DStorstad 12( )β  0,001322 0,0002698 -0,0009409 -0,013287 

 (6,16) (4,12) (-0,29) (-1,57) 

DÅr 2002 4( )β  0,000941 -0,0046845 -0,989175 -0,3962044 

 (2,23) (-29,04) (-249,66) (-41.40) 
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DÅr 2003 5( )β  0,0050974 -0,0066121 -1,231105 -0,9502946 

 (11.78) (-42,64) (-350,81) (-86,88) 

DÅr 2004 6( )β  0,0021466 -0,0102663 -0,6543732 -1,098925 

 (5,44) (-72,22) (-201,19) (-97,53) 

DÅr 2005 7( )β  -0,0298177 -0,0161602 0,1714653 -1,322892 

 (-81,56) (-117,86) (48,24) (-112,60) 

DÅr 2006 8( )β  -0,0757234 -0,024444 0,1995456 -1,268637 

 (-230,03) (-187,09) (38,98) (-115,81) 

DÅr 2007 9( )β  -0,0847554 -0,0238616 0,4846522 -0,9721226 

 (-261,93) (-182,73) (85,23) (-96,26) 
 
Källa: Egen Producerad 

 

4.1.1 Modell 1 

Modell 1 innefattar riskmåttet total risk som mäts i standardavvikelse. Resultatet ovan i tabell 

1 visar på att kön har en viss betydelse för vilken riskbenägenhet en man eller kvinna har. I 

modellen kan utläsas att kvinnor är mindre riskbenägna än män, det vill säga att kvinnor 

placerar sina pengar i fonder med lägre risk än vad männen gör. I variabeln ålder påvisar 

resultatet att ju äldre individen är desto mindre riskbenägen är hon/han. Jag kan även utläsa att 

äldre kvinnor är mindre riskbenägna än vad män i samma ålderskategori är.  

 

I individernas totala portföljvärde visar resultatet att ju större portfölj individen har desto 

mindre riskbenägen är investeraren. Resultatet visar även på att ju större andelen en fond är av 

den totala portföljen desto lägre är risken i det innehavet. De individer som bor i en storstad 

har ett större risktagande. 

 

De olika dummy variablerna År 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 och 2007 som tar bort 

skillnaden mellan åren. 2001 är basåret som de andra åren jämförs mot. År 2002 har ett 

positivt koefficient värde och är statistiskt signifikant och detta visar på att individernas 

portföljinnehav hade större risktagande 2002 än 2001. Det största risktagandet jämfört med 

2001 är 2003 det var även större risktagande 2004. Det är negativt koefficient värde och 

statistiskt signifikant från och med året 2005 till 2007. Risktagandet är som lägst år 2007 i 

jämförelse mot 2001. 
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4.1.2 Modell 2 

Det andra riskmåttet är tracking error. Även med detta riskmått ser jag att kvinnor är mindre 

riskbenägna än männen. Desto äldre individen blir desto mindre riskbenägen är hon/han. Det 

är för liten statistisk signifikans nivå på resultatet för att tyda om äldre kvinnor är mindre 

riskbenägna än män i samma ålder. Det visar även i detta riskmått att de som har stort 

portföljvärde är mindre riskbenägna än de som har sparat mindre portföljvärde. Små innehav 

av portföljvärdet är mer riskfyllda än de stora innehaven. De som bor i en storstad är mer 

riskbenägna än de som bor i en liten stad. Tid variablerna visar på att från 2002- 2007 är 

riskbenägenheten mindre än jämförelse året 2001. Riskbenägenheten är som minst 2006. 

 

4.1.3 Modell 3 

Det tredje riskmåttet är sharpe kvot. Kvinnorna är mindre riskbenägna även i detta riskmått 

(sharpekvot). Likaså är åldern lika som tidigare att ju äldre investeraren blir desto mindre 

riskbenägen blir den och äldre kvinnor är mindre riskbenägna. Jag kan inte tyda om totala 

portföljvärdet påverkar investerarens risktagande på grund av det svaga statistiska signifikans 

nivån. Även om investeraren bor i en storstad har för svag statistisk signifikansnivå. 

Resultatet visar även på att ju större andelen en fond är av den totala portföljen desto lägre är 

risken i det innehavet. 2002 till och med 2004 är investerarna mindre riskbenägna än de var 

2001. 2005 till och med 2007 är investerarna mer riskbenägna än de var 2001. 

 

4.1.4 Modell 4 

I det sista riskmåttet (infomation ratio) är det lika som de tidigare att kvinnor är mindre 

riskbenägna än männen. Äldre investerare är inget undanfall, de är också lika som tidigare att 

desto äldre investeraren blir ju mindre risker tar denne och äldre kvinnor tar mindre risker än 

mannen i samma ålder. Resultatet visar på att de som har stort totalt portföljvärde har lägre 

riskbenägenhet än de som har litet totalt portföljvärde. Även här visar resultatet på att ju större 

andelen en fond är av den totala portföljen desto lägre är risken i det innehavet. Jag kan inte se 

i resultatet något statistisk signifikant bevis på att om investeraren lever i en storstad påverkas 

riskbenägenheten.  
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4.2 Geografiska risker mellan län 

I ekvation två har dummy storstad bytt plats med en dummy län där itLänα  är en vektor av 

länsspecifika fixa effekter, där bas fallet är Stockholms län. 
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Där ijRisk  är risken för individ i för riskmått j = ( Modell 1,Modell 2, Modell 3, Modell 4), t 

=( län1, län2…län21) och där i= (1, 2, 3…916042). 

 

4.2.1 Modell 1 Geografiska risker länsindelat, med riskmåttet Total Risk 
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Källa: Egen producerad 

 

Ovan ser vi ett diagram över alla länen på x- axeln och koefficient värdet på y- axeln. Länen 

är numrerade från ett till 21 och ett är Stockholms län. Siffrorna bredvid prickarna visar vilket 

län det är. Se bilaga ett över länsnummer och namn. Stockholms län är bas fallet och den 

jämförs med de andra länen och det är därför som den inte visas i diagrammet. Hallands län 

(nummer 5) får det högsta positiva koefficient värde och det menas att de är mer riskbenägna 

än Stockholms län. De län som har negativt koefficient värde är mindre riskbenägna än 

Stockholms län är Kronoberg, Blekinge, Östergötland, Södermanland, Gotland, Västmanland, 

Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Enligt resultatet från data 
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materialet och som ni ser ovan i diagrammet är Norrbottens län (nummer 21) minst 

riskbenägna. De län som har ett positivt koefficient värde är mer riskbenägna än Stockholms 

län är Skåne, Västra Götaland, Värmland och Örebro.  

 

Om länen får ett negativt koefficient värde får de även ett negativt statistiskt signifikant värde. 

Om länen får ett positivt koefficient värde får de även ett positivt statistiskt signifikant värde. 

