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Abstract 
Master Thesis in Business Administration, School of Business and Economics at the 

Linneaus University, 2012 

 

Author: Hiten Limbasiya and Andreas Martinsson 

 

Supervisor: Anna Stafsudd  

 

Examiner: Sven-Olof Yrjö Collin  

 

Title: A study of Swedish corporate governance actors risk preferences 

 

Background and problem: Corporate governance is about firms where ownership of the 

company are separated from the control of the company, which makes the external CEO in 

charge of the company. Researches on corporate governance are generally based on agency 

theory which assumes that individuals act rationally, opportunistic and value-maximizing. 

The consequence of this is that corporate governance actors may have different preferences 

for taking risks, and these risk preferences have, so far as we know, not been explored 

empirically. 

  

Purpose: The purpose of this study aims to explain the risk preferences of the actors in the 

Swedish corporate governance system, and if these preferences differs between different 

actors. 

 

Method: The study is based on a quantitative method using empirical data gathered through a 

survey study. From a sample of 160 Swedish major shareholders we got a response from 27 

shareholders. We used all enterprises CEO that are listed on Nasdaq OMX. From a sample of 

253 CEO we got response from 63 CEOs. We even used 250 fund managers that manages 

shares from this sample we got a response from 45 managers. A stratified sample of 250 

board members we got response from 71 board members. We created hypothesis to test if 

there are any factors that could help us explain the risk preferences as well as if there are any 

differences in the risk preferences between the actors.     

 

Conclusions: Our results indicates that all Corporate governance actors  (shareholders, CEOs, 

board directors and fund managers) exhibit risk aversion, which means low willingness to 

take risks. We find that fund manager's risk preferences are significantly different from the 

other actors, and the fund manager is the actor which presents the lowest grade of risk 

aversion. Shareholders exhibit risk aversion in the highest degree, and our results suggest that 

their risk preferences are significantly different from the CEO’s and fund managers' risk 

preferences. We find no significant difference between the CEO s and fund managers' risk 

preferences. Prospect Theory´s assumption of decision making under risk has also been 

tested, and all assumptions can be confirmed for all participants, with some significant 

differences in actors' tendencies.  
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Sammanfattning 
Civilekonomuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet, 2012  

 

Författare: Hiten Limbasiya och Andreas Martinsson 

 

Handledare: Anna Stafsudd  

 

Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin  

 

Titel: En studie om svenska bolagsstyrningsaktörers riskpreferenser 

  

Bakgrund och problem:  

Bolagsstyrning berör företag där ägandet av företaget skilts från kontrollen av företaget, så att en 

extern VD styr företaget. Forskning om bolagsstyrning baseras oftast på agentteorin som antar att 

individer agerar rationellt, opportunistiskt och nyttomaximerande. Följden av detta är att 

bolagsstyrningsaktörer kan tänkas ha olika preferenser för att ta risker, och dessa riskpreferenser 

har, så vitt vi känner till, inte utforskats empiriskt. 

Syfte: Studiens syfte är att förklara vilka riskpreferenser aktörerna inom det svenska 

bolagsstyrningssystemet har och om dessa preferenser skiljer sig mellan olika aktörer.  

Metod: Studien bygger på en kvantitativ metod med hjälp av empiriska data som samlats in 

genom en enkätstudie. Från ett urval av 160 svenska större aktieägare fick vi svar från 25 

aktieägare. Vi skickade även ut enkäter till samtliga VD:n som är VD för ett bolag som är 

noterade på Nasdaq OMX. Från ett urval av 253 VD fick vi svar från 63 VD. Vi skickade 

även ut enkäter till ett urval av 250 fondförvaltare som förvaltar aktierna från detta urvalet 

fick vi en svar från 45 fondförvaltare. Ur ett stratifierat urval av 250 ledamöter fick vi svar 

från 68 styrelseledamöter. Hypoteser formulerades för att testa om det finns faktorer som kan 

hjälpa oss att förklara riskpreferenser samt om det finns några skillnader i riskpreferenser 

mellan aktörerna 

Slutsatser:  

Våra resultat tyder på att samtliga berörda aktörer (aktieägare, VD:ar, styrelseledamöter och 

fondförvaltare) uppvisar riskaversion, d.v.s. en ovilja att ta risker. 

Vi finner att fondförvaltares riskpreferenser är signifikant skilda från övriga aktörer, och 

fondförvaltare är den aktör som uppvisar riskaversion i lägst grad. Aktieägare uppvisar 

riskaversion i högst grad, och våra resultat tyder på att deras riskpreferenser är signifikant 

skilda från VD:ars och fondförvaltares riskpreferenser. Vi finner ingen signifikant skillnad 

mellan VD:ars och fondförvaltares riskpreferenser. Prospect Theorys antagande om 

beslutsfattande under risk har även testats, och samtliga antaganden kan bekräftas för samtliga 

aktörer, med vissa signifikanta skillnader i aktörernas tendender 
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1.0 Inledning 

1.1 Bakgrund 
God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag sköts på ett för 

aktieägarna så effektivt sätt som möjligt. Förtroendet hos befintliga och 

potentiella investerare för att så sker är avgörande för deras intresse av att 

investera i bolagen. Därigenom tryggas näringslivets riskkapitalförsörjning. 

(Svensk kod för bolagsstyrning, sid. 3, 2010) 

Vi väljer här att lyfta Svensk kod för bolagsstyrnings definition då det troligen är denna 

definition som svenska aktörer förhåller sig till. En annan, internationellt vanligare, definition 

av bolagsstyrning är att det behandlar på vilka sätt leverantörer av finansiellt kapital försäkrar 

sig om att få en avkastning på sin investering (Shleifer & Vishny, 1997). Vi ser här en 

skillnad i definitionerna, då den svenska definitionen belyser aktieägarna medan den 

internationella riktar sig till alla leverantörer av finansiellt kapital. 

Bolagsstyrningssystem skiljer sig åt runt om i världen även på andra sätt. Företag i USA och 

Storbritannien förlitar sig på investerarskydd och större ägare är mindre framträdande. I 

kontinentala Europa och Japan är tilltron för investerarskydd lägre och beroendet av banker 

och större ägare betydande. (Shleifer & Vishny, 1997) Även Sverige har länge klassats som 

ett bankbaserat system med koncentrerat ägande (Sinani et al, 2008). 

Bolagsstyrningsforskningen skiljer alltså mellan marknadsbaserade system, som främst finns i 

USA och Storbritannien, mot bank- eller kontrollbaserade system, som finns i kontinentala 

Europa och Norden. Marknadsbaserade system kännetecknas av spritt ägande, medan 

bankbaserade system består av mer koncentrerat ägande och mindre likvida marknader 

(Sinani et al, 2008) 

Enligt La Porta et al (1998) skulle Sveriges koncentrerade ägande kunna förklaras av landets 

svaga investerarskydd. De finner i sin studie om länders investerarskydd att Sveriges aktie- 

och långivarskydd är svagt, relativt common law-länder som USA och Storbritannien. De 

finner även att Sveriges upprätthållande av lagar är en av världens allra bästa, vilket till viss 

del skulle kunna kompensera för det svaga investerarskyddet. De menar att ett lands lagar och 

investerarskydd sätter förutsättningarna för en investerares rättigheter. Dessa rättigheter, t.ex. 

att rösta på bolagsstämman, gör att finansiella tillgångar har ett kassaflöde och de skapar även 

förutsättningar för företag att erhålla externt kapital. (La porta et al, 1998) 
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En annan förklaring till Sveriges koncentrerande ägande kan vi dock hitta i det faktum att 

svensk reglering har definierats som korporatism. Detta innebär att ekonomisk reglering 

utvecklas genom förhandlingar mellan styrande inom politik, arbetsmarknad (labour) och 

affärsrörelser (business). Modellen har underlättats tack vare koncentrerat ägande bland 

svenska företag, starka fackföreningar och en stabil politisk situation. Några investmentbolag 

styrda av svenska banker har tillsammans med ett fåtal ägarfamiljer agerat parter i 

förhandlingar med den svenska staten. Att det bara funnits ett fåtal synliga ägare i 

förhandlingsprocessen har effektiviserat den svenska modellen. Koncentrerat ägande i Sverige 

har även stötts av mekanismer som röstdifferentierade aktier. (Jonnergård & Larsson-Olaison, 

2010) 

Bankbaserade system eller kontrollägarsystem har inom forskningen förknippats med dålig 

lagstiftning, svaga aktiemarknader och minoritetsexpropriation. Vad som dock komplicerar 

det hela är att kontrollägarsystemet finns i länder med både bra och dålig lagstiftning, och 

kontrollägarnas värdeutvinning skiljer sig kraftigt åt mellan olika länder. Att företag har 

kontrollägare behöver alltså inte innebära negativa konsekvenser. Gilson (2006) förklarar att 

Sverige är ett effektivt kontrollägarsystem, där god lagstiftning inte tillåter kontrollägare att 

minoritetsexpropriera till ett värde högre än vad de sänker agentkostnaderna. Kontrollägare i 

Sverige är således, enligt Gilson, positivt för mindre aktieägare och för ekonomin som helhet. 

Detta illustreras även i prisskillnaden mellan A- och B-aktier, där denna skillnad är en procent 

i Sverige, medan den är 36 procent i Mexiko, som är ett ineffektivt kontrollägarsystem. 

(Gilson, 2006) 

Eftersom effektiva kontrollägarsystem inte tillåter speciellt stora ekonomiska fördelar för 

kontrollägare, måste anledningen till att det faktiskt finns kontrollägare i dessa system vara 

icke-ekonomiska fördelar. Att kontrollägare betydligt lättare får icke-ekonomiska fördelar 

som höga sociala och politiska positioner i den lilla svenska ekonomin än i den stora 

amerikanska skulle således vara anledningen till att Sverige kännetecknas av kontrollägare 

medan USA kännetecknas av spritt ägande. (Gilson, 2008) 

Trots det svaga investerarskyddet förklarar Sinani et al (2008) att Sveriges banksektor 

krympte under 1990-talet, medan börsvärdet tredubblades. Detta har lett till att den svenska 

ekonomin numera uppvisar egenskaper liknande de marknadsbaserade amerikanska och 

brittiska ekonomierna. (Sinani et al, 2008) 
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Den svenska bolagsstyrningen kännetecknas av att det finns tre olika beslutsorgan: styrelsen, 

VD och bolagstämman, varav bolagsstämman består av företagets aktieägare 

(Aktiebolagslagen). I denna uppsats kommer vi inkludera dessa aktörer, tillsammans med 

institutionella ägare, som fondplacerare, som förvaltar kapital åt sparare. Aktieägare har en 

central roll i bolagsstyrningen enligt ovanstående definition, och styrelse och VD påverkar i 

allra högsta grad aktieägarnas avkastning på investerat kapital (Jensen och Meckling, 1976). 

Detta är någon som även institutionella ägare gör, i sin roll som förvaltare (Chevalier & 

Ellison, 1997). 

1.2 Problemdiskussion 
Forskning om bolagsstyrning utgår ofta från agentteorin (Jensen och Meckling 1976). Teorin 

är uppbyggd för att behandla problemen mellan uppdragsgivare (principalen) och 

uppdragstagaren (agenten). Principalen vill få någon typ av arbetsuppgift utförd, som 

principalen själv inte kan utföra och därmed delegeras arbetsuppgifter till en agent. Parterna 

ingår i ett avtal med varandra för att fastställa deras överenskommelse.  (Jensen och Meckling 

1976) Agentteorin är förknippad med två problem: Det första uppstår när det råder 

intressekonflikter mellan principalen och agenten. Detta är till följd av att det är kostsamt, 

svårt och tidskrävande för principalen att övervaka vad agenten faktiskt gör. Med andra ord så 

kan inte principalen verifiera om agenten har utfört ett korrekt arbete. Det andra problemet 

som agentteori behandlar är riskfördelningen mellan principalen och agenten. På grund av 

skillnaden i riskpreferenser så föredrar agenten och principalen olika åtgärder vid en specifik 

situation. (Eisenhard 1989)  

Enligt Fama (1980) har aktieägare och VD:n olika möjligheter till att diversifiera sina 

tillgångar. Fama (1980) menar att aktieägare har tillgång till en global marknad och har 

därmed möjlighet att diversifiera sina tillgångar till flera olika företag och marknader vilket 

medför att aktieägarnas förmögenheter inte är beroende av ett specifikt företags prestationer. 

Företagsledaren hyr å andra sidan ut sitt humankapital till endast ett företag och har därmed 

begränsade möjligheter till att kunna diversifiera. Följden av detta resonemang är att 

företagsledare kommer vara mindre benägna att utföra riskfyllda investeringar, eftersom deras 

ersättning påverkas av företagets prestationer. Resultatet av företagsledarens begränsade 

diversifieringsmöjligheter blir enligt agentteorin att företagsledare är riskaverta, medan 

aktieägare, som kan diversifiera sina innehav, är riskneutrala. 

Agentteorin lyfter en intressant fråga om aktörers riskpreferenser, och specifikt skilda 

riskpreferenser. Finansiell risktolerans definieras som den maximala mängd osäkerhet som 



9 
 

någon är villig att acceptera när ett finansiellt beslut tas (Gramble, 2000). I denna uppsats 

använder vi termen riskpreferens synonymt med risktolerans.  

Riskpreferenser kan delas in tre olika kategorier: riskaversion, riskneutral och risksökande. 

Investerare som kännetecknas av att vara riskaverta föredrar lägre risk även om de straffas av 

att avkastningen bli lägre. En riskneutral investerare föredrar att söka sig till investeringar där 

risken är kompenserad av en fullgod avkastning. En risksökande investerare kan tänka sig att 

investera i riskfyllda projekt som inte är kompenserad fullt ut. (Gomez- Meija och Wiseman, 

1998) 

Vad gäller forskningen om individers riskpreferenser finns ett stort intresse för demografiska 

faktorer och uppmärksamheten har särskilt riktats mot ålder, kön, utbildning, inkomst, 

förmögenhet och civilstånd. Forskare har bl.a. funnit att risktolerans minskar med ålder, att 

mäns risktolerans är högre än kvinnors och att risktolerans ökar med utbildning, inkomst och 

förmögenhet. (Faff et al, 2008)  

År 1979 publicerade Kahneman och Tversky artikeln Prospect Theory: An analysis of 

decision under risk. Genom att mäta individers riskpreferenser med hjälp av ett hypotetiskt 

lotteriexperiment fann de att individer uppvisar beteendemönster som avviker från tidigare 

teoretiska antaganden. Framförallt så fann de att individer undervärderar utfall som är 

sannolika, men inte säkra, i jämförelse med utfall som erhålls med säkerhet. Denna tendens 

leder till riskaversion då en säker vinst finns som alternativ och leder till risksökande då valet 

står mellan en säker förlust och en osäker förlust. (Kahneman & Tversky, 1979) 

De utvecklar en alternativ beslutsteori, benämnd Prospect theory som är en del av 

Behavioural Finance. I denna teori byts sannolikheter för utfall ut mot beslutsvikter (decision 

weights), och dessa beslutsvikter är inte alltid lika med sannolikheter. Teorin antar att 

beslutsvikter brukar övervärdera små sannolikheter och undervärdera måttliga och höga 

sannolikheter. Teorin byter även ut begreppet nytta (utility) med värde (value). Medan nytta 

vanligtvis definieras i termer av nettoförmögenhet, definieras värde som avvikelser från en 

referenspunkt, d.v.s. i termer av vinster och förluster. Dessutom är värdefunktionen för 

förluster brantare än värdefunktionen för vinster, vilket får till följd att individer är känsligare 

för förluster än för vinster. (Kahneman & Tversky, 1979) 

Prospect theory har blivit en av de mest populära beslutsteorierna (Broll et al, 2010) och har 

bl.a. använts som förklaring till The equity premium puzzle, d.v.s. det empiriska faktum att 
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avkastningen på aktier kraftigt har överträffat obligationer det senaste seklet och att detta inte 

kan förklaras av klassiska ekonomiska teorier (Benartzi & Thaler, 1995) 

Agentteorin antar teoretiskt att VD:ar är riskaverta, medan aktieägare är riskneutrala. Att 

empiriskt bevisa att detta stämmer skulle bekräfta att agentproblemet med skilda 

riskpreferenser faktiskt existerar i det svenska bolagsstyrningssystemet. Att Sverige dessutom 

kännetecknas som ett effektivt kontrollägarsystem (Gilson, 2006) indikerar att svenska ägare 

effektivare tyglar sina VD:ars riskpreferenser, och att den svenska situationen således är unik. 