Om länen får ett koefficient värde nära noll får de ett ej statistiskt signifikant värde och det 

menas att det inte går att statistiskt säkerställa resultatet. Nedan ser vi ett ser vi en karta över 

Sverige med läns indelning se bilaga ett över läns namn och nummer. Stockholms län är 

färgat i blått för att det är bas fallet som de andra jämförs med. De län som är färgade i vitt är 

ej statistiskt signifikant och det menas att länen får ett t- värde mellan -1,96 till 1,96, dessa län 

är Jämtland, Uppsala, Kalmar och Jönköping. De län som är positivt statistiskt signifikanta 

har ett t- värde som på 1,96 eller större och de är färgade med grönt. De län som är negativt 

statistiskt signifikanta är färgade med rött och har ett t- värde på -1,96 eller mindre. 

 

Källa: Egen Producerad 

 

Ovan ser vi Sverige kartan att norra Sverige från Dalarna och uppåt är mindre riskbenägna än 

Stockholms län. Det är bara Jämtlands län som är ej statistiskt signifikant i norra delen av 

landet. Längs västkusten och neråt är de mer riskbenägna än Stockholms län det börjar med 
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Värmland och slutar med Skåne. Som vi ser på kartan är det längs västkusten blandat med ej 

statistiskt signifikanta och mindre riskbenägna län.  

 

4.2.2 Modell 2 Geografiska risker länsindelat, med riskmåttet Tracking Error 

 

Tracking Error

5

6 8

11

13

16 20

21

19

18

17

15

14

12

10

94

7

3

2

-0,005

-0,004

-0,003

-0,002

-0,001

0

0,001

0,002

0 5 10 15 20

Län

K
o
e
ff
ic
ie
n
t

 

Källa: Egen Producerad 

 

I diagrammet ovan ser vi alla länen och dess koefficient värden. Stockholms län har nummer 

ett och är bas fallet Stockholms län jämförs med de andra länen. Det är fortfarande så att de 

flesta länen är mindre riskbenägna än Stockholms län. De län som är mindre riskbenägna 

gentemot Stockholms län är Blekinge, Östergötland, Gotland, Västmanland, Dalarna, 

Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län. De län som är mer riskbenägna 

är Halland, Jönköping, Västra Götaland, Värmland, Örebro och Uppsala. 

 

Om länen får ett negativt koefficient värde får de även ett negativt statistiskt signifikant värde. 

Om länen får ett positivt koefficient värde får de även ett positivt statistiskt signifikant värde. 

Om länen får ett koefficient värde nära noll får de ett ej statistiskt signifikant värde och det 

menas att det inte går att statistiskt säkerställa resultatet. Det är fem stycken län som är ej 

statistiskt signifikant, de är färgade med vitt och har ett t- värde mellan -1,96 och 1,96. De län 

som är ej statistiskt signifikanta är Skåne, Kronoberg, Kalmar och Jämtland. De län som är 

positivt statistiskt signifikant är färgade med grönt och har ett t- värde på 1,96 eller högre. De 

län som är negativt statistiskt signifikanta är färgade med rött och har ett t- värde på -1,96 
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eller lägre. På Sverige kartan nedan ser vi att från Dalarna och Gävleborg och uppåt är röda 

och det menas med att de är mindre risk benägna än Stockholms län men det är bara 

Jämtlands län som är vitt i den regionen. Stockholms län är blå färgad och är mitt bas fall. 

 

 

Källa: Egen Producerad 
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4.2.3 Modell 3 Geografiska risker länsindelat, med riskmåttet Sharpe Kvot 
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Källa: Egen Producerad 

 

Ovan ser vi ett diagram över alla länen på x- axeln och koefficienten på y- axeln. Länen är 

numrerade från ett till tjugo ett och ett är Stockholms län. Siffrorna bredvid prickarna visar 

vilket län det är. Se bilaga ett över läns nummer och namn. Stockholms län är bas fallet och 

den jämförs med de andra länen och det är därför som den inte visas i diagrammet. I detta 

riskmått är det åtta län som är mer riskbenägna än Stockholms län och även åtta som är 

mindre riskbenägna. Södermanland, Västmanland, Dalarnas, Gävleborg, Västernorrland, 

Västerbotten och Norrbotten län är de län som är mindre riskbenägna gentemot Stockholms 

län. Skåne, Halland, Jönköping, Kalmar, Västra Götaland, Värmlands, Örebro och Jämtlands 

län är de som är mer riskbenägna gentemot Stockholms län.  
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Om länen får ett negativt koefficient värde får de även ett negativt statistiskt signifikant värde. 

Om länen får ett positivt koefficient värde får de även ett positivt statistiskt signifikant värde. 

Om länen får ett koefficient värde nära noll får de ett ej statistiskt signifikant värde och det 

menas att det inte går statistiskt säkerställa resultatet. De län som är ej statistiskt signifikant är 

Kronoberg, Blekinge, Östergötland och Uppsala dessa län är färgade med vitt i nedanstående 

karta och har ett t- värde på -1,96 till 1,96. De län som är positivt statistiskt signifikanta är 

färgade med grönt och har ett t- värde på 1,96 eller mer. De län som är negativt statistiskt 

signifikanta är färgade med rött och har ett t- värde på -1,96 eller mindre. Det blå färgade 

länet är Stockholm och det är bas fallet som de andra länen jämförs med. 

  

Källa: Egen Producerad 

 



 37 

4.2.4 Modell 4 Geografiska risker länsindelat, med riskmåttet Information Ratio 

Nedan ser vi ett diagram över koefficient värden på y- axeln och län på x- axeln.  
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Källa: Egen Producerad 

 

Se bilaga ett över länsnummer och namn. Stockholms län är bas fallet och den jämförs med de 

andra länen och det är därför som den inte visas i diagrammet. Kronoberg, Blekinge, 

Södermanland, Gotland, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och 

Norrbottens län är mindre riskbenägna gentemot Stockholms län. Skåne, Halland, Jönköping, 

Kalmar, Västra Götaland, Värmlands, Örebro och Jämtlands län har mer riskbenägenhet 

gentemot Stockholms Län. 

 

Om länen får ett negativt koefficient värde får de även ett negativt statistiskt signifikant värde. 

Om länen får ett positivt koefficient värde får de även ett positivt statistiskt signifikant värde. 

Om länen får ett koefficient värde nära noll får de ett ej statistiskt signifikant värde och det 

menas att det inte går att statistiskt säkerställa resultatet. Nedan på kartan kan vi se vilka län 

som är statistiskt signifikanta och det menas att de har ett t-värde som är 1,96 eller mer men 

de kan även vara -1,96 eller lägre. Det länet är färgat med blått är Stockholms län och det är 

min bas fall. De län som är färgade vitt med inte statistiskt signifikanta och finns i intervallet 

1,96 till -1,96. De län som är färgade med grönt är positivt signifikanta och har ett t- värde på 

minst 1,96. De län som är färgade med rött är negativt signifikanta och de har ett t- värde på -

1,96 eller lägre. 
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Källa: Egen Producerad 

 

Denna karta visa hur investerarna tar sina risker. Det som vi har sett i alla fyra riskmåtten är 

att de som bor i norr tar mindre risker. 
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4.3 Geografiska risker mellan kommuner 

I ekvation tre har dummy storstad bytt plats med en dummy itKommunα  är en vektor av 

kommunspecifika fixa effekter och där bas fallet är Stockholms kommun. 

 

0 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

2002 2003 2004

2005 2006 2007

ij j j i j i j i j i j i j i

j i j i j i j i j i j it i

Risk DKön Ålder Dsexage DÅr DÅr DÅr

DÅr DÅr DÅr Totalaportföljvärdet Andelsvärde Kommun

β β β β β β β

β β β β β β α

= + + + + + + +

+ + + + + +∈

 

Där ijRisk  är risken för individ i för riskmått j = ( Modell 1,Modell 2, Modell 3, Modell 4) 

och där i= ( individ1, individ2…individ916042). Dummy itKommunα  där t =( kommun1, 

kommun2…kommun313) med Stockholms kommun som bas fallet kommer att jämföras med 

de andra kommunerna, resultatet presenteras nedan. 

 

Med riskmåttet total risk visar resultatet att 97 kommuner är mer riskbenägna, 99 är mindre 

riskbenägna och 110 är ej statistiskt signifikanta. Med riskmåttet tracking error visar resultatet 

att 86 är mer riskbenägna, 87 är mindre riskbenägna och 133 är ej statistiskt signifikanta. Med 

riskmåttet sharpe kvot visar resultatet att 122 är mer riskbenägna, 74 är mindre riskbenägna 

och 110 är ej statistiskt signifikanta. Med riskmåttet information ratio visar resultatet att 134 

är mer riskbenägna, 75 är mindre riskbenägna och 97 är ej statistiskt signifikant.
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5 AVSLUTANDE DISKUSSION 

I min avslutande diskussion kommer jag inte att diskutera sharpe kvot och information ratio 

på grund av att dessa två riskmått är avkastningsmått på total risk och tracking error.  Det som 

är mest intressant för min studie är total risk och tracking error som båda mäter varians på 

olika sätt men mest intressant är total risk det är detta riskmått som kund möter fast i en annan 

lättare skepnad. Total risk och tracking error visar på liknande resultat men med olika 

koefficientvärden. Där riskmåtten skiljer sig åt kommer det att kommenteras. 

 

Jag förstår att relationen mellan risk aversion och personliga egenskaper måste behandlas med 

försiktighet. Det hade varit av stort intresse att ha med fler variabler i min multipla 

regressions ekvation för att se vad som påverkar investerarnas risk preferens. En variabel är 

civil status som flera författare till artiklar jag har med i uppsatsen, menar att risktagandet 

påverkas av vilken civil status investeraren har. 

 

Jag kan se i min studie att risktagande skiljer sig åt mellan kvinnliga och manliga fondsparare. 

Som jag presenterade tidigare i resultatet är kvinnor mindre riskbenägna än män. Det har 

gjorts många studier om att kvinnor tar mindre risk än män eller om de är mer risk aversiv än 

männen. En del studier visar att kvinnor tar mindre risk och andra studier visar att de inte kan 

se någon skillnad mellan könen. Fondbolagens förening och Danske Capital har gjort varsina 

studier som visar på att kvinnor är mindre riskbenägna än män. Shubert med flera diskuterar i 

deras studie att kvinnor förväntas vara mer konservativa och därför erbjuds de också en fond 

med lägre risk och därmed får kvinnorna automatiskt en mindre chans till avkastning. 

Fondbolagens Förening menar att inställningen till risk är den största skillnaden mellan 

könen. Jag tror att det med åren kommer att bli en mer otydlig bild av vilket kön som är mest 

riskbenägen. Jag grundar detta i att kvinnor idag utbildar sig i större omfattning än vad de 

gjorde tidigare. Med utbildning kan kvinnorna få högre chefs roller på arbetsplatserna och 

följt av en högre lön och därmed blir de rikare och kanske vågar satsa lite mer i riskfyllda 

tillgångar. En studie som Halek och Esienhauer har gjort kommer de fram till att ökar 

utbildningsnivån hos investeraren ökar även riskvilligheten. Därmed kommer eventuellt 

kvinnorna att bli mindre risk aversiv. 
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Att äldre investerare är mindre riskbenägna än yngre investerare tycker jag är ett resultat som 

var väntat. En av orsakerna kan vara att många äldre kan eller orkar inte längre vara insatta i 

den finansiella världen och därav väljer de fonder som har en låg risk eller rent av en 

räntefond. Äldre kvinnor är mindre riskbenägna än män i samma ålder. Här skiljer riskmåtten 

sig åt tracking error värdet visar på att det är ej statistiskt signifikant. Detta strider mot Danske 

Capitals resultat vilka fann att äldre kvinnor med hög inkomst eller äldre kvinnor med hög 

utbildning tar en större risk i fondsparandet, dock har jag inte vägt in variabler som inkomst 

och utbildningsnivå i min undersökning vilket kan vara orsaken till det avvikande resultatet. 

 

Resultatet visade att de individer som har ett stort portföljvärde tar lägre risk jämfört med små 

portföljvärden. Det kan förklaras genom att de investerare som har ett stort portföljvärde har 

större möjlighet och anledning till att diversifiera bort sina osäkra risker som den 

osystematiska risken. Investerarna vill göra detta för att de är risk aversiv, de vill inte ta någon 

onödig risk. Däremot kan en investerare som har ett litet innehav tänka sig att satsa allt på ett 

kort eller ha 50 procent högrisk- 50 procent mindre risk eller bara ha fonder med låg risk. 

Halek och Eisenhauer kommer fram till i deras studie att en arbetslös person är redo att spela 

om en dubblering av inkomsten. Ju större andelsvärdet är desto mindre är risken i den fonden 

detta kan förklaras genom att individen vill sprida sina risker genom att investera i en låg risk 

fond och sedan krydda med fonder som har en högre risk. Totalt portföljvärde och 

andelsvärde stämmer överens med teorierna om hur en risk aversiv investerare placerar sina 

pengar enligt Stephen A. Ross. Milton och Savage skriver i sin studie att en höginkomsttagare 

är villig att försäkra mot en möjlig förlust det passar in i mitt resultat då det visar att om 

andelsvärdet är högt desto lägre är risken. Investeraren vill inte ta stora risker att förlora sitt 

kapital. 

 

De investerare som bor i Stockholm, Göteborg och Malmö är mer riskbenägna än de som bor 

i resterande delar av landet. Detta resultat visar att investerarna som bor på landsbygden och i 

mindre städer är mindre riskbenägna. Det kan bero på att vissa investerare som bor i 

storstäderna har flyttat dit från landsbygden eller mindre städer och dessa investerare är mer 

riskbenägna än de som bor kvar. Investerarna tar olika slags risker med att flytta och därför 

kan de även ta högre risk i sitt fondsparande. Halek och Eisenhauer visar i sin studie att 

personer som redan har tagit en risk med att emigrera har mindre riskbenägenhet. Om man 

likställer att emigrera med att flytta från landsbygden eller en mindre stad till en av 

storstäderna så avviker mitt resultat från Halek och Eisenhauers.  
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IT-kraschen började i mars 2001 och före det var riskaptiten hos fondsparare stor och många 

sparade i högriskfonder. Enligt Fondbolagens Förening placerade investerarna åren 

2001 - 2002 främst i korta räntefonder. Under 2003 visade investerarna att de fortfarande var 

riskmedvetna genom att investera i fond i fond. Fondbolagens förening såg även att under 

åren 2003 - 2004 ökade intresset för aktiefonder samtidigt som intresset för räntefonder 

fortfarande var stort. Betyder detta att mitt resultat för riskmåttet total risk är missvisande för 

enligt det tog investerarna större risk åren 2002 - 2004 och de tog mindre risk åren 

2005 - 2007? Eller kan det vara så att det tar en tid innan investerarna anpassar sig till det nya 

läget på marknaden? Investerarna kan ha haft kvar högriskfonderna länge och trodde att 

marknaden skulle vända men IT-kraschen höll i sig och nedgången på marknaden blev stor. 