Styrelsen funktion inom bolagsstyrningssystemet är att minska agentkostnaden som uppstår 

på grund av informationsasymmetri mellan ägare och VD. (Hillman och Dalziel, 2003). 

Styrelsen har ett antal arbetsuppgifter för att kunna minska informationsasymmetrin som 

råder mellan parterna. Enligt aktiebolagslagen (Kap. 8, § 4) svarar styrelsen för bolagets 

organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Enligt svensk kod för 

bolagsstyrningsstyrning ska styrelsen arbeta för att värna om aktieägarnas intressen. Med 

utgångspunkt från agentteori bör det betyda att styrelseledamöter delar aktieägares 

riskpreferenser, som enligt agentteorin är riskneutrala. 

Eftersom styrelsen enligt aktiebolagen är ytterst ansvariga för företagets förvaltning och risker 

skulle det dock kunna medföra att styrelse agerar mer riskavert än vad som är i aktieägarnas 

bästa intressen. Detta eftersom större risker kan medföra stora förluster och eftersom styrelsen 

är ansvariga för företagets förvaltning kommer det medföra att det är styrelsemedlemmarna 

som kommer bli utsatta för negativ publicitet. Negativ publicitet i marknaden kan medföra att 

styrelsemedlemmar blir mindre attraktiva på arbetsmarknaden. Därmed bör styrelser vara 

mindre benägna att förvärva riskfyllda projekt som kan innebära ett negativt utfall för 

företaget. En studie av Ertimur et al. (2004) visar att styrelser som inte tar hänsyn till 

kontrollägares intressen eller förslag löper stor risk att försämra sitt rykte ute i 

arbetsmarknaden. Studien visade även att risken för ett försämrat rykte medför att man kan 

förlora styrelseposter i andra företag.  

Sinani et al. (2008) studie visar att svenska styrelseledamöter och ägare är tätt anslutna via 

olika nätverk och att detta bidrar till att information lättare sprids mellan nätverkens aktörer. 

En effektiv ryktesmekanism bör leda till att ledamöter är mer eftertänksamma om hur deras 

agerande kan påverka deras rykten, vilket således skulle kunna leda till riskavert beteende. Att 

undersöka styrelseledamöters riskpreferenser i relation till aktieägare är av intresse då det 
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visar på om de uppfyller sin uppgift eller inte och om de uppfyller kravet från svensk kod för 

bolagsstyrning. 

Relationen mellan institutionella investerare och dess kunder kan även den beskrivas som en 

agentrelation. Kunderna vill att investerarna maximerar den riskjusterade avkastningen, 

medan investerarna är motiverade av deras egna vinster. (Chevalier & Ellison, 1997) Skilda 

riskpreferenser parterna emellan skulle innebära ett agentproblem och det vore således 

intressant att undersöka dessa parters riskpreferenser på den svenska marknaden. 

Prospect theory, som inte antar att individer är rationella, erbjuder en annan syn än 

agentteorin. The equity premium puzzle, som indikerar att aktieägare är riskaverta, tyder på att 

agentteorins antagande om riskneutrala aktieägare är felaktigt. Att med hjälp av Prospect 

theory undersöka svenska bolagsstyrningsaktörers riskpreferenser skulle vi dessutom kunna 

se om aktörerna är irrationella, och om denna irrationalitet skiljer sig mellan olika aktörer, 

vilket således skulle öka kunskapen om dessa aktörer och om det svenska 

bolagsstyrningssystemet som helhet. 

1.3 Problemformulering 
Vilka riskpreferenser har aktörerna inom det svenska bolagsstyrningssystemet och vad finns 

det för tänkbara förklaringar till dem? 

1.4 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka vilka riskpreferenser aktörerna inom det svenska 

bolagsstyrningssystemet har och förklara hur preferenserna skiljer sig åt mellan aktörerna. 

1.5 Avgränsning 
Vi avgränsar studien till att endast undersöka finansiella riskpreferenser vilket innebär den 

maximala osäkerhet en individ kan tänkas vara villig att ta vid ett investeringsbeslut 

(Gramble, 2000). Vad gäller bolagsstyrningsaktörer avgränsar vi studien till att endast 

inkludera aktieägare, VD:ar, styrelseledamöter och fondförvaltare, på den svenska 

marknaden. 

Vi avgränsar studien till aktieägare, då detta är den centrala parten i 

bolagsstyrningssystemet, enligt Svensk kod för bolagsstyrnings definition. (Svensk kod 

för bolagsstyrning, sid. 3, 2010) Även fonder är en typ av aktieägare, och dessa kommer 

att behandlas separat i denna studie, då de skiljer sig från vanliga aktieägare p.g.a. deras 

agentrelation till deras kunder. Förvaltningen av företaget har delegerats till en VD och 
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styrelseledamöter och således kan dessa aktörer påverka aktieägarnas riskpreferenser, 

och inkluderas således. 

2.0 Metod 
 

2.1 Forskningsansats 
Forskning om riskpreferenser och bolagsstyrning är väl etablerat. Däremot är kombinationen 

av dessa mer sällsynt, vilket dock inte behöver vara något hinder för oss. Eftersom teorier 

redan finns att tillgå finner vi en deduktiv ansats som mest lämplig. Detta innebär enligt 

Bryman och Bell (2003) att man utifrån befintlig teori härleder hypoteser, som ska 

underkastas en empirisk granskning. (Bryman och Bell, 2003). 

Alternativet till en deduktiv ansats hade varit en induktiv ansats, vilket innebär att vi hade 

studerat aktörernas riskpreferenser och utifrån resultaten utveckla teorier (Bryman & Bell, 

2003). En nackdel med en sådan ansats är att det kan försvåra generalisering, då risken finns 

att resultaten endast förekommer för en viss situation (Patel & Davidson, 2011). Eftersom vi 

vill förklara vilka riskpreferenser svenska bolagsstyrningsaktörer har, finner vi därför en 

deduktiv ansats bättre lämpad för denna generalisering.  

Genom att utgångspunkten tas i redan befintlig teori blir forskningsprocessen mindre färgad 

av våra subjektiva uppfattningar, och således stärks objektiviteten. En nackdel med en 

deduktiv ansats är dock att den befintliga teorin som vi utgår ifrån kommer att rikta vår 

undersökning, så att risken finns att vi missar nya rön. (Patel & Davidson, 2011) Eftersom vår 

frågeställning är relativt originell finner vi förhoppningsvis nya rön i vilket fall, och denna 

nackdel ser vi således som mindre märkbar. 

Från agentteorins antagande om rationalitet, nyttomaximering och opportunism kan vi härleda 

hypoteser om aktörernas riskpreferenser. Detta vill vi ställa mot hypoteser härledda från 

behavioural finance och främst prospect theory, som behandlar beslutsfattande under risk, 

och riskpreferenser (Kahneman & Tversky, 1979).  

Medan agentteorin antar att individer agerar rationellt (Jensen och Meckling, 1976), har 

Prospect theory inte detta antagande, utan erbjuder istället hypoteser kring irrationellt 

agerande (Kahneman & Tversky, 1979). Genom att kombinera två så vitt skilda teorier som 
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agentteorin och Prospect theory får vi två olika perspektiv på vårt problem, som kan hjälpa 

oss förklara våra resultat, från två olika ståndpunkter 

2.2 Vetenskaplig utgångspunkt  
Vi har för avsikt att objektivt förklara vilka riskpreferenser svenska bolagsstyrningsaktörer 

har. Detta leder oss till att anta en positivistisk utgångspunkt som har en kunskapsteoretisk 

ståndpunkt som framhäver att man ska applicera naturvetenskapens metoder på studier om 

den sociala verkligheten, d.v.s. att man grundar sin tankegånger genom att samla in fakta som 

kan bekräftas via sinnen, som till skillnad från hermeneutiken inte handlar om att förstå 

människors subjektiva innebörd av situationer. (Bryman & Bell, 2003). Trots att Prospect 

theory innehåller subjektiva moment, är det en generell teori för beslutsfattande under risk 

(Kahneman & Tversky, 1979). Vi avgränsar oss därför till att inte tolka människors verklighet 

i högre grad än vad befintliga teorier kan förklara. Detta skulle dels vara otroligt tidskrävande, 

men skulle även skada vår generalisering över bolagstyrningsaktörerna. Vi vill undersöka 

bolagsstyrningsaktörernas riskpreferenser i en verklighet som antas vara objektiv, och därmed 

inte studera människors olika syn på verkligheten. Genom att anta ett positivistiskt synsätt 

begränsar vi oss till en verklighet som inte tar hänsyn till människors subjektiva värden vid 

olika situationer. På så sätt hoppas vi finna slutsatser som kan generaliseras och har god 

replikerbarhet. (Bryman & Bell, 2003) 

2.3 Källkritik 
För att öka vår studies tillförlitlighet förhåller vi oss kritiska till källor och material som 

används i studien. Vi har genom hela studien främst använt oss av vetenskapliga artiklar som 

är granskade (peer reviewed) av två eller flera experter på området, och således anses de ha en 

hög trovärdighet. Av de fåtalet artiklar som inte är granskade, har de samma resonemang och 

resultat som andra granskade artiklar, och således kan trovärdigheten anses vara hög även för 

dessa artiklar. 

I metodkapitlet har vi utgått från ett antal metodböcker, främst Bryman och Bell (2003). Då 

metodböckerna vi använt alla för liknande resonemang, finns det anledning att tro att dessa 

källor är pålitliga. 

Vår teoretiska referensram bygger till stor del på äldre artiklar, som Jensen och Meckling 

(1976), Fama och Jensen (1983) och Kahneman och Tversky (1979). Att de är av det äldre 

slaget innebär dock inget problem för oss, då dessa artiklars resonemang fortfarande är 

aktuella och dessutom är de refererade av ett stort antal nyare artiklar.  
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3.0 Teoretisk referensram 
 

3.1 Inledning 
Studiens syfte är att undersöka bolagsstyrningsaktörers riskpreferenser. Därför inleds den 

teoretiska referensramen med att beskriva vad riskpreferenser är för något och vad tidigare 

forskning kommit fram till, för att sedan introducera bolagsstyrningssystemets aktörer och 

avgränsa oss mot vissa av aktörerna inom systemet. Efter denna inledning presenterar vi våra 

teoretiska referensramar, agentteori och Behavioural Finance, som sedan mynnar ut i 

hypoteser Dessa ramverk skiljer sig väldigt kraftigt åt, då agentteorin antar att individer agerar 

rationellt, medan Behavioural Finance erbjuder förklaringar till irrationellt agerande. Om 

agentteorins antagande skulle visa sig vara felaktig i vår analys, kan Behavioural Finance 

således ge oss alternativa förklaringar till bolagsstyrningsaktörernas riskpreferenser. 

 

3.1.1 Risk och finansiella riskpreferenser 
Finansiell riskpreferens definieras som den maximala mängd osäkerhet som en individ är 

villig att acceptera när ett finansiellt beslut tas (Gramble, 2000) och kan delas in i tre olika 

kategorier: riskaversion, riskneutralitet och risksökande. Riskaverta investerare föredrar lägre 

risk även om det innebär att avkastningen blir lägre. Riskneutrala investerare föredrar att söka 

sig till investeringar där risken är kompenserad av en fullgod avkastning, medan risksökande 

investerare kan tänka sig att investera i riskfyllda projekt där risken inte är kompenserad av en 

fullgod avkastning. (Gomez- Meija och Wiseman, 1998) 

Expected utility theory har dominerat analysen av beslutsfattande under risk och teorin har 

blivit accepterad som en deskriptiv modell av ekonomiskt beteende. (Kahneman & Tversky, 

1979) Expected utility theory bygger på antagandet att individer alltid väljer det alternativ 

som ger den högsta möjliga nyttan, i termer av förväntat värde (expected utility). Förväntat 

värde innebär att sannolikheten för ett utfall multipliceras med utfallet. Denna beräkning 

genererar således ett värde som visar alternativets genomsnittliga långsiktiga värde. Rationellt 

agerande antas således innebära att individer väljer det alternativ som har det högsta 

förväntade värdet. (von Neumann & Morgenstern, 1944) 
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Vi kan illustrera risktolerans och Expected utility theory med ett räkneexempel: 

Antag att en individ har tre val:  A: Vinna 100 kr med 50 % säkerhet.  

   B: Vinna 45 kr med 100 % säkerhet. 

   C: Vinna 180 kr med 25 % säkerhet. 

Alternativen och dess förväntade värde illustreras i tabellen nedan, där A har ett förväntat 

värde på 50 kr (100 kr x 50 %), B har ett förväntat värde på 45 kr (45 kr x 100 %) och C har 

ett förväntat värde på 45 kr (180 kr x 25 %): 

  Utfall Sannolikhet Förv. värde 

A 100 50 % 50 

B 45 100 % 45 

C 180 25 % 45 

Tabell 1: Räkneexempel 

En riskavert individ, som undviker risker trots lägre avkastning, skulle i detta exempel välja 

alternativ B, då sannolikheten för vinst är 100 %, och det således inte finns någon osäkerhet 

för detta alternativ. Observera att alternativ B:s förväntade värde är lägre än alternativ A:s, 

och en riskavert individ således går miste om ett förväntat värde på 5 kr.  

En risksökande individ, som föredrar potentiellt högre avkastning till högre risk, skulle 

antagligen välja alternativ C, som har det högsta utfallen, men även den lägsta sannolikheten. 

Observera att även alternativ C har ett lägre förväntat värde än alternativ A, så att även en 

risksökande investerare går miste om ett förväntat värde på 5 kr. 

En riskneutral individ, som tar risker som kompenseras av en fullgod avkastning, skulle 

däremot välja alternativ A, då detta alternativ har det högsta förväntade värdet. Alternativet 

innebär ett moment av osäkerhet, då sannolikheten för vinst endast är 50 %, men denna 

osäkerhet kompenseras av att alternativets förväntade värde är högre än för de andra 

alternativen. 

Expected utility theory antar, som redan nämnt, att en rationell individ väljer det val som har 

det högsta förväntade värdet, vilket i vårt exempel är alternativ A. Vi kommer här till en 

viktig poäng, nämligen att rationellt agerande och riskneutralitet gällande finansiell risk är 

samma sak. Eller annorlunda uttryckt, riskneutralitet är rationellt agerande. 

Vid ett enstaka valtillfälle kan både risksökande och riskaverta individer erhålla mer än vad 

en riskneutral individ skulle ha gjort i detta exempel, men dessa skillnader beror i så fall på 
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slumpen. Om exemplet förlängs till att gälla flera efterföljande val (i, t.ex. en oändlighet), 

med samma utfall och sannolikheter, så har dock riskaverta och risksökande individer med 

största sannolikhet förlorat en stor summa pengar, relativt en riskneutral individ. Således ses 

riskneutralitet som rationellt agerande. 

Detta simpla exempel handlar dock om val där individen får vinsten utbetald till sig, och kan 

närmast likställas med en investerare. I kommande teoriavsnitt om agentteorin visar vi att det 

kan vara rationellt för t.ex. en VD att agera riskavert, då vinsterna inte direkt kommer VD:n 

till hands. Diskussionen om rationellt agerande är även viktig för teorin som följer, då 

agentteorin antar att individer är rationella, medan Behavioural Finance inte gör detta 

antagande. 

3.1.1.1 Tidigare forskning 

Vad gäller forskningen om individers riskpreferenser finns ett stort intresse för demografiska 

faktorer och uppmärksamheten har särskilt riktats mot ålder, kön, utbildning, inkomst, 

förmögenhet och civilstånd. (Faff et al, 2008)  

Ökad ålder har kopplats till minskad risktolerans (e.g. Bakshi & Chen, 1994; Brown, 1990; 

Dahlback, 1991; Mclnish, 1982; Palsson, 1996) men denna relation behöver inte vara linjär 

(Bajtelsmit & VanDerhai, 1997; Hallahana et al., 2003; Riley & Chow, 1992). Detta kan 

förklaras av att yngre investerare har ett större antal år på sig att återhämta sig från förluster 

som kan uppstå p.g.a. riskabla investeringar (Hallahan et al, 2003). Det finns även forskning 

som tyder på att biologiska förändringar kopplade till åldringsprocessen ligger till grund för 

förändringen (Harlow & Brown, 1990). Det finns dock även forskning som funnit en positiv 

relation eller ingen relation alls mellan ålder och risktolerans (Gollier & Zeckhauser, 2002; 

Grable 2000; Grable & Lytton, 1998, Hanna et al, 1998; Hariharan et al, 2000), så resultaten 

är definitivt motstridiga.  

Även kön är en vanligt undersökt demografisk faktor och studier visar att män har en högre 

risktolerans än kvinnor (e.g. Bajtelsmit & Bernasek, 1996; Blume, 1978; Grable, 2000; 

Jianakoplos & Bernasek, 1998; Rubin & Paul, 1979). Det finns dock även studier som finner 

att kön inte är signifikant för risktolerans (Grable & Joo, 1999; Hanna, et al, 1998), så även 

här är resultaten i viss mån motstridiga.  

Ett antal undersökningar har även funnit ett positivt samband mellan individers 

utbildningsnivå och deras risktolerans (e.g. Cohn et al, 1975; Grable & Lytton, 1998; 

Haliassos & Bertaut, 1995; Schooley & Worden, 1996; Shaw, 1996). Förklaringen till detta 
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sägs vara att utbildning ökar individers kapacitet att utvärdera investeringars risker och 

således förses de med en högre risktolerans (Hallahana et al, 2003).  

Individers inkomst och förmögenhet anses även ha en positiv relation till individers 

risktolerans (Baker & Haslem, 1974; Blume, 1978; Cohn et al, 1975; Zhong & Xiao, 1995).  

Ökad risktolerans har även associerats med att vara singel (Baker & Haslem, 1974; 

Lazzarone, 1996; Roszkowski et al, 1993; Sung & Hanna, 1996), men några studier har inte 

funnit någon signifikant koppling mellan civilstånd och risktolerans (Masters, 1989; McInish, 

1982; Haliassos and Bertaut, 1995; Hallahan et al, 2003). Att undersöka gifta individers 

investeringsbeslut innebär en utmaning för forskare, då parets portfölj kan reflektera båda 

individernas kombinerade riskpreferenser (Bernasek & Shwiff, 2001).  

Andra faktorer som visat sig vara kopplade till en högre risktolerans är anställning inom en 

profession (Grey & Gordon, 1978; Haliassos & Bertaut, 1995; Lee & Hanna, 1995; Masters, 

1989; Meyerer et al, 1961; Quattlebaum, 1988), kunskap inom privatekonomiska frågor 

(Cutler, 1995; Grable & Joo, 1997; Snelbecker et al, 1990) och positiva ekonomiska 

förväntningar (DeVaney & Su, 1997; Grable & Lytton, 1997; Sung & Hanna, 1996) 

 

3.1.2 Bolagsstyrningssystem 

Detta avsnitt består av en sammanfattad beskrivning av bolagsstyrningsaktörers funktioner i 

bolagsstyrningssystemet, för att sedan gå in djupare om dessa i avsnittet om agentteori. Vi 

avslutar detta avsnitt med motiveringar till varför vi avgränsar studien till endast några av 

bolagsstyrningsaktörerna. 

En vanlig definition av bolagsstyrning är att det behandlar på vilka sätt leverantörer av 

finansiellt kapital försäkrar sig om att få en avkastning på sin investering (Jensen & Meckling, 

1976). Med beaktande av Svensk kod för bolagsstyrnings definition, som belyser aktieägare 

(sid 3, aktieägare är en leverantör av finansiellt kapital), blir det tydligt att aktieägare är den 

centrala punkten i ett bolagsstyrningssystem. 

Företag kan alltså söka kapital på aktiemarknaden, genom att emittera aktier som köps av 

investerare, och således blir aktieägare. Företag kan dock även söka kapital på 

penningmarknaden, genom att låna pengar av banker, obligationsköpare eller andra långivare. 

Således är även banker och andra långivare leverantörer av finansiellt kapital och en del av 

bolagsstyrningssystemet. (Ireland 1999) 
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Inom bolagsstyrningsforskningen brukar man skilja på bankbaserade system och 

marknadsbaserade system. Bankbaserade system består av mer koncentrerat ägande och 

mindre likvida aktiemarknader, medan marknadsbaserade system inte har en lika omfattande 

banksektor, spritt ägande och likvida aktiemarknader. Sverige har länge klassats som ett 

bankbaserat system med koncentrerat ägande, men på senare tid har det svenska börsvärdet 

ökat betydligt mer än andra bankbaserade system och numera uppvisar Sverige 

marknadsbaserade egenskaper, i likhet med USA och Storbritannien. (Sinani et al, 2008) 

Bolagsstyrning berör system där ägandet är skiljt från kontrollen, så att personerna som äger 

ett företag inte är personerna som kontrollerar samma företag. Kontrollen av företaget har 

istället delegerats till en VD, och här har vi således kommit fram till en annan viktig aktör 

inom bolagsstyrningssystemet. (Jensen & Meckling, 1976) 

Det antas inom bolagsstyrningsforskningen oftast att VD:ns incitament skiljer sig från 

aktieägarnas, så att VD:n inte kan antas driva företaget för aktieägarnas bästa. Således 

behöver VD:n kontrolleras, och det är här företagets styrelse kommer in i systemet. 

Övervakning av företagsledningen benämns ofta som styrelsens främsta uppgift, men de kan 

även antas ha till uppgift att tillstå företaget med resurser, som kompetens, nätverk och råd. 

(Hillman och Dalziel, 2003) 

Eftersom VD:n driver företaget på daglig basis har VD:n med stor sannolikhet mer 

information om företaget än vad aktieägare och styrelsen har, vilket kallas för asymmetrisk 

information. För att minska detta problem produceras finansiella rapporter om företagets 

aktiviteter och finansiella ställning. Företagsledningen kan dock ha incitament att manipulera 

dessa rapporter, t.ex. p.g.a. redovisningsbaserad bonus, och således anlitas en revisor för att 

granska informationen. (Watts & Zimmerman, 2003) Således är även revisorn en del av 

bolagsstyrningssystemet. 

Även aktieanalytiker granskar företaget och företagsledningen. Med denna övervakning 

minskar de informationsasymmetrin mellan företaget och aktieägare och sänker således 

agentkostnaderna som företagsledningens avvikande incitament kan ge upphov till (Doukas & 

Chansog, 2000). Således är även aktieanalytiker en del av bolagsstyrningssystemet. 

Företags och företagsledares rykte formas av medias rapportering, och genom denna 

rapportering pressas företag att agera enligt samhällets normer. Dessa påtryckningar kan, 

beroende på situationen, påverka aktieägares avkastning i både positiv och negativ riktning. 



19 
 

(Dyck & Zingales, 2002) Således är även media och journalister en del av 

bolagsstyrningssystemet. 

Finansiella tillgångar, som aktier, definieras inte bara utifrån deras kassaflöden, utan även 

utifrån vilka rättigheter de tillför sina ägare. Dessa rättigheter, t.ex. att rösta på 

bolagsstämman, är kritiska då VD:ars incitament avviker från aktieägarnas och det är dessa 

rättigheter som gör att tillgångarna har ett kassaflöde. Utan rättigheterna skulle företag finna 

det svårare att erhålla extern kapital. Länders lagar och kvaliteten på tillämpningen av dessa 

lagar påverkar också rättigheterna. (La Porta et al, 1998) Lagstiftare påverkar alltså aktiers 

rättigheter, och aktiernas kassaflöden (avkastning) påverkas av rättigheterna. Således är 

lagstiftare en del av bolagsstyrningssystemet. 

Övervakning av företag, och reglering av dess villkor, sker även av stater och statliga 

organisationer, och således är stater och tillsynsmyndigheter även en del av detta system. 

Inom denna grupp kan vi även räkna in privata branschorganisationer som utövar 

självreglering, då även dessa organisationer reglerar företags villkor. (Scott, 2001) 

3.1.2.1 Val av aktörer 

 

 

 Bild 1: Bolagsstyrningssystemet och agentrelationer 

Denna studie tar grund i agentteorin och vi kommer att beröra ett antal agentrelationer. En 

agentrelation uppstår då en part (principalen) överlåter förvaltaransvaret över en tillgång till 
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en extern part (agenten) (Jensen och Meckling, 1976). Bilden ovan visar på 

bolagsstyrningssystemets parter, exklusive banker, ekonomijournalister och 

tillsynsmyndigheter. Pilarna illustrerar agentrelationer mellan principaler (P) och agenter (A). 

Heldragna pilar är agentrelationer vi berör, medan streckade pilar är agentrelationer vi 

avgränsar oss från. 

Enligt diskussionen ovan är aktieägare den centrala parten inom bolagsstyrningssystemet och 

det är deras kapital som VD:ar och styrelseledamöter förvaltar. Således är det naturligt att vi 

inkluderar dem i vår studie. 

Relationen mellan fondkunder och fondförvaltare kan ses som en agentrelation då kunderna 

delegerar förvaltaransvar över kapital till fondförvaltarna. Det blir sedan fondförvaltarnas 

uppgift att placera kapitalet i företag, så att fondförvaltarna således blir principaler i relationen 

till VD och styrelseledamöter. (Chevalier & Ellison, 1997) Att fondkunder inte själva 

bestämmer var kapitalet skall placeras, gör deras relation till företaget väldigt svag, och 

således kommer vi inte att beröra fondkunder i denna studie. Fonder är en typ av aktieägare, 

men agentrelationen till dess kunder skiljer dem från andra aktieägare (Hedlund et al, 1985). 

Således kommer vi att behandla fondförvaltare separat i denna studie. 

Även om banker och andra långivare är leverantörer av finansiellt kapital kommer vi inte att 

beröra dem i denna studie. Den stora skillnaden mellan långivare och aktieägare är att 

aktieägare har fordran på residualen (residual claim), medan långivare får betalt för utlånat 

kapital enligt ett förbestämt pris (ränta) (Ireland, 1999). Att de har fordran på residualen 

innebär att de har rätt till kapitalet som blir över då kostnader och investeringar betalats 

(Fama & Jensen, 1983). Aktieägares avkastning är, till skillnad från långivare, inte 

förutbestämt. Således kan aktieägares avkastning påverkas av VD:ars och styrelseledamöters 

riskpreferenser (som vi går in djupare på senare i teorin), vilket inte är fallet för långivare 

(förutom vid extrema scenarion, t.ex. konkurs) Dessutom uppvisar Sverige numera 

marknadsbaserade egenskaper och bankers betydelse i bolagsstyrningssystemet har minskat 

(Sinani et al, 2008). Av dessa anledningar inkluderar vi inte banker i denna studie. 

VD:ar och styrelseledamöter förvaltar aktieägarnas egendom, och kan således också påverka 

aktieägarnas avkastning (Jensen och Meckling, 1976). Det är således naturligt att vi även 

inkluderar dessa aktörer i vår studie. 

Revisorer granskar företaget och minskar på så sätt agentkostnaderna som även leder till 

högre avkastning för aktieägare (Watts & Zimmerman, 2003). Revisorer granskar dock 
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företag enligt gällande lagar och regler och således bör inte revisorernas personliga 

riskpreferenser ha någon betydelse i denna granskning. Av denna anledning inkluderar vi inte 

revisorer i denna studie. 

Aktieanalytiker kan med sina rekommendationer tänkas påverka vilka aktier aktieägare köper 

och säljer, och på så sätt påverka deras avkastning. I denna studie kommer vi dock inte beröra 

hur eller varför aktieägare gör sina investeringsval, utan vi är enbart intresserade av företags 

befintliga aktieägare. Av denna anledning inkluderas inte heller aktieanalytiker i denna studie. 

Tillsynsmyndigheter reglerar villkoren för företaget. Vi ser dock villkoren som givna, och 

undersöker aktörernas riskpreferenser givet dessa villkor. Med andra ord sätter 

tillsynsmyndigheter ramarna för företag och för bolagsstyrningsaktörer, och vi undersöker 

aktörernas riskpreferenser inom dessa givna ramar. Således kommer inte tillsynsmyndigheter 

att inkluderas i denna studie. 

Genom medias rapportering pressas företag att agera enligt samhällets normer. Således 

påverkar även media företagens villkor, och precis som för tillsynsmyndigheter ser vi dessa 

villkor som givna, och undersöker aktörernas riskpreferenser givet dessa villkor. Media och 

ekonomijournalister kan även tänkas påverka vilka aktier aktieägare köper och säljer. I denna 

studie berör vi dock inte hur eller varför aktieägare gör sina investeringsval, utan är enbart 

intresserade av företagens befintliga aktieägare. Av dessa anledningar inkluderas inte media 

och ekonomijournalister i denna studie. 

3.2 Agentteori 
Vi inleder avsnittet om agentteori med en övergripande beskrivning av teorin, för att sedan 

fördjupa oss i respektive aktörs funktion och intressekonflikter som kan uppstå mellan 

aktörerna. Vi beskriver även hur aktörerna kan kontrolleras, med hjälp av 

kontrollmekanismer, som kontrollerar aktörernas incitament.  

Principal- och agentteori är en teoretisk modell som bygger på ett kontrakt mellan två parter. 

Den ena parten som enligt teoretiska termer kallas för principal vill ha något utfört av den 

andra parten som enligt teoretiska termer kallas för agent. Genom kontraktet delegeras 

beslutandeansvar över principalens tillgång till agenten. Genom kontraktet ger därför 

principalen ut riktlinjer till agenten, för att denne skall agera i principalens intressen. (Jensen 

och Meckling, 1976). 
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Grundproblemet i principal- och agentteorin är att man antar att både principalen och agenten 

är nyttomaximerande, rationella och opportunistiska. Detta antagande kan innebära att det 

föreligger intressekonflikter parterna emellan. Enligt teorin kommer agenten att missbruka sin 

fullmakt och ta beslut som i första hand prioriterar sina egna intressen och därmed finns det 

risk att agenten inte agerar för principalens bästa (Jensen och Meckling, 1976). Detta 

försvåras ytterligare av att agenten, som med sin fullmakt är uppdragstagare, har kontroll över 

företaget och har därmed mer information om vad som händer i företaget än vad principalen 

har. Agenten kan med sitt informationsövertag skaffa sig privata fördelar på principalens 

bekostnad. Det råder så kallad informationsasymmetri mellan parterna (Gomez, Meija & 

Wiseman, 1997).  

Agentens sätt att missbruka sin fullmakt kan medföra stora kostnader för företaget och 

principalen. Detta medför att principalen genom olika metoder måste bevaka sin agent för att 

minska den informationsasymmetri som föreligger parterna (Gomez, Meija & Wiseman, 

1997).  Att övervaka agenten medför kostnader för principalen, som benämns agentkostnader 

och kan delas upp i tre delar: Övervakningskostnader (monitorig costs), som omfattar de 

resurser som principalen får lägga ut för att övervaka agenten så att han/hon inte avviker från 

vad som står i kontraktet, bindningskostnader (bonding cost), som är kostnader som 

principalen lägger ut för att agenten ska samspela med principalen och följa principalens 

intentioner och residualförluster (residual cost) som uppstår då principalen via 

incitamentsystem ger ut en del av sin vinst för att agenten ska agera enligt principalens 

intresse. (Jensen och Meckling, 1976). 

Även skilda riskpreferenser parterna emellan behandlas som ett problem inom agentteorin. 

Skilda riskpreferenser parterna emellan innebär även skilda föredragna handlingar, och det 

uppstår således ett agentproblem om VD:ns avsikter skiljer sig mot ägarnas (Jensen och 

Meckling, 1976). 