Därför kanske investerarna på senare år kräver högre säkerhet och därmed blir mer risk 

aversiv. Det kan vara därför vi ser att de är mindre riskbenägna 2005- 2007. Jag tycker 

däremot att riskaptiten hos investerarna borde bli högre när marknaden går bra som den har 

gjort efter IT-kraschen fram till hösten 2007. 

 

En förklaring till att investerarna är mindre riskbenägna åren 2005- 2007 kan vara att de äger 

en högriskfond på en tillväxtmarknad som inte har fått någon riskenhet på grund av att fonden 

är ny och inte har funnits på marknaden i mer än tre år. Då blir den fonden missing value och 

inte med när ekvationen skattas. Detta betyder att risken borde vara högre hos de investerare 

som äger dessa fonder. Det finns naturligtvis också nya fonder med lägre risk som också 

räknas som missing value. 

 

Resultatet för tracking error visar att investerarna tar mindre risker för alla åren mellan 

2002 - 2007. 2002 - 2003 får detta resultat stöd av det som Fondbolagens Förening skriver att 

investerarna väljer mindre riskfyllda fonder. Detta betyder alltså att investerarna är mindre 

riskbenägna alla åren jämfört med 2001. Det kan bero på att investerarna för år 2001 hade 

mycket högriskfonder just detta år och de blev mer riskmedvetna efter IT-kraschen och 

började investera i säkrare fonder. Jag hänvisar till ovanstående stycke om diskussionen om 

att nya fonder inte är med när ekvationen skattas. Det får lika stora konsekvenser även för 

detta riskmått. 
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Det är elva län som är mindre riskbenägna än Stockholms län med riskmåttet total risk, fem 

av länen blev ej statistiskt signifikanta. Större delen av länen i Sverige är alltså mindre 

riskbenägna än Stockholms län. Det är många investerare som bor på landsbygden eller i 

mindre städer som flyttar till Stockholms län. Kan det vara så att de är mer risktagande än de 

som bor kvar och det är därför som vi ser att Stockholms län är mer riskbenägna än elva län? 

Nästan hela norra Sverige är mindre riskbenägna än Stockholms län, det är bara Jämtlands län 

som är ej statistiskt signifikant. Detta visar på att de som bor i norra Sverige är mer risk 

aversiv än andra delar av landet. Detta område har inte tidigare studerats men jag har funnit 

att Länsförsäkringar har gjort en rundringning till slummässigt utvalda investerare och frågat 

dem om deras sparformer. De får fram att Stockholms län har högst andel som investerar i 

aktier och aktiefonder. Därmed borde de också vara mest riskbenägna. Det får jag belägg för i 

mitt resultat. Det är bara investerare i fem län som är mer riskbenägna än investerare i 

Stockholms län. Riskmåttet tracking error skiljer sig inte så mycket från total risk. Det är sex 

län som är mer riskbenägna och tio som är mindre riskbenägna. Den geografiska bilden med 

att norrlänningar är mindre riskbenägna stämmer även här.  

 

På kommun nivå är det investerare i 97 kommuner som är mer riskbenägna än investerare i 

Stockholms kommun och investerare i 99 kommuner som är mindre riskbenägna. 110 

kommuner är ej statistiskt signifikanta vilket utgör 36 procent av Sveriges kommuner. Med 

riskmåttet tracking error är investerare i 86 kommuner som är mer riskbenägna än investerare 

i Stockholms kommun och investerare i 87 kommuner som är mindre riskbenägna. 133 

kommuner är ej statistiskt signifikanta. En förklaring till att det är så många kommuner som 

är ej statistiskt signifikant är att vissa har väldigt få observationer. Likt undersökningen av län 

är investerarna hemmahörande i kommuner i norrland mindre riskbenägna än investerare i 

Stockholms kommun. Jag kan inte relatera geografiska risker på kommun nivå till någon 

tidigare forskning. Jag vill även belysa problemet med att dela in kommunerna efter de tre 

första postnumren. För att kunna göra indelningen behövs hela postnumret. I studien är det 

306 kommuner men det finns 290 kommuner i Sverige. 
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5.2 Slutsats 

Jag kan se i min studie att risktagande skiljer sig åt mellan kvinnliga och manliga fondsparare. 

Som jag presenterade tidigare i studien är kvinnor mindre riskbenägna än män. Det har gjorts 

många studier om att kvinnor tar mindre risk än män eller om de är mer risk aversiv än 

männen. En del studier visar att kvinnor tar mindre risk och andra studier visar att de inte kan 

se någon skillnad mellan könen. 

 

Att äldre investerare är mindre riskbenägna än yngre investerare tycker jag är ett resultat som 

var väntat. En av orsakerna kan vara att många äldre kan eller orkar inte längre vara insatta i 

den finansiella världen och därav väljer de fonder som har en låg risk eller rent av en 

räntefond. 

 

Resultatet visade att de individer som har ett stort portföljvärde tar lägre risk jämfört med små 

portföljvärden. Det kan förklaras genom att de investerare som har ett stort portföljvärde har 

större möjlighet och anledning till att diversifiera bort sina osäkra risker som den 

osystematiska risken. Ju större andelsvärdet är desto mindre är risken i den fonden detta kan 

förklaras genom att individen vill sprida sina risker genom att investera i en låg risk fond och 

sedan krydda med fonder som har en högre risk. Totalt portföljvärde och andelsvärde 

stämmer överens med teorierna om hur en risk aversiv investerare placerar sina pengar enligt 

Stephen A. Ross. 

 

De investerare som bor i Stockholm, Göteborg och Malmö är mer riskbenägna än de som bor 

i resterande delar av landet. Detta resultat visar att investerarna som bor på landsbygden och i 

mindre städer är mindre riskbenägna. Det är elva län som är mindre riskbenägna än 

Stockholms län med riskmåttet total risk, fem av länen blev ej statistiskt signifikanta. Större 

delen av länen i Sverige är alltså mindre riskbenägna än Stockholms län. Nästan hela norra 

Sverige är mindre riskbenägna än Stockholms län, det är bara Jämtlands län som är ej 

statistiskt signifikant. Detta visar på att de som bor i norra Sverige är mer risk aversiv än 

andra delar av landet. Inom detta område har det inte tidigare gjorts några studier det är därför 

väldigt intressant att få presentera dessa. 
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5.3 Fortsatt forskning 

Det skulle vara av intresse att undersöka vilka andra oberoende variabler som kan påverka 

risktagandet hos en investerare i just denna storbank. Intressanta variabler som ofta 

förekommer i vetenskapliga artiklar är civil status, hur många köp/sälj investeraren gör, 

investerarens akademiska grad och religion. Det skulle vara intressant att göra en liknande 

studie av fondspararna hos andra storbanker. Den geografiska aspekten ser jag som speciellt 

intressant för att den tidigare inte har studerats. 

 



 46 

6 Källförteckning 

Otryckta Källor 

Movement Research and Consulting AB (2005), “Länsjämförande Grafer Länsspar 11”, 

Länsförsäkringar 

 

Internet Källor 

Fondbolagens Förening, ”Fondsparandet för kvinnor och män”, (2007- 10- 09), 

http://www.fondbolagen.se/upload/071009_fondsparande_kvinnor_och_m%C3%A4n_001.pd

f, (2008-09-22) 

 

Fondbolagens Förening, ”I Börsbubblans Spår Fondsparandet 2000- 2005”, 

http://www.fondbolagen.se/upload/fondsparandet_2000-2005_001.doc, (2008- 07- 25) 

 

Fondbolagens Förening, ”Fonder och risk”,(2004- 06- 17), 

http://www.fondbolagen.se/Publicerat/Fondspecial/Fonderochrisk.aspx, (2008- 07- 28) 

 

Statistiska Central Byrån (2006), ”Koppling mellan postnummer och kommun”, 

www.scb.se/regionalt/marknadsprofiler.asp, (2007- 11- 13) 

 

Morningstar, Sharpe Kvot, 
http://www.morningstar.se/definitions/show.asp?lang=SV&KeyWord=Sharpe (2008- 08- 04) 
 

 

Tryckta Källor 

Böcker 

R Schubert, M Brown, M Gysler, HW Brachinger (2005), Corporate Finance, Mc Graw- Hill, 

New York 

 

A. H. Studenmund (2006), Using Econometrics, Pearson International Edition, USA 

 

Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann (2007), Modern 

Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley & Sons, New York 

 



 47 

Richard D. De Veaux, Paul F. Velleman, David E. Bock (2005), Stats Data and Models, 

Pearson Education, USA 

 

Svante Körner, Lars Whalgren (2005), Statistiska Metoder, Studentlitteratur Lund  

 

Vetenskapliga Artiklar 

Milton Friedman, L. J. Savage (1948) “The Utility Choices of Involving Risk”, The Journal 

of Political Economy, Vol 56, Nr 4, Sid 279- 304 

 

Renate Schubert, Martin Brown, Matthias Gysler, Hans Wolfgang Brachinger (1999), 

“Financial Decision-Making: Are Woman Really More Risk-Averse?”, The American 

Economic Review, Vol 89, Nr 2, Sid 381- 385 

 

Brad Barber & Terrance Odean (2001), “Boys will be boys: Gender, Overconfidence and 

common stock investment”, The Quarterly Journal of Economics, Vol 116, sid 261-292 

 

Annika E. Sundén, Brian J. Surette (1998), ”Gender Differences in the Allocation of Assets in 

Reirement Savings Plans”, The American Economic Review, Vol 88, No 2, Sid 207- 211 

 

The Interaction of experiental and situational Factors and gender in a simulated risky 

decision- making task, sid 173- 181, Levin, Irwin P, Journal of Psychology, Mars 1988 

 

Martin Halek, Joseph G. Eisenhaer (2001), “Demography of Risk Aversion”, The journal of 

Risk and Insurance, Vol 68, No 1, sid 1-24 

 

Signerade Tidningsartiklar 

Karl Lans (2007), ”Danske Capital: “Kvinnor fegsparar””, Dagens Industri, (2007 -05 -28) 

 

Uppsatser 

Åsa Hultlöv (2005), ”Leder Aktiv Avkastning till Aktiv Risk”, Stockholms Universitet 



 48 

Bilagor 

Bilaga 1 

Läns Namn Specifikt Nummer Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

  T- värde T- värde T- värde T- värde  

Stockholms Län 1  

Skånes Län 2 7,09 -1,8 15,37 15,55 

Kronobergs Län 3 -4,05 -0,03 -1,48 -2,49 

Blekinges Län 4 -5,68 -5,95 -1,69 -2,78 

Hallands Län 5 8,56 9,4 9,14 8,9 

Jönköpings Län 6 1,66 3,27 6,72 6,81 

Kalmars Län 7 0,37 -0,09 6,03 6,47 

Västra Götaland 8 4,19 6,5 9,54 8,16 

Östergötlands Län 9 -5,71 -10,57 1,61 -0,5 

Södermanlands Län 10 -6,89 -4,69 -4,12 -5,79 

Gotlands Län 11 -9,19 -11,29 -8,03 -9,81 

Värmlands Län 12 2,05 6,72 9,59 12,98 

Örebros Län 13 2,1 3,49 7,35 8,6 

Västmanlands Län 14 -3,93 -3,7 -2,12 -2,83 

Uppsalas Län 15 -0,44 2,17 -0,49 -0,08 

Dalarnas Län 16 -8,99 -2,34 -4,62 -3,9 

Gävleborgs Län 17 -12,89 -6,33 -10,48 -10,42 

Jämtlands Län 18 -1,4 -1,93 2,33 2,15 

Västernorrlands Län 19 -14,16 -9,27 -7,53 -6,73 

Västerbottens Län 20 -12,29 -2,88 -10,75 -11,93 

Norrbottens Län 21 -22,28 -15,17 -17,49 -19,5 
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 Bilaga 2 