Sett till en enkel agent - principalmodell så kommer agenten vara mer riskavert än 

principalen. Detta antagande bygger på att agenten har en mer begränsad möjlighet till att 

diversifiera sitt humankapital jämfört med principalen som har möjlighet att kunna 

diversifiera sitt kapital till flera olika investeringar och med detta antagande anses principalen 

som mer riskneutral. (Eisenhardt, 1989)  
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3.2.1 Agentproblem mellan VD och aktieägare 
Ett företags prestationer påverkas kraftigt av VD:ns beslut vad gäller marknader, produkter, 

priser, etc.  Kvaliteten på dessa beslut påverkas dels av VD:ns förmåga, men även av VD:ns 

incitament att ta beslut som gynnar företagets aktieägare. Via styrelsen anställer aktieägarna 

en VD, som skall driva företaget på deras vägnar. VD:n behöver dock inte nödvändigtvis ha 

samma incitament som aktieägarna har. VD:n kan besluta att anstränga sig mindre än vad 

tjänsten kräver, eller att tillskanska sig fler förmåner än vad aktieägarna skulle vilja. VD:n kan 

även välja investerings-, företags, eller finansstrategier som passar deras risk- eller 

tidspreferenser, men som avviker från aktieägarnas preferenser. (Byrd et al, 1998) 

En klassiska principal-agentrelation uppstår då aktieägare delegerar beslutsfattande till en VD. 

Aktieägare har investerat kapital i en riskfylld investering, samtidigt som de endast har 

begränsat inflytande över företagets aktiviteter. De ser företaget som en investeringsform och 

vill att VD:n arbetar omsorgsfullt och effektivt för att maximera aktieägarnas investerade 

kapital. (Byrd et al, 1998) 

Till skillnad från aktieägarnas så ser VD:n aktieägande som en av flera aspekter relaterade till 

förhållandet till företaget. VD:n ser också företaget som en källa till lön, förmåner, självkänsla 

och ett sätt att skapa värde från hans eller hennes humankapital. För att skydda och förstärka 

dessa källor av förmåner, kan VD:ar ibland fatta beslut som gynnar dem personligen på 

aktieägarnas bekostnad. (Byrd et al, 1998) 

Det enda sättet aktieägare kan förhindra VD:n från att ta egennyttiga beslut är att skriva 

kontrakt som specificerar VD:ns handlingar under alla möjliga situationer. Att förutspå alla 

framtida beslut som måste tas skulle dock kosta mer än nyttan det gör upphov till och därför 

måste aktieägare bära en del av kostnaden associerad med VD:ns egennyttiga beslut. (Byrd et 

al, 1998) 

Det finns fyra typer av agentproblem: 

Ansträngning. Ju mindre andel av företaget som VD:n äger, desto större är hans eller hennes 

incitament att inte anstränga sig fullt ut för att maximera aktieägarvärdet. En mindre 

ägarandel för VD:n innebär lägre incitament att arbeta så mycket som aktieägarna föredrar, 

och därmed större potentiella förluster i aktieägarvärde. (Jensen & Meckling, 1976) 

Tidshorisont. Eftersom företag anses ha oändliga liv, berörs aktieägare av en oändlig serie av 

framtida kassaflöden. Som motsats är VD:ar till stor del begränsade till kassaflöden under 
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deras anställning, så VD:ar gravt diskonterar kassaflöden som sannolikt uppstår efter att de 

lämnat företaget. (Byrd et al, 1998) 

Bruk av tillgångar. Agentkostnader kan uppstå p.g.a. personlig konsumtion av företagets 

tillgångar. Förmåner som tjänstebil, klubbmedlemskap, eller en lyxig arbetsplats kan hjälpa 

företag att attrahera och behålla duktiga VD:ar.  Om denna konsumtion sker i för hög grad 

kan det dock förstöra aktieägarvärdet eftersom företagets tillgångar övergår från produktiv till 

improduktiv användning. Eftersom VD:ar vanligtvis bara bär en bråkdel av kostnaderna för 

sådana utgifter, men skördar alla fördelar, har de starka incitament att spendera mer pengar på 

förmåner än vad aktieägarna skulle föredra. (Byrd et al, 1998) 

Skillnader i riskpreferenser. Enligt portföljteori så eliminerar diversifiering bransch- och 

företagsspecifik risk, men inte effekten av systematisk risk. Således är en väldiversifierad 

investerare främst berörd av systematisk risk. En rationell aktieägare är således 

väldiversifierad, då det sänker den totala risken vid en given avkastningsnivå. Då en 

väldiversifierad investerares portfölj inte påverkas av företagsspecifik risk är det således 

rationellt att vara riskneutral, så att risken kompenseras av en fullgod avkastning. (Fama, 

1980) Detta leder oss till vår första hypotes: 

Hypotes AT1: Aktieägare tenderar att vara riskneutrala. 

VD:ar är vanligtvis inte väldiversifierade, eftersom en stor del av deras förmögenhet är knuten 

till företagets framgång. Deras nuvarande och framtida förvärvsinkomster, värdet av deras 

aktier och optioner kopplade till företaget, och en del av värdet av deras erfarenhet och 

utbildning är alla beroende av företagets överlevnad. (Byrd et al, 1998) 

När VD:ns ersättning i huvudsak består av fast lön och VD:n har en betydande investering i 

företagsspecifikt humankapital som skulle vara svårt att överföra till ett annat företag, är 

VD:ns riskpreferenser mer likt en långivares än en aktieägares.  Företagets finansiella 

svårigheter eller konkurs kan kraftigt försämra VD:ns rykte på arbetsmarknaden. Är VD:n 

förknippad med ett problematiskt företag så ökar VD:ns svårigheter att hitta ett nytt 

jämförbart arbete. En händelse som hotar företagets överlevnad kan vara förödande för VD:n, 

medan VD:ns rörliga ersättning vanligtvis är begränsad då det går bra för företaget. (Byrd et 

al, 1998) 
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Resultatet av VD:ars position är att de, likt långivare, kan förlora mycket då företaget hamnar 

i finansiella problem medan de gynnas i relativt låg grad då det går bra för företaget. Detta 

leder till att de tenderar att föredra lägre risk än aktieägare. (Byrd et al, 1998) 

VD:ar kan anpassa sina företags investeringsstrategier för att minska risken, t.ex. genom att 

välja en säkrare investering med lägre avkastning före en riskablare investering med 

potentiellt högre avkastning. Genom att avstå potentiellt profitabla projekt minskar 

aktieägarnas förväntade välstånd, medan VD:ns förväntade välstånd ökar. (Byrd et al, 1998)  

En stor del av VD:ars förmögenhet är knuten till företagets framgång och deras förmögenhet 

är således inte väldiversifierad. VD:ar som inte äger någon större del av företaget får inte 

heller speciellt stor del av företagets framgång. Går det däremot dåligt för företaget tar VD:n 

stor skada av detta, i form av bl.a. förlorad anställning och försämrat rykte på 

arbetsmarknaden, som i sin tur påverkar VD:ns framtida välstånd. Denna diskussion leder oss 

till hypotesen: 

Hypotes AT2: VD:ar tenderar att vara riskaverta. 

3.2.2 Kontrollmekanismer 
Det existerar ett antal olika mekanismer som kan anpassa VD:ars incitament mot aktieägarnas 

och således begränsa agentkostnader som VD:ar kan generera.  

Aktieinnehav. Att öka VD:ns aktieinnehav är den mest direkta metoden att anpassa VD:ars 

intressen mot aktieägarnas intressen. En VD som äger en stor del av företagets aktier bär 

konsekvenserna och får ta del av belöningarna som VD:ns och företagets handlande kan ge 

upphov till.  VD:ar med stora aktieinnehav är mer troliga att arbeta hårdare, ha längre 

investeringshorisonter och ta bättre investeringsbeslut än VD:ar vars aktieinnehav är lågt. 

(Byrd et al, 1998) 

Ett antal empiriska undersökningar har funnit ett positivt samband mellan VD:ars 

aktieinnehav och företagsprestationer (Byrd et al, 1998). Om en VD har ett måttligt högt 

aktieinnehav kan dock konflikter mellan VD:n och aktieägarna förstärkas, genom att VD:n 

isolerar sig från övervakning och styrmekanismer (Stulz, 1988). 

Undersökningar har även funnit att VD:ars aktieinnehav påverkar företagets kapitalstruktur 

(Agrawal & Mandelker, 1987) och utdelningsbeslut (Schooley & Barney, 1994). VD:ar vars 

företags skuldsättningsgrader ökar tenderar att äga mer aktier än VD:ar vars företags 

skuldsättningsgrader minskar. Detta indikerar att högre andel aktieägande bland VD:ar 
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mildrar problemet med skilda riskpreferenser. (Agrawal & Mandelker, 1987) Högre andel 

aktieägande har även funnits öka VD:ns incitament att dela ut, snarare än investera, 

överskottskapital (Schooley & Barney, 1994).  

Den mest direkta metoden att anpassa VD:ars intressen mot aktieägarnas intressen är alltså att 

göra även VD:n till aktieägare. Om en VD äger en stor del av företaget är ägandet inte längre 

skilt från kontrollen och VD:n får således ta del av konsekvenserna som dennes handlande ger 

upphov till. Detta leder oss till underhypotesen: 

Hypotes AT2a: VD:ar med lägre aktieinnehav tenderar att vara mer riskaverta än vad VD:ar 

med högre aktieinnehav tenderar att vara. 

Lön. Teoretiskt sett kan lön sättas så att det skapar incitament för VD:ar. Meritbaserade 

löneförhöjningar och direkt uppsägning kan användas för att belöna och straffa önskvärda och 

icke önskvärda prestationer. Empiriska undersökningar tyder dock på att företag inte använder 

lönemekanismer effektivt. (Byrd et al, 1998) Sannolikheten för att en VD skall sägas upp ökar 

signifikant endast när dennes företag är i den lägst presterande decilen, mätt med föregående 

års aktieavkastning (Warner et al, 1988). 

Redovisningsbaserad bonus. Genom att binda ersättning till redovisningsbaserade mått, som 

tillväxt i vinst per aktie, kan agentkostnader minskas. Under dessa planer brukar VD:ar 

erhålla kontanter, aktier eller en kombination av de båda om företaget uppnått i förväg 

specificerade resultatmål. Det finns dock även nackdelar med redovisningsbaserade 

bonusplaner. Eftersom de är baserade på redovisning är de föremål för manipulation av 

VD:ar. Dessutom kan valet av prestationsmått leda till att VD:ar fokuserar deras handlingar 

för snävt. Till sist är de dåliga mått för värdet som skapas av nya investeringar, eftersom de är 

tillbakablickande. (Byrd et al, 1998) 

Aktieoptioner och bundna aktier (restricted stock). Eftersom värdet på marknadsbaserad 

kompensation som optioner ökar med variansen för den underliggande tillgångens avkastning, 

kan marknadsbaserad kompensation mildra problemet med skilda riskpreferenser (Byrd et al, 

1998). Empiriskt har även marknadsbaserad kompensation visat sig ha ett linjärt samband 

med företagsprestationer (Mehran, 1995). Aktieinnehav behöver dock inte påverka VD:ars 

riskpreferenser på samma sätt som optioner, då det har visat sig att VD:ar som har större 

aktieinnehav tenderar att utöva hedging (skydd mot marknadsfluktuationer) i högre grad än 

VD:ar som äger optioner. Alltså leder optionsinnehav till att VD:ar accepterar mer risk i form 
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av aktieavkastningens varians (som tenderar att öka i värde med adderad varians), än vad de 

gör då de äger aktier i företaget. (Tufano, 1996) 

Arbetsmarknaden. Med ett antagande om att arbetsmarknaden är effektiv, kan det 

argumenteras att marknaden disciplinerar VD:ars agerande. Med en effektiv marknad 

påverkar företagets prestationer ledarens nuvarande och framtida ersättning, och således kan 

det antas att marknaden disciplinerar VD:n för att arbeta i aktieägarnas bästa intressen. (Fama, 

1980) Arbetsmarknaden är dock alldeles för omfattande för att inkluderas i denna studie, och 

således ligger denna kontrollmekanism utanför studiens ramar. 

Marknaden för uppköp (takeovers). Även marknaden för uppköp kan fungera som en 

kontrollmekanism. Om en VD missköter företaget, sjunker aktiekursen. Detta kan i sin tur 

leda till att företaget köps upp, företagsledningen byts ut och således kan aktiekursen stiga på 

nytt, vilket innebär att uppköparna har gjort vinst på affären. Således kan det potentiella hotet 

om uppköp tänkas disciplinera VD:ars agerande. (Fama, 1980) Även detta är dock för 

omfattande för att vi skall kunna inkludera det i studier, och ligger således utanför studiens 

ramar. 

Kontrollägare. Enligt ekonomisk teori övervakar aktieägare VD:n mindre än vad som är 

optimalt. Detta för att en aktieägare som övervakar får själv stå för hela kostnaden för 

aktiviteten, medan nyttan delas av alla ägare. Således har aktieägare med mindre andelar 

incitament att fördröja övervakning, i förhoppning om att någon annan aktieägare utför 

övervakningsaktiviteten. (Shleifer & Vishny, 1986) 

Aktieägare med större innehav tjänar en större andel av nyttan med övervakning, så nyttan 

överstiger sannolikt kostnaden för sådana ägare. Dessutom är större aktieägare ofta 

institutionella investerare, som kan ha expertis som sänker deras övervakningskostnader. 

Således bör närvaron av en kontrollägare öka sannolikheten för övervakning, vilket sänker 

agentkostnaderna och ökar företagsvärdet. (Byrd et al, 1998) 

Närvaron av en kontrollägare bör öka sannolikheten för att VD:n övervakas, och på så sätt bör 

kontrollägare kunna tygla VD:ars riskpreferenser. Detta leder oss till underhypotesen: 

Hypotes AT2b: VD:ar vars företag saknar kontrollägare, tenderar att vara mer riskaverta än 

VD:ar vars företag har kontrollägare. 
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3.2.3 Styrelsen 
Utifrån ett agentteoretiskt perspektiv uppfyller styrelse en viktig funktion inom 

bolagstyrningssystemet, då de på uppdrag av aktieägarna skall se till så att VD:n följer 

aktieägarnas intentioner och att VD:n inte ökar sina ekonomiska fördelar på aktieägarens 

bekostnad. På så sätt ska styrelsen reducera informationsasymmetri som uppstår mellan 

aktieägare och VD:n när ägande separeras från kontroll. (Hillman och Dalziel, 2003) 

Enligt svensk lag så är styrelsens huvudfunktion att ansvara för bolagets förvaltning och 

organisation, de ska även med jämna mellanrum kräva in rapporter från VD:n och ledningen 

för att kunna bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen ska även se till så att den 

information och de rapporter som bolaget offentliggör är korrekta och återspeglar bolagets 

finansiella situation. (ABL 4 kap) 

Om en eller flera styrelseledamöter uppsåtligt eller på grund av oaktsamhet brister i sina 

skyldigheter gentemot företaget kan styrelseledamot/styrelseledamöter bli personligt 

skadeståndsansvariga enligt ABL Kap. 29.  

Styrelsen har ansvaret att representera aktieägarnas intressen. Eftersom VD:ns incitament och 

beslut kan avvika från aktieägarnas intressen kräver ett effektivt beslutssystem att 

beslutshantering (decision management) separeras från beslutskontroll (decision control), så 

att ingen enskild individ har exklusiva hanterings- och kontrollrättigheter över ett och samma 

beslut. Således är styrelsens främsta ansvar att ratificera och godkänna VD:n beslut, och även 

övervaka implementeringen av dessa beslut. (Fama & Jensen, 1983) 

Beslutsprocessen ser alltså ut såhär: 

1. Initiering - Upprätta förslag till resursutnyttjande och strukturering av kontrakt (VD). 

2. Ratificering - Val av vilka beslut som skall genomföras (Styrelse). 

3. Genomförande - Exekvering av godtagna beslut (VD). 

4. Övervakning - Utvärdering av beslutagenters prestation och implementering av 

belöningar (Styrelse). (Fama & Jensen, 1983) 

En styrelse behöver dock inte alltid använda sin auktoritet för att främja aktieägarnas 

intressen. Då individuella styrelseledamöters incitament avviker från aktieägarnas, kan 

styrelsen ta beslut som gynnar ledamöterna på aktieägarnas bekostnad. (Byrd et al, 1998) 

Enligt agentteori är incitament den viktigaste påverkande variabeln (antecedent) för styrelsens 

övervakningsfunktion. Agentteorin erkänner att styrelseledamöters incitament till 

övervakning i syfte att skydda aktieägarnas intressen varierar. När styrelsens incitament är i 
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linje med aktieägarnas intressen kommer styrelsen att utöva mer effektiv övervakning av 

företagsledningen och företagets prestationer förbättras således också. (Jensen & Meckling, 

1976) 

Forskare har argumenterat för att graden av samstämmighet mellan styrelsens och 

aktieägarnas incitament ökar med andelen av utomstående ledamöter i styrelsen (Byrd et al, 

1998). Insiders (d.v.s. motsatsen till utomstående ledamöter) definieras som nuvarande eller 

tidigare anställda, eller personer som genom affärsmässiga eller sociala band är beroende av 

företagsledningen eller företaget. Dessa ledamöters beroende till VD:n och organisationen 

hämmar dem att agera i aktieägarnas intressen då VD:n eller företagsledningen har avvikande 

intressen. (Hillman & Dalziel, 2003) Detta påstående har även fått stöd av empirisk forskning 

som konstaterat att utomstående ledamöter utses i aktieägarnas intressen (Rosenstein & 

Wyatt, 1990; Hermalin & Weisbach, 1988; Mayers et al, 1997) Enligt svensk kod för 

bolagsstyrning (sid. 16, 2010) får högst en av styrelsens ledamöter arbeta i bolagets ledning 

eller i ledningen av bolagets dotterbolag. Således är insiders i klar minoritet inom svenska 

styrelser, och deras preferenser bör inte ha någon betydande inverkan. 

De flesta utomstående styrelseledamöter i företag sitter antingen i ett annat företags 

företagsledning eller är en viktig beslutsagent i en annan organisation.  Värdet av deras 

humankapital beror till stor del på deras prestationer som beslutsagenter i andra 

organisationer. De använder sina styrelseplatser till att signalera till marknaden för 

beslutsagenter att (1) de är beslutsexperter, (2) de förstår vikten av spridd och separat 

beslutskontroll och (3) de kan arbeta med sådana beslutskontrollsystem. Det har således 

antagits att utomstående ledamöter har incitament att skapa sig ett rykte som beslutsexperter. 

(Fama & Jensen, 1983) 

Att styrelseledamöters rykte är av vikt på arbetsmarknaden, och således också ett incitament 

för kontroll, har även undersökts empiriskt. Ledamöter som sagt upp sig från finansiellt 

nödställda företag innehar en tredjedels färre styrelseposter än andra ledamöter (Gilson, 1990) 

och personer i företagsledningar vars företag minskat utdelningsnivån blir mindre sannolikt 

utomstående styrelseledamöter i andra bolag, jämfört med ledningspersoner vars företag inte 

minskat utdelningen (Kaplan & Reishus, 1990). Detta tyder på att företagens prestationer 

påverkar styrelseledamöters rykte på arbetsmarknaden, och att de således har incitament att 

hålla ett gott rykte genom att styra företaget för aktieägarnas bästa. 
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Ägare och styrelseledamöter i Sverige är tätt sammanbundna genom olika nätverk. Detta 

betyder att information, idéer och förtroende lättare flyter mellan nätverkets aktörer, som 

hjälper den ekonomiska utvecklingen framåt och kan ersätta eller komplementera vissa 

formella institutioner, som t.ex. lagsystem och investerarskydd. (Sinani et al, 2008) Detta 

innebär att den svenska ryktesmekanismen är väldigt effektiv, vilket möjligtvis skulle kunna 

stärka svenska styrelseledamöters ryktes-incitament att agera i aktieägarnas bästa.  

Eftersom styrelseledamöter kan sitta i flera styrelser samtidigt kan det argumenteras att en 

styrelseledamot som sitter i ett stort antal styrelser är väldiversifierad och således inte är 

beroende av ersättningen från ett enskilt uppdrag. Denna diversifiering skulle, likt aktieägare, 

kunna leda till riskneutralitet, då det är långsiktigt mest gynnsamt för företaget och för 

aktieägare.
1
  

Styrelseledamöter kan diversifiera sina finansiella välstånd, genom att erhålla ersättning från 

flera företag, men kan deras rykte, likt deras plånböcker, diversifieras? Med diversifierat 

rykte menar vi att ryktet för en enskild styrelseposition inte påverkar individens rykte för 

andra styrelsepositioner, att det dåliga ryktet från ett misslyckat styrelseuppdrag inte påverkar 

individens nuvarande och framtida uppdrag.  

Gilson (1990) fann att ledamöter som sagt upp sig från finansiellt nödställda företag innehar 

en tredjedels färre styrelseposter än andra ledamöter, medan Kaplan och Reishus (1990) fann 

att personer i företagsledningar vars företag minskat utdelningsnivån blir mindre sannolikt 

utomstående styrelseledamöter i andra bolag, jämfört med ledningspersoner vars företag inte 

minskat utdelningen (Kaplan & Reishus, 1990). Detta talar definitivt för att ryktet från ett 

misslyckat uppdrag påverkar nuvarande och framtida styrelseuppdrag, och att 

styrelseledamöters rykte inte går att ”diversifiera”. 

Styrelseledamöter är beslutsexperter, vars framtida välfärd är beroende av deras rykte på 

arbetsmarknaden. Att den svenska ryktesmekanismen betraktas som effektiv bör innebära att 

styrelseledamöters rykte är än viktigare för deras välfärd, och detta rykte går inte att 

diversifiera. Precis som för VD:ar får styrelseledamöter som inte äger någon betydande andel 

av företaget ingen större ekonomisk vinning till följd av företagets framgång, medan deras 

rykte och fortsatta välfärd kan ta stor skada då det går sämre för bolaget. Denna diskussion 

leder oss till hypotesen:  

Hypotes AT3: Styrelseledamöter tenderar att vara riskaverta. 

                                                           
1
 Vi vill tacka våra opponenter för detta argument. 



31 
 

Ett annat incitament som fått betydande uppmärksamhet är aktiekompensation till 

styrelseledamöter. Aktiekompensation riktar ledamöternas intressen mot aktieägarnas 

intressen, och motiverar således styrelser till effektivare övervakning. (Hillman & Dalziel, 

2003) När styrelsen inte direkt delar apprecieringen av det egna kapitalet i bolaget försvagas 

deras incitament att driva aktieägarnas intressen (Dalton et al., 2003). 

På samma sätt som för VD:ar kan styrelseledamöters incitament riktas mot aktieägarnas 

intressen genom att göra även styrelseledamöter till aktieägare. Då styrelseledamöter äger 

aktier i bolaget, får de ta konsekvenserna som deras beslut ger upphov till. Ju större 

aktieinnehav de har, desto mer av konsekvenserna får de tal del av, vilket leder oss till 

underhypotesen: 

Hypotes AT3a: Styrelseledamöter med ett lågt aktieinnehav tenderar att vara mer riskaverta 

än styrelseledamöter med högre aktieinnehav. 

3.2.4 Fondförvaltare 
Fonders ägare är även deras kunder, vilket är ovanligt i andra typer av organisationer. Något 

annat som skiljer fonder från andra företag är att deras kunders fordringar är inlösbara vid 

begäran. En fondsparare kan alltså, på sitt eget initiativ, få tillbaka sin fordran till 

marknadsvärdet av fondandelen. (Fama & Jensen, 1983) 

Beslut om inlösen av en fondandel påverkar dessutom resurserna som står under 

organisationens kontroll, och det gör det på ett mer direkt sätt än för andra typer av 

organisationer. Beslut om inlösen av fondens resurser är en form av partiell takeover eller 

likvidation som leder till att organisationen förlorar kontroll över resurser. Denna 

kontrollrättighet kan utövas oberoende av andra ägare, eller någon form av bud, som hade 

behövts vid vanliga uppköp. (Fama & Jensen, 1983) 

Försäkringsbolag, pensionsfonder och aktiefonder strävar främst efter hög avkastning. 

Begränsningarna som uppstår p.g.a. att dess kunder när som helst kan begära ut förvaltat 

kapital leder dock till exitbeteende (d.v.s. försäljning av aktier, istället för ägarpåverkan). Då 

kunder begär ut sitt kapital kan organisationerna behöva sälja aktier, och detta gör det svårt 

för dem att utöva ägarpåverkan, som att delta i styrelsearbete etc. Att kunderna när som helst 

kan begära ut sitt kapital leder även till att dessa organisationers preferenser för risker är 

relativt låg. (Hedlund et al, 1985) 
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Fonder och fondförvaltare är alltså relativt riskaverta p.g.a. att de drivs av 

uppdragsgivarintresse, och resurserna under organisationens kontroll när som helst kan 

minska då kunder begär ut sitt kapital. Då de strävar efter hög avkastning bör dock deras 

preferenser för risker vara högre än för VD:ar. Således har vi hypotesen: 

Hypotes AT4: Fondförvaltare tenderar att vara riskaverta. 

3.3 Behavioural Finance 
Behavioral Finance bygger på två pelare; kognitiv psykologi och begränsade 

arbitragemöjligheter. Med kognitiv psykologi vill man förklara hur människor tänker vid 

olika investeringsbeslut och vilka faktorer som kan förklarar deras beteende vid investeringar. 

Det finns flera faktorer som påverkar investerares beslut, t.ex. deras preferenser, övermod och 

överskattning av erfarenheter.  När det gäller begränsat arbitrage vill man förklara under vilka 

omständigheter som arbitragemöjligheter är effektiva och vilka som är ineffektiva (Ritter, 

2003). 

Tillskillnad mot agentteori som antar att investerare är rationella och att marknaden är effektiv 

(Jensen och Meckling, 1976), så antar man inom Behavioral Finace att investerare inte är 

rationella i alla lägen och att finansiella marknaden under vissa omständigheter kan vara 

ineffektiva (Ritter, 2003).  

Investerares irrationella beteende kan förklaras med hjälp av olika biases. En av dem är 

investerares övermod. En investerares övermod kan bl.a. speglas av hur väl han har 

diversifierat sin aktieportfölj. En av anledningarna till att man inte diversifierar portföljen är 

att man inte har tillräcklig kunskap om andra branscher. Därmed investerar man i lokala 

företag som utifrån ett diversifieringsperspektiv kan anses vara riskfyllt. En annan anledning 

till att investerare agerar irrationellt kan vara att individer är konservativa och långsamma 

med att ta till sig nya investeringsmetoder, vilket medför att individer underskattar 

investeringar. En annan anledning är dispositionseffekten. Med dispositionseffekt menar 

forskare att investerare tenderar att behålla sina aktier när värdet på dem går ner för att sedan 

gå upp något. Forskare menar att investerare väntar med att sälja sina aktier till aktiernas 

värde överstiger anskaffningspriset. (Ritter, 2003) 

3.3.1 Prospect Theory (Kahneman & Tversky, 1979) 
Prospect Theory utvecklades som ett alternativ till Expected Utility Theory. Teorin är 

utvecklad för simpla prospekt (lotteri) med monetära utfall och fastställda sannolikheter, men 

den kan utvidgas till mer komplicerade val. Teorin utmärker två faser i valprocessen: En tidig 
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fas av redigering (editing) och en efterföljande fas av utvärdering (evaluation).  

Redigeringsfasen består av en preliminär analys av de erbjudna prospekten, som ofta ger en 

simplare representation av dessa prospekt. Redigeringsfasens funktion är att organisera och 

omformulera alternativen, för att förenkla efterföljande utvärdering och val. I den andra fasen 

är de redigerade utsikterna utvärderade och prospektet av högsta värde väljs. 

Redigeringsfasen består av: 

Kodning. Individer uppfattar resultat som vinster och förluster, snarare än som tillstånd av 

rikedom eller välfärd. Vinster och förluster definieras i förhållande till en referenspunkt, som 

vanligtvis motsvarar den aktuella tillgångens position. Referenspunktens placering, och 

därmed kodningen av utfall som vinster eller förluster, påverkas av utformningen av de 

erbjudna prospekten och av beslutsfattarens förväntningar. 

Kombination. Prospekt kan ibland bli förenklade genom att kombinera sannolikheterna för 

prospekt med identiska utfall. T.ex. kan prospektet (200, 0.25; 200, 0.25) (Utfall, Sannolikhet) 

bli förenklad till (200, 0.5) och utvärderad i denna form. 

Segregation. Vissa prospekt innehåller en riskfri komponent som segregeras från den riskfria 

komponenten i redigeringsfasen. T.ex. kan prospektet (300, 0.80; 200, 0.20) delas upp i en 

säker vinst på 200 och ett riskfyllt prospekt på (100, 0.80). Kodning, kombination och 

segregation tillämpas på varje prospekt var för sig. Följande processer tillämpas på 

uppsättningar av två eller flera prospekt tillsammans.   

Annullering (Cancellation). Komponenter som delas av de erbjudna prospekten förkastas eller 

bortses. T.ex. kan valet mellan (200, 0.20; 100, 0.50; -50, 0.30) och (200, 0.20; 150, 0.50; -

100, 0.30) förenklas till ett val mellan (100, 0.50; -50, 0.30) och (150, 0.50; -100, 0.30). 

Förenkling. Prospekt förenklas genom att sannolikheter eller utfall avrundas. T.ex. kan 

utfallet 101 avrundas till 100. Förenkling innebär även att extremt osannolika utfall förkastas. 

Upptäckande av dominans (Detection of dominans). Erbjudna prospekt genomsöks för att 

upptäcka dominerade alternativ, som förkastas utan vidare utvärdering. 

Preferensordningen mellan prospekt behöver inte vara konstant över olika sammanhang, 

eftersom samma erbjudna prospekt kan redigeras på olika sätt beroende på i vilket 

sammanhang de presenteras. Efter redigeringsfasen antas beslutsfattaren utvärdera varje 

redigerat prospekt och välja prospektet av högst värde. Värdet av ett redigerat prospekt 

uttrycks i termer av två skalor, π och ν.  
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π är en beslutsvikt (decision weght), som associeras med sannolikheten. Denna beslutsvikt 

reflekterar effekten av sannolikheten på prospektets samlade subjektiva värde, så att 

beslutsvikten mäter sannolikhetens inverkan på prospektets önskvärdhet. π är dock inte ett 

sannolikhetsmått och π (p)+ π (1-p) (där p är sannolikheten) är vanligtvis mindre än 

samstämmigt. Detta leder enligt Prospect Theory till att säkra utfall övervärderas och att 

väldigt osäkra utfall undervärderas. 

ν reflekterar det subjektiva värdet för ett utfall. Utfall definieras, som redan nämnt, relativt en 

referenspunkt. Alltså mäter ν värdet av avvikelser från referenspunkten, d.v.s. vinster och 

förluster. 

Att värde definieras genom avvikelse från en referenspunkt är förenligt med grundläggande 

principer om perception och omdöme. När vi reagerar på attribut som ljusstyrka, ljudstyrka 

eller temperatur definierar erfarenhet från den föregångna och den aktuella kontexten en 

anpassningsnivå eller referenspunkt, och stimuli uppfattas i förhållande till denna 

referenspunkt. Således kan ett objekt upplevas som kallt eller varmt beroende på vilken 

temperatur individen anpassat sig till. Samma princip kan appliceras på attribut som hälsa, 

prestige och förmögenhet. T.ex. kan samma nivå av förmögenhet upplevas som extrem 

fattigdom för en individ och stora rikedomar för en annan, beroende på deras nuvarande 

tillgångar. 

Betoningen på förändringar som bärare av värde skall inte tolkas som att värdet av en viss 

förändring är oberoende av utgångsläget. Värde skall behandlas som en funktion av dels 

tillgångens position, som utgör en referenspunkt och även storleken av förändringen (positiv 

eller negativ) från denna referenspunkt. 

Många psykologiska dimensioner delar attributet att psykologisk respons är en konkav 

funktion av den fysiska förändringens magnitud.  Enligt Prospect theory gäller denna princip 

även för utvärdering av monetära förändringar. Således upplevs skillnaden mellan en vinst på 

100 och en vinst på 200 som större än skillnaden mellan en vinst på 1100 och en vinst på 

1200. 

På liknande sätt upplevs skillnaden mellan en förlust på 100 och en förlust på 200 som större 

än skillnaden mellan en förlust på 1100 och en förlust på 1200, såvida den större förlusten 

inte är oacceptabel. Prospect theory menar således att värdefunktionen för 

förmögenhetsförändringar är konkav ovanför referenspunkten, och konvex under 
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referenspunkten. Alltså minskar det marginella värdet för både vinster och förluster med deras 

storlek. 