Riskindelning för kommuner med riskmåttet Total Risk 
 
Mer Riskbenägna  Mindre Riskbenägna Ej Statistiskt Signifikant 
Värmdö, Hanninge Nynäshamn Värmdö 
Nacka Nykvarn Hanninge 
Tyresö Österåker Huddinge 
Salem Upplands Väsby Södertälje 
Botkyrka Eslöv Solna 
Järfälla Klippan Sundbyberg 
Ekerö Svalöv Vallentuna 
Danderyd Hässleholm Sigtuna 
Lidingö Osby Sollentuna 
Täby Markaryd Upplands- Bro 
Vaxholm Sölvesborg Trelleborg 
Malmö Bromölla Staffanstorp 
Lund Gislaved Helsingborg 
Svedala Gnosjö Landskrona 
Burlöv Alvesta Höganäs 
Lomma Karlskrona Bjuv 
Vellinge Ronneby Perstorp 
Lund, Eslöv, Höörby, Svalöv Nybro Örkelljunga 
Höörby Kungälv Kristianstad 
Höör Sotenäs Olofström 
Kvälinge Trollhättan Ljunby, Laholm,  
Ängelholm Grästorp -Halmstad, Hylte,  
Åstorp Tjörn -Falkenberg, Varberg,  
Båstad Borås -Gislaved, Svenljunga 
Ystad Svenljunga Falkenberg 
Ystad, Tomelilla, Sjöbo Tranemo Gislaved, Värnamo, Gnosjö 
Simrishamn Tibro Ljungby 
Skurup Gullspång Växsjö 
Sjöbo Sävsjö Växsjö, Lessbo, Uppvidinge 
Hässleholm, Osby, Östra  Degerfors Hallsberg 
- Göinge Köping Emmaboda 
Östra Göinge Linköping Borgholm, Nybro 
Halmstad Norrköping Torsås 
Laholm Finspång Kalmar 
Hylte Gotland Partille 
Värnamo Katrineholm Härryda 
Almhult Flen Alingsås  
Tingsryd Vingåker Lerum 
Karlshamn Strängnäs Ale 
Mönsterås Säffle Vårgårda 
Mörbylånga Forshaga Lysekil 
Borgholm Kristinehamn Munkedal 
Göteborg Filipstad Färgelanda 
Mölndal Hagfors Lilla Edet, Färgelanda 
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Kungsbacka Arboga Vänersborg 
Göteborg, Öckerö, Varberg,  Sala Surahammar 
- Kungsbacka Kungör Lilla Edet 
Varberg Fagersta Essunga 
Stenungsund Östhammar Orust 
Tanum, Lysekil, Sotenäs,  Heby Karlskoga 
- Munkedal Östhammar, Tierp Mark  
Uddevalla Norrtälje Tidaholm 
Strömstad Ludvika Lidköping 
Tanum Smedjebacken Skara 
Mellerud Malung, Vansbro Götene 
Bollebygd Borlänge Vara 
Ulricehamn Mora Jönköping, Nässjö, Tranemo 
Falköping Rättvik Mullsjö 
Herrljunga Älvdalen Habo 
Mariestad, Skövde Gävle Vetlanda, Sävsjö, Hultsfred 
Mariestad Hofors Tranås 
Skövde Tierp Vetlanda 
Hjo Söderhamn, Nordanstig, Eksjö 
Töreboda - Ljusdal, Hudiksvall Hultsfred 
Karlsborg Bollnäs Aneby 
Jönköping Ovanåker Högsby 
Vaggeryd Hudiksvall Boxholm, Mjöllby, 
Nässjö Söderhamn - Linköping 
Oskarshamn Ljusdal Motala 
Mjölby Strömsund Vadstena 
Åtvidaberg Sundsvall Västervik 
Vimmerby Timrå, Sundsvall Nyköping, Trosa,  
Öderhög Timrå - Norrköping 
Nyköping Kramfors, Härnösand Oxelösund 
Trosa Kramfors Söderköping 
Karlstad Härnösand Valdemarsvik 
Hammarö Sollefteå, Strömsund Eskilstuna 
Grums Sollefteå Eskilstuna, Katrineholm, 
Kil Örnsköldsvik - Flen 
Bengtsfors Umeå Gnesta 
Dals- Ed Vilhelmina, Åsele Karlstad, Bengtsfors, Grums 
Eda, Arvika, Årjäng Vilhelmina Åmål 
Sune Dorotea Arvika 
Storfors Lycksele Årjäng 
Kumla Stouman Eda 
Laxå Skellefteå Torsby 
Askersund Arvidsjaur Munkfors 
Nora Piteå Hallsberg, Kumla,  
Lekeberg Älvsbyn - Askersund 
Hallstahammar Kalix Örebro 
Skinnskatteberg Haparanda Örebro, Köping Lindesberg, 
Heby, Enköping, Uppsala Luleå  - Arboga 
Knivsta Överkalix Lindersberg 
Uppsala Övertorneå Hällefors 
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Hedemora Jokkmokk Ljusnarsberg 
Malung Boden Västerås 
Leksand Pajala, Kiruna, Gällivare Surahammar, Sala 
Älvkarleby Kiruna - Skinnskatteberg 
Ånge, Berg, Härjedalen Gällivare Enköping 
Ånge Pajala Håbo 
  Avesta 
  Säter 
  Falun 
  Orsa 
  Sandviken 
  Ockelbo 
  Åre, Krokom, Strömsund 
  Östersund 
  Krokom 
  Härjedalen 
  Vännäs 
  Nordmaling 
  Robertsfors 
  Bjurholm 
  Lycksele, Storuman, Sorsele 
  Vindeln 
  Skellefteå, Norsjö,  
  - Arvidsjaur, Malå, Arjeplog 
  Norsjö 
  Kalix, Överkalix 
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Riskindelning för kommuner med riskmåttet Tracking Error 
 
Mer Riskbenägna  Mindre Riskbenägna Ej Statistiskt Signifikant 
Värmdö, Hannige Nynäshamn Värmdö 
Nacka Nykvarn Hannigne 
Tyresö Sundbyberg Huddinge 
Salem Österåker Botkyrka 
Solna Upplandväsby Södertälje 
Lidingö Upplands- Bro Järfälla 
Ekerö Lund Vaxholm 
Danderyd Eslöv Sigtuna 
Täby Helsingborg Sollentuna 
Vallentuna Höganäs Malmö 
Svedala Klippan Trelleborg 
Lomma Svalöv Burlöv 
Vellinge Hässleholm Staffanstorp 
Lund, Eslöv Höörby, Svalöv Osby Landskrona  
Höörby Markaryd Åstorp 
Höör  Kristianstad Bjuv 
Kvälinge Alvesta Båstad 
Ängelholm Växjö, Lessbo, Uppvidinge Tomelilla, Sjöbo, Ystad 
Ystad Karlskrona Skurup 
Simrishamn Ronneby Sjöbo 
Hässleholm, Osby, Östra  Nybro Perstorp 
- Göinge Kungälv Örkelljunga 
Östra Göinge Sotenäs Olofström 
Halmstad Lilla Edet, Färgelanda Sölvesborg 
Laholm Trollhättan Bromölla 
Hylte Lilla Edet Ljungby, Laholm, Halmstad 
Värnamo Grästrop - Hylte, Falkenberg,Varberg 
Älmhult Tjörn - Gislaved, Svenljunga 
Växjö Borås Falkenberg 
Tingsryd Svenljunga Gislaved, Värnamo, Gnosjö 
Karlshamn Tranemo Gislaved 
Göteborg Gullspång Gnosjö 
Mölndal Jönköping, Nässjö, Tranemo Ljungby 
Kungsbacka Tranås Emmaboda 
Varberg Sävsjö Borgholm, Nybro 
Partille Hultsfred Mönsterås 
Stengungsund Linköping Torsås 
Tanum, Sotenäs, Munkedal Västervik Mörbylånga 
- Lysekil Norrköping Borgholm 
Uddevalla Nyköping, Trosa, Norrköping Kalmar 
Strömstad Finspång Göteborg, Öckerö, Varberg 
Lysekil Gotland - Kungsbacka 
Tanum Katrineholm Härryda 
Bollebygd Vingåker Alingsås 
Ulricehamn Strängnäs Lerum 
Falköping Forshaga Ale 
Herrljunga Hagfors Vårgårda 
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Lidköping Hällefors Munkedal 
Vara Köping Färgelanda 
Skövde Arboga Vänersborg 
Mariestad Sala Mellerud 
Hjo Kungör Essunga 
Töreboda Östhammar Orust 
Karlsborg Heby Mark 
Jönköping Östhammar, Tierp Tidaholm 
Mullsjö Norrtälje Skara 
Vageryd Älvdalen Götene 
Nässjö Tierp Mariestad, Skövde 
Motala Ockelbo Tibro 
Åtvidaberg Söderhamn, Nordanstig Habo 
Vimmerby - Hudiksvall, Ljusdal Vetlanda, Sävsjö, Hultsfred 
Öderhög Ovanåker Oskarshamn 
Oxelösund Söderhamn Vetlanda 
Trosa Sundsvall Eksjö 
Karlstad Timrå, Sundsvall Aneby  
Karlstad, Grums, Bengtfors Timrå Högsby 
Hammarö Kramfors Boxholm, Mjölby, 
Grums Härnösand - Linköping  
Bengtsfors Strömsund, Sollefteå Vadstena 
Dals- Ed Sollefteå Mjölby 
Eda, Arvika, Årjäng Åsele, Vilhelmina Nyköping 
Eda Vilhelmina Söderköping 
Torsby Dorotea Valdermarsvik 
Munkfors Lycksele Eskilstuna 
Sune Storuman Eskilstuna,Katrineholm,Flen 
Karlskoga Arvidsjaur Flen 
Askersund Piteå Gnesta 
Nora Kalix, Överkalix Säffle 
Skinskatteberg Haparanda Åmål 
Knivsta Luleå Kil 
Enköping Överkalix Arvika  
Uppsala Övertorneå Årjäng 
Malung Jokkmokk Kristinehamn 
Leksand Boden Filipstad 
Älvkarleby Pajala, Kiruna, Gällivare Storfors 
Ånge, Berg, Härjedalen Pajala Hallsberg,Kumla,Askersund 
Ånge Kiruna Kumla 
Skellefteå Gällivare Degerfors 
  Hallsberg 
  Laxå 
  Örebro 
  Örebro, Köping,Lindesberg, 
  - Arboga 
  Lindesberg 
  Ljusnarberg 
  Lekeberg 
  Västerås 
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  Surahammar, Sala 
  - Skinskatteberg 
  Hallstahammar 
  Surahammar 
  Fagersta 
  Heby, Uppsala, Enköping 
  Håbo 
  Ludvika 
  Avesta 
  Hedemora 
  Smedjebacken 
  Malung, Vansbro 
  Borlänge 
  Säter 
  Falun 
  Mora 
  Orsa 
  Rättvik 
  Gävle 
  Sandviken 
  Hofors 
  Bollnäs 
  Hudiksvall 
  Ljusdal 
  Åre, Krokom, Strömsund 
  Östersund 
  Krokom 
  Strömsund 
  Härjedalen 
  Örnsköldsvik 
  Umeå 
  Vännäs 
  Nordmaling 
  Robertsfors 
  Bjurholm 
  Lycksele, Storuman,  
  - Sorsele 
  Vindeln 
  Skellefteå, Norsjö,  
  - Arvidsjaur, Malå, Arjeplog 
  Norsjö  
  Älvsbyn 
  Kalix 
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Riskindelning för kommuner med riskmåttet Sharpe Kvot 
 