Förargelsen som individer upplever då de förlorar en summa pengar förefaller vara större än 

glädjen de upplever i samband med att de vinner samma belopp. Dessutom upplever många 

symmetriska, rättvisa vad i form av (x, 0.50, -x, 0.50) som oattraktiva. Således är 

värdefunktionen för förluster brantare än värdefunktionen för vinster. Detta innebär att 

individer är riskaverta vid val som har positiva förväntade värden, och risksökande då valen 

handlar om negativa förväntade värden. Då valet står mellan en säker liten förlust och en 

osäker större förlust chansar många och väljer den osäkra förlusten för att förhoppningsvis 

inte förlora något alls. 

Prospect Theory är en generell teori och således skulle vi kunna härleda hypoteser om alla 

aktörer utifrån denna teori. I följande avsnitt presenteras dock aktörsspecifika teorier som 

används för att härleda teorier om våra berörda aktörer. Gemensamt är dock att dessa teorier 

bygger på Prospect Theory. Då vi inte funnit någon aktörsspecifik teori om styrelseledamöters 

riskpreferenser härleder vi denna utifrån diskussionen om Prospect Theory. 

Sammanfattningsvis så menar Prospect Theory att värde definieras genom avvikelser från en 

referenspunkt, d.v.s. som vinster och förluster, istället för som tillstånd av rikedom eller 

välfärd. Detta i kombination med att den upplevda smärtan vid förluster, är större än den 

upplevda glädjen vid vinster av samma summa, och att säkra utfall övervärderas, leder till 

riskaversion. Detta leder oss till hypotesen: 

Hypotes BF1: Styrelseledamöter tenderar att vara riskaverta. 

3.3.2 Myopic loss aversion 
Mehra och Prescott (1985) observerade att skillnaden i avkastning mellan aktier och 

statsobligationer är och har varit väldigt hög historisk, och att detta inte kan förklaras av 

rimliga nivåer av riskaversion för investerare. De beräknade att investerare måste ha 

riskaversionskoefficienter över 30 för att förklara den historiska equity premium (d.v.s. 

skillnaden i avkastning mellan aktier och riskfria investeringar). Jämförelsevis kan nämnas att 

teoretiska argument föreslagit att denna koefficient är runt 1. Denna stora skillnad i 

avkastning mellan aktier och riskfria investeringar benämner de The equity premium puzzle. 

(Mehra & Prescott, 1985) 

Som förklaring till denna höga equity premium använder Benartzi och Thaler (1995) myopic 

loss aversion, som består av koncepten loss aversion och mental accounting. Loss aversion 
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refererar till tendensen att individer är mer känsliga för förluster än för vinster av samma 

summa, vilket leder till ett riskavert beteende. Detta koncept har en central roll i Prospect 

Theory. (Benartzi & Thaler, 1995) 

Mental accounting handlar om hur individer utvärderar transaktioner över tid (hur ofta 

portföljer utvärderas) och över tvärsnitt (huruvida de bedöms som portföljer eller 

individuellt). Mental accounting avgör både resultaten av beslut samt utformningen av dessa 

beslut.  En agent som strukturerar sina beslut snävt (narrowly) tenderar att ta kortsiktiga 

beslut och en agent som strukturerar resultat snävt utvärderar sina förluster och vinster oftare. 

Ju oftare en investerare utvärderar sin portfölj, desto mindre attraktiv finner han högrisk-

investeringar som aktier, givet att investeraren är loss averse. (Benartzi & Thaler, 1995)  

Tendensen att individer är mer känsliga för förluster än för vinster, i kombination med korta 

utvärderingsperioder, leder alltså till att högriskinvesteringar som aktier uppfattas som mindre 

attraktivt, vilket således innebär riskaversion. Detta leder oss till hypotesen: 

Hypotes BF2: Aktieägare tenderar att vara riskaverta. 

Benartzi och Thaler (1995) förklarar även att pensionsfonder vanligvis allokerar ca 60 procent 

i aktier och 40 procent i obligationer. De använder myopic loss aversion som förklaring till att 

inte mer allokeras i aktier, som ger högre avkastning. De förklarar att pensionsfonder 

säkerligen har så gott som oändliga investeringshorisonter, men att personerna som ansvarar 

för allokeringen troligen inte har det. Således uppstår myopic loss aversion p.g.a. detta 

agentproblem. (Benartzi & Thaler, 1995) 

Dessutom finner Haigh och List (2005) att professionella termins- och optionshandlare 

uppvisar beteende som överensstämmer med myopic loss aversion. Till forskarnas förvåning 

uppvisade handlarna detta beteende i högre grad än deras kontrollgrupp med studenter. 

(Haigh & List, 2005)  

Myopic loss aversion, som leder till riskaversion, kan alltså även förklara fonders agerande. 

Då detta även bekräftats empiriskt på handlare med liknande yrken som fondförvaltare, leder 

det oss till hypotesen: 

Hypotes 3: Fondförvaltare tenderar att vara riskaverta.  
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3.3.3 Behavioral decision theory 
Flera forskare har kritiserat agentteorin eftersom den i större utsträckning begränsar 

kunskapen om VD:s riskpreferenser. De menar att agentteorin har strikta begränsningar om 

hur VD:s riskpreferenser kommer att vara, d.v.s. antingen kommer VD:n att vara riskavert 

vilket innebär att VD söker efter riskfria investeringar där man reducerar möjligheten till 

högre avkastning, eller så är VD:n riskneutral, vilket innebär att han söker efter kompensation 

för den risk han tar vid en investering. På så vis utesluter man antagande om att VD:n kan 

vara risksökande.  Att VD är risksökande innebär att de investerar i projekt där risken inte är 

fullt ut kompenserad.  (Wiseman och Gomez-Mejia, 1998) 

Enligt Behavioral decision theory kan VD:n ha olika riskpreferenser beroende på 

alternativens utformning. Alternativens utformning kan ha två ståndpunkter; en med positiv 

utformning och en med negativ utformning. Den positiva utformningen innebär att 

investeringen ger ett positivt förväntat värde oavsett variationen av risk och avkastning, 

medan den negativa medför ett negativt förväntat värde. (Wiseman och Gomez-Mejia, 1998) 

VD:ar tenderar att uppvisa ett riskavert beteende vid positiv utformning och en risksökande 

beteende vid negativ utformning.  Detta innebär att VD:n ha olika riskpreferenser beroende på 

om det rör sig om positiva eller negativa utfall. (Wiseman och Gomez-Mejia, 1998) 

Enligt teorin så kommer VD:n inkomst vara kopplad till risken, vilket medför att vid positiv 

problemutformning så kommer VD:n att vara riskaversiv då VD:n upplever att inkomsten 

kommer att påverkas negativt vid högt risktagande. Vid ett negativ problemutformning 

kommer VD:n att vara risksökande, eftersom VD:n redan står i en förlustsituation och 

upplever att högre risk inte kommer påverka deras inkomst då de inte ha något att förlora 

längre. Eftersom agentteori antar att investerare är rationella och vinstmaximerande så 

kommer inte alternativens utformning ha någon påverkan på VD:ns riskpreferenser utan man 

anser att den är konstant. (Wiseman och Gomez-Mejia, 1998) 

Behavioural decision theory bygger på Prospect Theory och menar att VD:ar är riskaverta vid 

vad av positiva utfall, medan de är risksökande vid val av negativa utfall. Att VD:ar är 

riskaverta vid val av positiva utfall har även bekräftats empiriskt av List och Mason (2009), 

som finner att VD:ar i Costa Rica inte maximerar förväntat värde, utan är istället riskaverta, 

precis som deras kontrollgrupp av studenter. Denna diskussion leder oss till vår sista hypotes: 



38 
 

Hypotes BF4: VD:ar tenderar att vara riskaverta (vid positiva utfall).
2
 

 

3.4 Sammanfattning av teori och hypoteser 
Agentteorin antar att individer är rationella, opportunistiska och nyttomaximerande, utifrån 

deras position i systemet. Dessa antaganden leder till att aktieägare bör vara riskneutrala, då 

detta ger den långsiktigt bästa avkastningen. Rationella aktieägare antas vara 

väldiversifierade, så att de inte är beroende av en specifik tillgångs kassaflöde. Således kan de 

ta den extra risk som riskneutralitet kräver, relativt riskaversion. 

VD:ar har en stor del av sin välfärd knuten till företaget och är således inte väldiversifierade. 

En VD som inte äger någon större aktiepost i företaget, får inte heller ta del av 

konsekvenserna av sitt handlande, så att eventuell vinst tillfaller företagets aktieägare och inte 

VD:n själv. Går det dåligt för företaget kan VD:ns välfärd däremot ta skada, genom t.ex. 

förlorad tjänst och försämrade arbetsmöjligheter. Således antas VD:n vara riskavert, vilket 

kan ses som ett opportunistiskt agerande, då det missgynnar aktieägarna. 

Styrelseledamöter är i en liknande situation som VD:n, då de inte får någon större del av 

företagets framgång, men deras välfärd kan ta skada då det går sämre för företaget, i form av 

bl.a. försämrat rykte och försämrade arbetsmöjligheter. Således antas även styrelseledamöter 

vara riskaverta. 

Fonders kunder kan när som helst begära ut sitt kapital, så att resurserna under 

organisationens kontroll minskar. Detta leder till att fondförvaltarnas preferenser för risker 

tenderar att vara relativt låg, och således antas även fondförvaltare vara riskaverta. 

Prospect Theory är en generell teori för beslutsfattande under risk och menar att värde 

definieras som vinster och förluster, d.v.s. avvikelse från en referenspunkt, istället för som 

tillstånd av välfärd. Dessutom är den psykologiska smärtan vid förluster större än glädjen för 

vinster av samma summa. Detta i kombination med att säkra utfall övervärderas och osäkra 

utfall undervärderas, leder enligt Prospect Theory till att individer är riskaverta. Således kan 

styrelseledamöter antas vara riskaverta, enligt denna teori. 

                                                           
2
 Behavioural decision theory menar att VD:ar är riskaverta vid positiva utfall, men risksökande vid negativa 

utfall. Teorin bygger på Prospect Theory, som menar att (alla) individer är riskaverta vid positiva utfall, men 
risksökande vid negativa utfall. Således skulle vi kunna utforma hypoteser om negativa utfall för alla aktörer. Då 
positiva utfall är studiens huvudsakliga fokus, väljer vi dock att vara konsekventa och endast utforma hypoteser 
om positiva utfall. 
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Den historiskt höga skillnaden mellan avkastningen på aktier och statsobligationer, som 

vittnar om hög riskaversion, kan inte förklaras av teoretiska modeller. Förklaringen till denna 

höga equity premium kallas myopic loss aversion, som är en kombination av koncepten loss 

aversion och mental accounting. Loss aversion innebär att individer är mer känsliga för 

förluster än för vinster av samma summa, vilket leder till riskaversion. Detta i kombination 

med att individer utvärderar sina portföljer ofta, leder till att högriskinvesteringar som aktier, 

uppfattas som mindre attraktivt. Att högriskinvesteringar uppfattas som mindre attraktivt 

innebär riskaversion och således kan även aktieägare antas vara riskaverta. 

Myopic loss aversion kan även användas som förklaring till fonders agerande. Detta har även 

bekräftats empiriskt, på handlare med liknande yrken som fondförvaltare, och således kan 

även fondförvaltare antas vara riskaverta. 

Prospect Theory menar att individer är riskaverta vid val av positiva utfall, medan de är 

risksökande vid val av negativa utfall. Detta har Behavioural Decision Theory applicerat på 

VD:ar och menar således att de är riskaverta vid val av positiva utfall och risksökande vid val 

av negativa utfall. Att VD:ar är riskaverta vid val av positiva utfall har även bekräftats 

empiriskt, och således kan även VD:ar antas vara riskaverta. 
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Hypoteser härledda från agentteorin 

Hypotes: 

AT1 
Aktieägare tenderar att vara riskneutrala. 

Hypotes: 

AT2 
VD:ar tenderar att vara riskaverta. 

Hypotes: 

AT2a 

VD:ar med lägre aktieinnehav tenderar att vara mer riskaverta än vad VD:ar med 

högre aktieinnehav tenderar att vara. 

Hypotes: 

AT2b 

VD:ar vars företag saknar kontrollägare, tenderar att vara mer riskaverta än VD:ar 

vars företag har kontrollägare. 

Hypotes: 

AT3 

Styrelseledamöter tenderar att vara riskaverta. 

Hypotes: 

AT3a 

Styrelseledamöter med ett lågt aktieinnehav tenderar att vara mer riskaverta än 

styrelseledamöter med högre aktieinnehav. 

Hypotes: 

AT4 

Fondförvaltare tenderar att vara riskaverta. 

 

 

 

Hypoteser härledda från Behavioural Finance 

 

Hypotes: 

BF1 

Styrelseledamöter tenderar att vara riskaverta. 

Hypotes: 

BF2 

Aktieägare tenderar att vara riskaverta. 

Hypotes: 

BF3 

Fondförvaltare tenderar att vara riskaverta. 

Hypotes: 

BF4 

VD:ar tenderar att vara riskaverta 
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4.0 Empirisk metod 

4.1 Undersökningsmetod 
Studiens syfte är att förklara vilka riskpreferenser aktörerna inom det svenska 

bolagsstyrningssystemet har och om dessa preferenser skiljer sig mellan olika aktörer. Således 

är en kvantitativ metod lämplig för denna undersökning, då det ger möjlighet att undersöka 

många respondenter och möjliggör statistiska generaliseringar om bolagsstyrningsaktörerna, 

så att vi kan uttala oss om fler objekt än vi undersökt. Dessutom anses en stor mängd data 

vara lättare att bearbeta med en kvantitativ metod än med en kvalitativ. En kvalitativ metod 

gör även att det empiriska materialet tolkas objektivt, så att vi inte riskerar att feltolka eller 

utöva en subjektiv bedömning av insamlad data. (Holme & Solvang, 1997). 

Den kvantitativa metoden är en sluten metod, som kan hantera ett större antal enheter med 

hjälp av t.ex. enkäter, medan den kvalitativa metoden är en mer öppen metod, som t.ex. 

genom intervjuer, endast hanterar ett fåtal enheter. Eftersom studiens syfte är att förklara vilka 

riskpreferenser ett större antal bolagsstyrningsaktörer har, så är den kvantitativa metoden 

således bättre lämpad för denna studie. (Jacobsen, 2002) 

4.2 Undersökningsdesign 
Då vi vill kunna generalisera våra resultat till alla berörda aktörer på stockholmsbörsen, och 

inte bara de individer vi undersöker, behöver vi en stor mängd representativ data på ett 

kostnadseffektivt sätt, vilket innebär att en surveyundersökning är lämplig för denna studie 

(Saunders et al, 2009). Alternativen till en surveyundersökning, fallstudier eller experimentell 

design, är inte tillämpliga för vår studie, då de inte möjliggör generaliseringar till 

populationen (Bryman & Bell, 2003; Yin, 2007) 

4.3 Metod för datainsamling 
Eftersom vi behöver data från ett stort antal respondenter väljer vi att tillämpa en 

enkätundersökning, som möjliggör detta, med snabb och enkel administration (Bryman & 

Bell, 2003). 

Nackdelen med enkätundersökning är att personlig kontakt blir uteslutet, vilket medför att det 

inte går att hjälpa respondenter att tolka frågorna samt att uppföljningsfrågor inte är möjligt.  

Med enkäter löper vi även risk för stora bortfall samt att vi inte vet vem det är som faktiskt 

svarar på enkäten. Fördelen med enkäter är dock att vi som tidigare sagt når ut till flera 
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respondenter. Med flera respondenter i vår studie skulle relevansen i vår studie öka.  (Bryman 

& Bell, 2003)  

I valet mellan internetbaserade enkäter och postenkäter är internetbaserade enkäter det mest 

kostnadseffektiva (Denscombe, 2009), och detta är vad vi hade valt om möjligt. 

Internetbaserade enkäter kräver dock tillgång till respondenternas epost-adresser, och detta 

har vi i väldigt låg grad. Svårigheterna med att finna respondenternas epost-adresser skulle 

skada vår svarsfrekvens något extremt, om vi väljer internetbaserade enkäter, och således har 

vi valt att tillämpa postenkäter. Medan få företag har epostadresser till sina VD:ar, 

styrelseledamöter och fondförvaltare publicerade, är det desto lättare att finna respondenternas 

postadresser till deras arbeten.  Våra enkäter redovisas i bilaga 1 och bilaga 2. 

4.4 Urval 
Vi har fyra populationsgrupper, som består av: VD:ar för svenska börsnoterade bolag, 

styrelseledamöter för svenska börsnoterade bolag, aktieägare av svenska börsnoterade bolag 

och svenska fondförvaltare som förvaltar svenska aktier. 

VD. Det finns 253 börsnoterade bolag på Stockholm OMX och således består vår population 

av VD:ar av 253 personer. Då detta är en hanterbar mängd för oss, och då vi vill ha ett 

tillräckligt stort urval som kompenserar för eventuella bortfall, har vi valt att skicka enkäter 

till hela denna population. 

Styrelseledamöter. Tiden det skulle ta att räkna alla börsbolags styrelseledamöter skulle inte 

uppväga nyttan med att känna till populationens exakta storlek. Vi kan dock skaffa oss en 

bättre bild av denna population: Bland bolagen på Stockholmsbörsen är det vanligaste att 

styrelsen består av fem, sex eller sju ledamöter (Folksams kvalitetsindex, 2010). Om vi räknar 

på mellanvärdet, sex ledamöter, för alla 253 företag, blir detta totalt 1518 ledamöter för 

svenska börsbolag. Då många ledamöter sitter i flera styrelser samtidigt, är det dock troligt att 

den totala summan är närmare hälften. Då urval skall bestämmas är absoluta tal av större vikt 

än relativa tal (relativt populationen) (Bryman & Bell, 2003). För att kompensera för 

eventuella bortfall har vi således valt ett urval på 250 styrelseledamöter. 

För att detta urval skall vara representativt för populationen har vi tillämpat ett stratifierat 

urval, med hänsyn tagen till företagsegenskaperna bransch och storlek. Av tidseffektiva skäl 

har vi använt oss av OMX Stockholms egna branschklassificeringar som lyder: Olja och gas, 

Basic Materials, Industri, Konsumentprodukter, Konsumenttjänster, Sjukvård, 

Telekommunikation, Utilities, Finans och Teknologi. Som mått på företagens storlek har vi 
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använt oss av OMX Stockholms olika listor: Small Cap, Mid Cap och Large Cap. Då alla 253 

börsnoterade företag är medlemmar av en bransch och en lista innebär detta att vi har 30 strata 

(10 branscher multiplicerat med 3 listor). Detta urval redovisas i bilaga 3. 

Från dessa 30 strata har vi sedan slumpmässigt valt ut 50 företag som är representativa för 

börsen, med hänsyn tagen till bransch och storlek. Från dessa 50 företag väljer vi ut 5 

slumpmässigt utvalda ledamöter per företag. Genom ratsit.se har vi tillgång till alla 

aktiebolags styrelsesammansättningar och från samma site hittar vi även ledamöternas 

folkbokföringsadresser, som vi skickar enkäterna till. 

Vi stötte dock på några problem under denna procedur, vilket resulterade i att vi inte nådde 

upp till 250 styrelseledamöter: Vissa small cap-bolag har endast 4 styrelseledamöter, och via 

ratsit.se har vi inte tillgång till ledamöter som är bosatta utanför Sverige. Vår metod för urval 

av 50 företag gav oss således endast 210 styrelseledamöten.  

Av dessa anledningar valde vi att utöka vårt urval till 55 företag vilket gav oss ett urval av 

250 styrelseledamöter vilket är hanterbart för oss och bör kunna kompensera för eventuella 

bortfall. Varje stratas populationsmängd har således multiplicerats med 55/253 för att erhålla 

urvalets storlek.  

Aktieägare. Vi riktar denna studie mot större aktieägare. Ju fler aktier en aktieägare äger, i 

desto högre grad påverkas dennes avkastning av VD:ars och styrelseledamöters 

riskpreferenser. Det är dessutom främst större aktieägare som utövar voice-beteende, och på 

så sätt försöker påverka VD:ars och styrelseledamöters agerande (Hedlund et al, 1985). 

Således är större aktieägare betydligt relevantare för vår frågeställning, än vad mindre 

aktieägare är.  

Vi måste sätta en gräns för hur stor del av kapitalet en aktieägare skall äga, för att inkluderas i 

studien. Sverige kännetecknas av ett koncentrerat ägande (Jonnergård & Larsson-Olaison, 

2010), vilket innebär att större aktieägare är begränsade till antalet. En högre ägargräns leder 

antagligen till ett mindre urval, och således måste vi ha urvalets storlek i beaktande när vi 

bestämmer denna gräns. 

Vi började med att sätta denna gräns på fem procents ägande av ett börsbolags kapital, vilket 

resulterade i ett 50-tal ägare. 50 ägare anser vi dock vara alldeles för få för att kompensera för 

eventuella bortfall, och således blev vi tvungna att sänka denna gräns. 
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När vi sänkte gränsen till en procents ägande av ett bolags kapital uppnådde vi ett urval på 

180 unika ägare, efter att ha sammanställt alla börsbolags ägarförteckningar. Med unika 

menar vi att vissa ägare har andelar i flera bolag och dessa ägare räknas bara en gång. Med ett 

urval på 180 aktieägare kan vi förhoppningsvis kompensera för eventuella bortfall, och 

dessutom är det många företags årsredovisningar som inte redovisar ägare med mindre 

andelar än så. Således nöjde vi oss med en ägargräns på en procent av ett börsbolags kapital, 

vilket resulterade i 180 ägare. 

Då vårt syfte är att undersöka svenska bolagsstyrningsaktörers riskpreferenser utesluter vi 

utländska ägare. Man skulle kunna argumentera för att utländska ägare är del av det svenska 

bolagsstyrningssystemet, men vi finner det tyvärr väldigt svårt att finna utländska ägares 

adresser, vilket omöjliggör deras medverkan. Således är inte utländska ägare inkluderade i 

urvalet. Eftersom vi valt att behandla aktiefonder separerat från aktieägare i denna studie, är 

inte heller aktiefonder medräknade i urvalet. 

Urvalet på 180 aktieägare är fördelat på 141 privatpersoner/familjer, 25 onoterade 

holdingbolag, 8 noterade holdingbolag och 6 stiftelser. Gruppen av privatpersoner/familjer 

innehåller även holdingbolag, men i dessa holdingbolags styrelser innehar en viss familj en 

majoritet av posterna. Eftersom familjernas koppling till holdingbolagen är såpass tydlig, 

räknar vi dem således som privatpersoner/familjer. 

Enkäter har skickats till privatpersoners folkbokföringsadresser, som vi funnit via Ratsit.se. 

Då familjer eller personer äger aktier via ett holdingbolag, har vi skickat enkäten till VD:ns 

folkbokföringsadress. Även för noterade och onoterade holdingbolag har vi skickat enkäten 

till bolagets VD. I ett fåtal fall fanns inte VD:ns folkbokföringsadress tillgänglig via Ratsit.se, 

och i dessa fall har vi skickat enkäten till bolagets styrelseordförande. För stiftelser har vi i 

första hand skickat enkäten till VD:n, och i andra hand till styrelseordföranden, då VD:ns 

adress inte varit tillgänglig. 

Det hade varit intressant att se om vi kan finna några signifikanta skillnader mellan olika 

aktieägargruppers riskpreferenser. Vår bristande svarsfrekvens vad gäller aktieägare (se 

bortfallsanalys) omöjliggör dock detta. 

Fondförvaltare. Vad gäller fondförvaltare är det svenska aktiefondförvaltare som förvaltar 

svenska aktier, som är relevant för vår studie.  Till skillnad från börsbolag kände vi inte till 

någon officiell lista över svenska aktiefonder. För att få information om vår population 

kontaktade vi Jonas Lindmark som är analyschef, redaktör samt ansvarig utgivare för 
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Morningstar. Lindmark gav oss rådet att vi genom Finansinspektionens hemsida kan se vilka 

bolag som har tillstånd att driva fondbolag och att vi sedan kan se vilka det är som förvaltar 

dessa fonder, genom Morningstar. Utifrån Finansinspektionens hemsida fann vi 190 

fondbolag som hade tillstånd. Efter att vi hade tagit ut svenska fondbolag som har tillstånd 

stötte vi på två problem: ett var att en del av bolaget förvaltade bara räntefonder eller andra 

typer av fonder än just aktiefonder som var vår målgrupp för undersökningen. Den andra var 

att en del av fondbolagen har sina huvudkontor placerade i andra länder vilket gjorde att vi 

hade nu endast 120 bolag att utgå ifrån.  

Utifrån de 120 bolag kunde vi utvinna 291 fonder som förvaltades av svenska fondbolag. 

Flera av dessa fonder förvaltades av en och samma person, vilket resulterade i att vi kunnat 

skicka ut enkäter till 237 fondförvaltare.  

Det finns säkert nackdelar med att använda sig av information från vinstdrivande företag som 

Morningstar. Vad som dock talar för deras tillförlitlighet är att de är oberoende från 

fondbolagen. Dessutom använder vi i första steget information från Finansinspektionen. 

Myndighetsinformation som denna bör anses som tillförlitlig. Då vi använder FI:s lista i första 

steget är vi inte beroende av Morningstar för att utforma vårt urval. Informationen från 

Morningstar underlättar dock detta. Vi tror och hoppas att vi med denna metod nått hela vår 

population av fondförvaltare. 

4.5 Bortfallsanalys 
Vi har fyra populationsgrupper, som består av: VD:ar för svenska börsnoterade bolag, 

styrelseledamöter för svenska börsnoterade bolag, aktieägare av svenska börsnoterade bolag 

och svenska fondförvaltare som förvaltar svenska aktier. Dessa fyra grupper kommer vi att 

bedöma en åt gången. 

Aktieägare. Vårt urval på 180 aktieägare är fördelat på 141 privatpersoner/familjer, 25 

onoterade holdingbolag, 8 noterade holdingbolag och 6 stiftelser. 

Vissa privatpersoners adresser har vi inte kunnat finna, främst p.g.a. att de haft vanliga namn, 

som inte kan urskiljas från andra med samma namn. Detta har inneburit ett initialt bortfall på 

20 aktieägare, eller 11,11 % av urvalet. Då privatpersoner/familjer är så pass många till 

antalet, hoppas vi att detta bortfall inte skall försämra våra möjligheter till generaliserbara 

slutsatser. 
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Vi har fått svar från 27 aktieägare, vilket är 15 % av urvalet, eller 16,88 % av aktieägarna som 

erhållit en enkät. Av dessa 27 aktieägare är 26 privatpersoner/familjer och en är ett onoterat 

holdingbolag. Av privatpersonerna/familjerna är svarsfrekvensen således 21,49 %, bland 

onoterade holdingbolag 4 % och bland noterade holdingbolag och stiftelser 0 %.  

Representativiteten för svenska aktieägare är således väldigt bristande i denna studie, vilket 

innebär att vi inte kan dra generaliserbara slutsatser om denna grupp. 26 

privatpersoner/familjer är representerade, av urvalet på 141 privatpersoner/familjer, vilket är 

en frekvens på 18,44 %. Denna frekvens får ses som relativt god, och våra möjligheter att dra 

generaliserbara slutsatser om aktieägargruppen privatpersoner/familjer bör således vara 

relativt goda. 

VD. Enkäter skickades till samtliga 253 VD:ar för svenska börsnoterade bolag. Av dessa 253 

blev vi kontaktade av 10 VD-assistenter/sekreterare via mail och brev, som på VD:ns vägnar 

avböjde att medverka i undersökningen. Orsakerna de angav var bl.a. att de inte hade 

möjlighet att delta, eller att de valt att inte delta i någon enkätundersökning. En VD avböjde 

att medverka då han tyckte att enkätfrågorna var orealistiska. Detta genererar ett initialt 

bortfall på 3,95 % bland denna populationsgrupp.  

Vi har fått enkätsvar från 63 VD:ar, vilket innebär en svarsfrekvens på 24,90 %, bland denna 

populationsgrupp. Då vi ID-numrerat enkäterna kan vi bedöma hur väl inkomna enkätsvar 

representerar populationen. Tittar vi på vilken lista på OMX-börsen VD:arnas bolag är 

noterade på är svaren uppdelade på 4 svar från Large Cap-VD:ar, 20 Mid Cap-VD:ar och 39 

Small Cap-VD:ar. Svarsfrekvensen per lista framgår av tabellen nedan, där Large Cap har en 

svarsfrekvens på 6,90 %, Mid Cap på 26,67 % och Small Cap på 32,50 %.  

 

Tabell 2: VD:ars svarsfrekvens per lista 

Vi kan således konstatera att svarsfrekvensen för Mid Cap- och Small Cap-VD:ar är god, 

medan svarsfrekvensen för Large Cap-VD:ar är bristfällig. Att Large Cap-VD:ar genererat en 

så pass mycket lägre svarsfrekvens än för andra listor kan tänkas bero på att Large Cap-VD:ar 

har mer att göra än andra VD:ar. En annan trolig förklaring är att Large Cap bolag kan tänkas 

ha företagsregler för enkätsvar, i högre grad än andra bolag. Något som talar för detta är att 

Lista Antal svar Population Svarsfrekvens

Large Cap 4 58 6,90%

Mid Cap 20 75 26,67%

Small Cap 39 120 32,50%
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nio av tio svar som meddelar avböjd medverkan i undersökningen kommer från just Large 

Cap-bolag. 

Sett till vilka branscher VD:arnas företag är verksamma i, är svarsfrekvensen fördelad enligt 

tabellen nedan: 

 

 

Tabell 3: VD:ars svarsfrekvens per bransch. 

Branschuppdelningen är OMX Stockholms egna (Nasdaq OMX Nordic, 2012). Enligt 

tabellen ser vi alltså att branscherna Olja och gas, Telekommunikation och Utilities inte är 

representerade med några enkätsvar. Då dessa branschers populationer endast består av 5, 6, 

respektive 2 VD:ar, behöver dessa bortfall inte ha allt för stor påverkan på vår studie. 

Kombinerar vi lista och bransch får vi samma strata som användes för urvalet av ledamöter. 

Bland dessa 30 strata (10 branscher x 3 listor) är det tre strata som inte innehar någon 

population; Mid Cap Telekommunikation, Mid Cap Utilities och Large Cap Utilities. Vi har 

således 27 strata att förhålla oss till.  

Bortsett från ovan nämnda branscher är det tre strata som inte är representerade med några 

enkätsvar och dessa är: Large Cap Industri, Large Cap Konsumenttjänster och Large Cap 

Teknologi. 

Då branschen Industri har en relativt god svarsfrekvens (19,12 %) och branschen Teknologi 

har en väldigt god svarsfrekvens (31,25 %), behöver dessa bortfall inte ha allt för stor 

påverkan på vår studie. Däremot ser vi en brist i representativiteten för Konsumenttjänster-

VD:ar, då även svarsfrekvensen för Mid Cap Konsumenttjänster är låg; 7,14 %, eller ett svar 

av 14. Svarsfrekvensen för VD:ar redovisas i sin helhet i bilaga 3. 

Industri Population Antal svar Svarsfrekvens

Olja och gas 5 0 0,00%

Basic Materials 14 4 28,57%

Industri 68 13 19,12%

Konsumentprodukter 25 6 24,00%

Konsumenttjänster 27 4 14,81%

Sjukvård 31 13 41,94%

Telekommunikation 6 0 0,00%

Utilities 2 0 0,00%

Finans 43 13 30,23%

Teknologi 32 10 31,25%
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Sammanfattningsvis är svarsfrekvensen för VD:ar överraskande god (24,90 %), men VD:ar 

verksamma inom branscherna Olja och gas, Telekommunikation och Utilities är inte 

representerade i studien, medan vi bedömer representativiteten för VD:ar verksamma inom 

branschen Konsumenttjänster som bristande. 

Styrelseledamöter. Vi konstruerade ett urval på 55 företag, varifrån vi skickade enkäter till 5 

slumpmässigt utvalda ledamöter per företag. I en del fall hade vi inte tillgång till 5 adresser, i 

vilka fall vi skickade enkäter till 4 ledamöter. Totalt skickade vi enkäter till 250 ledamöter. 