 
Mer Riskbenägna  Mindre Riskbenägna Ej Statistiskt Signifikant 
Värmdö, Hanninge Huddinge Värmdö 
Nacka Nynäshamn Hanninge 
Tyresö Nykvarn Botkyrka 
Salem Sundbyberg Södertälje 
Järfälla  Österåker Solna 
Ekerö Upplands- Väsby Sigtuna 
Lidingö Eslöv Sollentuna 
Danderyd Hässleholm Upplands- Bro 
Täby Osby Trelleborg 
Vaxholm Markaryd Staffanstorp 
Vallentuna Sölvesborg Höganäs 
Malmö Gislaved Klippan 
Lund Gnosjö Bjuv 
Svedala Alvesta Svalöv 
Burlöv Ronneby Hässleholm, Osby,  
Lomma Härryda - Östra Göinge 
Vellinge Kungälv Perstorp  
Lund, Eslöv, Svalöv, Höörby Sotenäs Kristianstad 
Höörby Grästorp Olofström 
Höör Tjörn Bromölla 
Kvälinge Borås Falkenberg 
Helsingborg Svenljunga Gislaved, Värnamo, Gnosjö 
Landskrona Sävsjö Ljungby  
Ängelholm Finsprång Växjö 
Åstorp Söderköping Växjö, Lessbo, Uppvidinge 
Båstad Gotland Karlskrona 
Tomelilla, Ystad, Sjöbo Eskilstuna, Flen, Katrineholm Borgholm, Nybro 
Ystad Katrineholm Nybro 
Simrishamn Flen Torsås 
Skurup Strängnäs Mörbylånga 
Sjöbo Filipstad Lerum 
Örkelljunga Hagfors Ale 
Östra Göinge Arboga Vårgårda 
Halmstad Sala Lysekil 
Halmstad, Ljungby, Laholm,  Fagersta Munkedal 
- Hylte, Falkenberg, Varberg Östhammar Färgelanda 
- Gislaved, Svenljunga Heby Färgelanda, Lilla Edet 
Laholm Östhammar, Tierp Trollhättan 
Hylte Ludvika Lilla Edet 
Värnamo Smedjebacken Essunga 
Älmhult Mora Orust 
Emmaboda Älvdalen Tranemo 
Tingsryd Sandviken Skara 
Karlshamn Hofors  Vara 
Mönsterås Tierp Tibro 
Borgholm Söderhamn, Nordanstig, Karlsborg 



 56 

Kalmar - Ljusdal, Hudiksvall Gullspång 
Göteborg Ovanåker Jönköping, Nässjö, Tranemo 
Mölndal Söderhamn Mullsjö 
Kungsbacka Ljusdal Habo 
Göteborg, Kungsbacka,  Sundsvall Oskarshamn 
- Öckerö, Varberg Kramfors, Härnösand Tranås 
Varberg Kramfors Hultsfred 
Partille Härnösand Aneby 
Skellefteå Sollefteå, Strömsund Linköping 
Alingsås  Sollefteå Västervik 
Stenungsund Umeå Mjölby 
Tanum, Lysekil, Sotenäs,  Åsele, Vilhelmina Norrköping 
- Munkedal Vilhelmina Nyköping,Trosa,Norrköping 
Uddevalla Bjurholm Valdemarsvik  
Strömstad Dorotea Eskilstuna 
Tanum Lycksele Vingåker 
Vänersborg Storuman Gnesta 
Mellerud Arvidsjaur Karlstad, Bengtsfors, Grums 
Mark Piteå Säffle 
Bollebygd Kalix Forshaga 
Ulricehamn Haparanda Årjäng 
Falköping Luleå Eda 
Tidaholm Övertorneå Torsby 
Herrljunga Jokkmokk Munkfors 
Lidköping Boden Hallsberg,Kumla,Askersund 
Götene Kiruna Kumla 
Mariestad, Skövde Kiruna, Pajala, Gällivare Degerfors 
Mariestad Gällivare Laxå 
Skövde Pajala Örebro, Köping,  
Hjo  - Lindesberg, Arboga 
Töreboda  Lindesberg 
Jönköping  Hällefors 
Vaggeryd  Ljusnarsberg 
Vetlanda, Sävsjö, Hultsfred  Lekeberg 
Nässjö  Surahammar, Sala, 
Vetlanda  - Skinnskatteberg 
Eksjö  Köping 
Högsby  Surahammar 
Boxholm, Mjölby, Linköping  Kungör 
Motala  Enköping 
Vadstena  Håbo 
Åtvidaberg  Norrtälje 
Vimmerby  Avesta 
Öderhög  Malung, Vansbro 
Nyköping  Borlänge 
Oxelösund  Falun 
Trosa  Orsa 
Karlstad  Rättvik 
Åmål  Gävle 
Hammarö  Ockelbo 



 57 

Grums  Bollnäs 
Kil  Hudiksvall 
Bengtsfors  Strömsund 
Dals- Ed  Östersund 
Eda, Arvika, Årjäng  Härjedalen 
Arvika  Timrå 
Kristinehamn  Timrå, Sundsvall 
Sune  Vännäs 
Storfors  Nordmaling 
Karlskoga  Robertsfors 
Hallsberg  Lycksele, Storuman, Sorsele 
Askersund  Vindeln 
Örebro  Skellefteå, Norsjö,  
Nora  - Arvidsjaur, Malå, 
Västerås  - Arjeplog 
Hallstahammar  Norsjö 
Skinnskatteberg  Älvsbyn 
Heby, Uppsala, Enköping  Över Kalix, Kalix 
Knivsta  Över Kalix 
Uppsala 
Hedemora 
Malung 
Säter 
Leksand 
Älvkarleby 
Åre, Krokom, Strömsund 
Krokom 
Ånge, Berg, Härjedalen 
Ånge 
Örnsköldsvik 
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Riskindelning för kommuner med riskmåttet Information Ratio 
 
 
Mer Riskbenägna  Mindre Riskbenägna Ej Statistiskt Signifikant 
Värmdö, Hanninge Karlskrona Värmdö 
Nacka Nynäshamn Hanninge 
Tyresö Nykvarn Kristianstad 
Salem Sundbyberg Södertälje 
Järfälla  Mörbylånga Solna 
Ekerö Upplands- Väsby Sigtuna 
Lidingö Eslöv Sollentuna 
Danderyd Hässleholm Upplands- Bro 
Täby Osby Trelleborg 
Vaxholm Markaryd Staffanstorp 
Vallentuna Sölvesborg Höganäs 
Malmö Gislaved Klippan 
Lund Lilla Edet Bjuv 
Svedala Alvesta Svalöv 
Burlöv Norrköping Hässleholm, Osby,  
Lomma Härryda - Östra Göinge 
Vellinge Kungälv Halmstad,Ljungby,Laholm, 
Lund, Eslöv, Svalöv, Höörby Sotenäs -Hylte, Falkenberg, Varberg 
Höörby Grästorp - Gislaved, Svenljunga 
Höör Tjörn Bromölla 
Kvälinge Borås Falkenberg 
Helsingborg Svenljunga Gislaved, Värnamo, Gnosjö 
Landskrona Sävsjö Ljungby  
Ängelholm Finsprång Växjö 
Åstorp Köping Växjö, Lessbo, Uppvidinge 
Båstad Gotland Vänersborg 
Tomelilla, Ystad, Sjöbo Eskilstuna, Flen, Katrineholm Borgholm, Nybro 
Ystad Katrineholm Nybro 
Simrishamn Flen Torsås 
Skurup Strängnäs Söderköping 
Sjöbo Borlänge Lerum 
Örkelljunga Hagfors Ale 
Östra Göinge Arboga Vårgårda 
Halmstad Sala Lysekil 
Ronneby Fagersta Munkedal 
Essunga Östhammar Färgelanda 
Orust Heby Färgelanda, Lilla Edet 
Laholm Östhammar, Tierp Trollhättan 
Hylte Ludvika Filipstad 
Värnamo Smedjebacken Hallsberg 
Älmhult Mora Hofors 
Emmaboda Älvdalen Tranemo 
Tingsryd Sandviken Krokom 
Karlshamn Timrå Vara 
Mönsterås Tierp Tibro 
Borgholm Söderhamn, Nordanstig, Gnosjö 
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Kalmar - Ljusdal, Hudiksvall Gullspång 
Göteborg Ovanåker Jönköping, Nässjö, Tranemo 
Mölndal Söderhamn Mullsjö 
Kungsbacka Ljusdal Habo 
Göteborg, Kungsbacka,  Skellefteå Oskarshamn 
- Öckerö, Varberg Kramfors, Härnösand Tranås 
Varberg Kramfors Hultsfred 
Partille Härnösand Sundsvall 
Skara Sollefteå, Strömsund Linköping 
Alingsås  Sollefteå Västervik 
Stenungsund Umeå Huddinge 
Tanum, Lysekil, Sotenäs,  Åsele, Vilhelmina Över Kalix 
- Munkedal Vilhelmina Nyköping,Trosa,Norrköping 
Uddevalla Bjurholm Valdemarsvik  
Strömstad Dorotea Eskilstuna 
Tanum Lycksele Vingåker 
Karlsborg Storuman Gnesta 
Mellerud Arvidsjaur Över Kalix, Kalix 
Mark Piteå Älvsbyn 
Bollebygd Kalix Forshaga 
Ulricehamn Haparanda Norsjö 
Falköping Luleå Eda 
Tidaholm Övertorneå Torsby 
Herrljunga Jokkmokk Munkfors 
Lidköping Boden Hallsberg,Kumla,Askersund 
Götene Kiruna Vindeln 
Mariestad, Skövde Kiruna, Pajala, Gällivare Degerfors 
Mariestad Gällivare Laxå 
Skövde Pajala Örebro, Köping,  
Hjo Rättvik - Lindesberg, Arboga 
Töreboda  Lindesberg 
Jönköping  Hällefors 
Vaggeryd  Ljusnarsberg 
Vetlanda, Sävsjö, Hultsfred  Lycksele, Storuman, Sorsele 
Nässjö  Surahammar, Sala, 
Vetlanda  - Skinnskatteberg 
Eksjö  Robertsfors 
Högsby  Surahammar 
Boxholm, Mjölby, Linköping  Kungör 
Motala  Enköping 
Vadstena  Håbo 
Åtvidaberg  Norrtälje 
Vimmerby  Nordmaling 
Öderhög  Malung, Vansbro 
Nyköping  Timrå, Sundsvall 
Oxelösund  Falun 
Trosa  Orsa 
Karlstad  Vännäs 
Åmål  Gävle 
Hammarö  Ockelbo 
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Grums  Bollnäs 
Kil  Hudiksvall 
Bengtsfors  Strömsund 
Dals- Ed  Östersund 
Eda, Arvika, Årjäng  Härjedalen 
Arvika  Skellefteå, Norsjö, 
Kristinehamn  - Arvidsjaur, Malå, 
Sune  - Arjeplog 
Storfors   
Karlskoga   
Lekeberg   
Askersund   
Örebro    
Nora   
Västerås   
Hallstahammar   
Skinnskatteberg   
Heby, Uppsala, Enköping   
Knivsta   
Uppsala   
Hedemora   
Malung 
Säter 
Leksand 
Älvkarleby 
Åre, Krokom, Strömsund 
Ånge, Berg, Härjedalen 
Ånge 
Örnsköldsvik 
Botkyrka 
Österåker 
Perstorp 
Olofström 
Aneby 
Mjölby 
Säffle 
Karlstad, Bengtsfors, Grums 
Årjäng 
Kumla 
Avesta 