Vi blev kontaktade av 7 ledamöter, via mail eller brev, som avböjde att medverka i 

undersökningen. En av dessa meddelade att hen inte hade möjlighet att medverka, medan 

resterande avböjde att medverka med hänvisning till att de tyckte att enkätfrågorna var 

orealistiska. De meddelade detta på olika sätt, men de tycktes alla mena att enkätfrågorna är 

orealistiska, irrelevanta eller ej kapabla att mäta riskpreferenser. 

Vi finner det såklart tråkigt att vi fått bortfall av denna anledning, men gemensamt tycks vara 

att de inte förstått att det endast är finansiella riskpreferenser vi avser att mäta. Vad som tyder 

på detta är att många av dem meddelade att variablerna sannolikhet och utfall är alldeles för få 

variabler att ta ställning till för att vara realistiskt och många tog upp exempel om teknik, 

marknader och strategi, som inte har något med finansiell risk att göra. Majoriteten av 

ledamöterna som meddelade detta via post angav dock sin e-postadress, vilket tyder på att de 

fann studiens frågeställning intressant. 

Vi har fått enkätsvar från 71 styrelseledamöter, vilket genererar en svarsfrekvens på 28,4 %. 

Även enkäterna till styrelseledamöter var ID-numrerade, så vi kan bedöma hur väl inkomna 

svar representerar populationen. Sett till vilken lista ledamöternas företag är noterad på är 

svaren fördelade enligt tabellen nedan, där Large Cap har en svarsfrekvens på 20 %, Mid Cap 

på 18,07 % och Small Cap på 40,18 %. 

 

  Skickade Svar Svarsfrekvens 

Large Cap 55 11 20,00% 

Mid Cap 83 15 18,07% 

Small Cap 112 45 40,18% 

Tabell 4: Ledamöters svarsfrekvens per lista. 

Svarsfrekvensen för Small Cap-ledamöter är väldigt hög, och Large Cap-frekvensen är även 

den relativt hög. Däremot hade vi högre förhoppningar än 18,07 % för Mid Cap-ledamöter. 
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Att Mid Cap har en lägre svarsfrekvens än Large Cap är självklart förvånande, men vi bör 

samtidigt påminna läsaren om att vi skickade enkäterna till styrelseledamöternas 

folkbokföringsadresser. Således påverkas antagligen inte svarsfrekvensen av var ledamöterna 

arbetar, i lika hög grad som för VD:ar.  

Sett till vilken bransch styrelseledamöternas företag är verksamma inom är svaren fördelade 

enligt tabellen nedan: 

 
Skickade Svar Svarsfrekvens 

Olja och gas 5 0 0,00% 

Basic Materials 15 8 53,33% 

Industri 65 17 26,15% 

Konsumentprodukter 23 7 30,43% 

Konsumenttjänster 27 3 11,11% 

Sjukvård 32 14 43,75% 

Telekommunikation 9 2 22,22% 

Finans 48 9 18,75% 

Teknologi 26 11 42,31% 

Tabell 5: Styrelseledamöters svarsfrekvens per bransch. 

I tabellen har vi uteslutit branschen Utilities, då inga enkäter har skickats till ledamöter 

verksamma inom sådana bolag. Det finns dock bara två sådana bolag. Vi ser i tabellen ovan 

att branschen Olja och gas inte är representerad med några enkätsvar, precis som för VD:ar. 

Denna bransch innehåller dock endast 5 företag, så detta bör inte ha någon större påverkan på 

vår studie. Även bland ledamöter har branschen Konsumenttjänster erhållit en låg 

svarsfrekvens. Stratumet Small Cap Konsumenttjänster har erhållit ett enkätsvar av åtta 

utskickade och stratumet Mid Cap Konsumenttjänster har erhållit noll svar av 14 utskickade. 

Således ser vi en brist i hur väl inkomna svar representerar populationen ledamöter inom 

branschen Konsumenttjänster. 

Sammanfattningsvis är svarsfrekvensen för ledamöter god (28,4 %), men branscherna Olja 

och gas och Utilities är inte representerade, samtidigt som vi bedömer representativiteten för 

styrelseledamöter verksamma inom branschen Konsumenttjänster som bristande. 

Fondförvaltare. Enkäter skickades till 237 fondförvaltare. Av dessa hörde två stycken av sig 

till oss för att meddela att de inte förvaltare aktiefonder, och således inte var del av vår 

målgrupp. Dessa två personer hälsade dock att de skulle vidarebefordra enkäten till 

aktiefondförvaltare på deras arbetsplats, så förhoppningsvis ledde inte detta till några bortfall. 

Två andra fondförvaltare kontaktade oss via mail och meddelade att de avstod från att delta i 

studien. Detta genererar ett initialt bortfall på 0,84 %.  
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Enkäten har besvarats av 45 fondförvaltare, vilket innebär en svarsfrekvens på 18,99 %. Vi 

valde att inte ID-numrera dessa enkäter, då det genererar mer arbete för oss, och vi såg ingen 

större analys-nytta med ID-nummer för fondförvaltare. Av denna anledning kan vi inte vara 

lika specifika i bortfallsanalysen av fondförvaltare. Det är dock troligt att fondförvaltare inte 

fann studiens frågeställning lika intressant som VD:ar och styrelseledamöter gjorde, då vi inte 

fått lika god respons för denna grupp. 

4.6 Enkätutformning  
För att kunna använda samma frågor för alla respondenter, och således göra det jämförlikt 

aktörerna emellan, har vi formulerat frågorna för att gälla valmöjligheter som ett ospecificerat 

företag antas stå inför. Aktieägarna antas äga aktier i bolaget, VD:ar antar vara VD för 

bolaget, styrelseledamöter antar vara styrelseledamöter i bolaget och fondförvaltare antas 

förvalta företagets aktier. Således frågar vi vad respondenterna, i sin aktörsroll, föredrar att 

företaget väljer i varje specifik fråga. För inledningsbreven och hela enkätundersökningen se 

Bilaga 1 respektive 2. 

4.6.1 Mätning av respondenternas riskpreferenser 
För att mäta aktörernas riskpreferenser har vi valt att tillämpa ett experiment utvecklat av Holt 

och Laury (2002). Experimentet består av tio frågor, som vardera har två alternativ. Varje 

alternativ har två tänkbara utfall, d.v.s. hypotetiska penningvinster, som vardera har en 

sannolikhet. (Holt och Laury, 2002)  

Första frågan i deras experiment ser ut såhär: 

Alternativ A: 1/10 att vinna $2, 9/10 att vinna $1,60. 

Alternativ B: 1/10 att vinna $3,85, 9/10 att vinna $0,10. 

Utfallen i de olika frågorna är konstanta, medan sannolikheterna varierar. Eftersom utfallen i 

alternativ A är mindre varierande än alternativ B:s utfall, kan alternativ A ses som ett säkert 

alternativ, medan alternativ B är ett osäkert alternativ. (Holt och Laury, 2002) 

Som vi ser ovan är sannolikheten för de högre utfallet ($2 i A och $3,85 i B) i första frågan tio 

procent, och denna sannolikhet ökar med tio procentenheter per fråga, så att sannolikheten är 

20 procent i fråga 2, 30 procent i fråga 3 osv. På samma sätt minskar sannolikheten för de 

mindre utfallen så att de är 80 procent i fråga 2, 70 procent i fråga 3 osv. När sannolikheten 

för högavkastningsalternativet ökar, borde en individ byta till alternativ B. När detta byte görs 

beror på respondentens riskpreferenser. Således kan antal säkra alternativ som respondenten 
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väljer användas som variabel för att fastställa respondentens riskpreferenser. (Holt och Laury, 

2002) 

Förändringarna i sannolikheterna innebär att alternativ A har det högsta förväntade värdet 

(utfall x sannolikhet) i de fyra första frågorna, medan alternativ B:s förväntade värde är högre 

i de övriga sex frågorna. Detta innebär att en riskneutral individ borde välja A i de fyra första 

frågorna, för att sedan gå över till alternativ B. Tre eller färre säkra val innebär att 

respondenten klassas som risksökande och fem eller fler säkra alternativ innebär att 

respondenten klassas som riskavert, enligt tabellen nedan (Holt och Laury, 2002): 

Antal säkra val 

(A) 

Klassifikation av 

riskpreferens 

0-1 Extremt risksökande 

2 Väldigt risksökande 

3 Risksökande 

4 Riskneutral 

5 Svagt riskavert 

6 Riskavert 

7 Väldigt riskavert 

8 Extremt riskavert 

9-10 "Stay in bed" 

 

Då riskpreferenser skall utvärderas bör riskpreferens (hur mycket risk en individ väljer att ta) 

hållas separerat från riskkapacitet (hur mycket risk en individ har råd att ta) så att alternativen 

kan jämföras med varandra (Roszkowsk et al, 2005). Att våra tio första frågor har fasta utfall 

men varierande sannolikheter innebär att vi inte mäter respondenternas riskkapacitet utan bara 

deras riskpreferenser. Om utfallen t.ex. hade ökat för varje fråga skulle det antagligen kunna 

leda till att respondenter väljer ett alternativ p.g.a. de ökande utfallen som respondenten ev. 

inte har råd att riskera. Med fasta utfall har vi däremot inte det problemet. 

För att anpassa undersökningen till våra förhållanden har vi dels ändrat valutan till svenska 

kronor, och dessutom anpassat utfallens belopp till svenska börsnoterade bolag. För att avgöra 

rimliga nivåer på utfallen beräknade vi två referenstal. Från femton slumpmässigt utvalda 

företag på OMX Stockholm beräknade vi (från deras senast publicerade årsredovisningar) 
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genomsnittligt eget kapital, som blev 12 848 miljoner kr, och genomsnittligt resultat, som 

blev 2 194 miljoner kronor, vilket redovisas i bilaga 4. 

För ett stort företag med många aktieägare, bör en vinst på t.ex. en miljon kronor kunna 

uppfattas som nästintill obefintlig för företagets aktieägare. För att enkäten ska kunna 

engagera aktieägare och fondförvaltare vill vi således inte ha för små utfall. Dessutom finner 

Holt och Laury (2002) att individers riskaversion ökar då utfallen ökar, och således vill vi inte 

heller ha för stora utfall. 

Utifrån denna diskussion och våra referenstal bedömer vi 100 miljoner kr och 80 miljoner kr 

som rimliga utfall för alternativ A, och 192,5 miljoner kr och 5 miljoner kr som rimliga utfall 

för alternativ B. Dessa utfall är en betydande del av den genomsnittliga vinsten, men utan att 

vara extrema. Vi behåller samma proportioner mellan utfallen som i Holt och Laury’s (2002) 

experiment, och den relativa skillnaden i förväntat värde mellan olika alternativ förändras inte 

heller.  

Holt och Laury (2002) finner att respondenter som svarar/spelar för riktiga penningvinster är 

mer riskaverta än de som svarar/spelar under hypotetiska scenarion. Eftersom alla 

respondenter skulle uppvisa samma bias är detta dock inget problem för vår undersökning. 

4.6.2 Test av Prospect Theory’s antaganden 

Medan fråga ett till tio är utformade för att mäta respondenternas riskpreferenser är fråga elva 

till 15 utformade för att testa Prospect Theory’s antaganden om beslutsfattande under risk. 

Prospect Theory antar att individer är riskaverta och antagandena vi testar handlar om 

agerande som ligger till grund för denna riskaversion. Med andra ord testar vi antaganden om 

mänskliga beslutsprocesser, som antas leda till riskaversion. (Kahneman & Tversky, 1979) 

Även dessa frågor består av två svarsalternativ, där vardera svarsalternativ har varierande 

utfall och sannolikhet. Vi har använt samma sannolikheter och samma proportionalitet mellan 

utfallen som Kahneman och Tversky (1979) gjorde då de utvecklade teorin. Utfallen har dock 

justerats till att ligga runt 100 MKR, för att bättre anpassas till våra respondenters 

förhållanden. Vi går igenom frågorna en åt gången: 

 

11. A: 33 % till 100 MKR, 66 % till 96 MKR, 1 % till 0 KR, eller  

B: 100 % till 96 MKR. 
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I denna fråga har alternativ A ett högre förväntat värde. Väljer respondenten alternativ B så 

innebär det enligt Prospect Theory att säkra utfall övervärderas, vilket i sin tur leder till 

riskaversion. Om alternativ B väljs, innebär det enligt Prospect Theory att sannolikheterna 

inte multipliceras rakt av med utfallen, då alternativen utvärderas (som tidigare antagits 

teoretiskt), utan att utfallen multipliceras med en beslutsvikt, som inte är lika med 

sannolikheten. Ett val av alternativ B skulle alltså innebära att sannolikheten 100 % skattas 

som högre än 1 (eller 100 %). (Kahneman & Tversky, 1979) 

 

12. A: 33 % att erhålla 100 MKR, 67 % att erhålla 0 KR, eller   

B: 34 % att erhålla 96 MKR, 66 % att erhålla 0 KR. 

Denna fråga erhålls från föregående fråga genom att eliminera 66 % chans att vinna 96 MKR 

från båda svarsalternativen. Enligt Prospect Theory bör detta leda till att alternativ A blir 

betydligt attraktivare, då det inte längre finns något säkert alternativ som övervärderas.  

Denna fråga är alltså i par med tidigare fråga. Om flertalet av respondenterna väljer det säkra 

alternativet B i fråga 11, men sedan övergår till A i fråga 12, skulle det enligt Prospect Theory 

vara en bekräftelse på att säkra alternativ övervärderas. (Kahneman & Tversky, 1979) 

 

13. A: 45 % att erhålla 200 MKR, 55 % att erhålla 0 KR, eller   

B: 90 % att erhålla 100 MKR, 10 % att erhålla 0 KR. 

I denna fråga skiljer sig inte det förväntade värdet mellan svarsalternativen. Sannolikheterna 

för vinst är betydande (45 % och 90 %) och detta leder enligt Prospect Theory till att individer 

väljer det alternativ som har högst sannolikhet, vilket innebär riskaversion. (Kahneman & 

Tversky, 1979). 

 

14. A: 0,01 % att erhålla 200 MKR, 99,99 % att erhålla 0 KR, eller  

B: 0,02 % att erhålla 100 MKR, 99,98 % att erhålla 0 KR. 

Även i denna fråga har svarsalternativen samma förväntade värde. Då sannolikheterna är 

väldigt låga leder det enligt Prospect Theory till att individer väljer det alternativ som har det 

högsta utfallen, till skillnad från i föregående fråga (Kahneman & Tversky, 1979). 
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15. A: 90 % att förlora 100 MKR, 10 % att förlora 0 KR, eller   

B: 45 % att förlora 200 MKR, 55 % att förlora 0 KR. 

Denna fråga är en reflektion av fråga 12, med samma sannolikheter och belopp, men utfallen 

är negativa istället för positiva. Enligt Prospect Theory är individer riskaverta vid val mellan 

positiva utfall, medan de är risksökande vid val mellan negativa utfall. Detta bör således leda 

till att respondenterna föredrar det mer riskfyllda alternativet (B), medan de i fråga 12 bör 

föredra det säkrare alternativet. (Kahneman & Tversky, 1979) 

 

4.7 Kodning av enkätsvar 
I tabellen nedan beskriver vi vår kodning av variabeln aktörsroll. Denna variabel kodas dock 

om till dummyvariabler vid regressioner. I enkäten frågar vi även efter demografiska faktorer: 

Kön, Ålder, högsta uppnådda examen, ämnesområde för högsta uppnådda examen, skola för 

högsta uppnådda examen, civilstånd och inkomst. Vi gör detta för att forskning visat att de 

demografiska faktorerna kön, ålder, utbildning, finansiell kunskap, civilstånd och inkomst har 

ett samband till individers riskpreferenser (Faff et al, 2008). Dessa variabler kommer alltså att 

fungera som kontrollvariabler i vår analys. 

Syftet med Högsta uppnådda examen är alltså att se hur välutbildad respondenten är. Vi frågar 

efter ämnesområde för att se om respondenten har en examen i national- eller 

företagsekonomi. Har de en sådan så tolkar vi det som att de har finansiell kunskap. 

Kodning av aktörsroll 

I den här frågan har vi kodat aktörerna enligt VD 1, Fondförvaltare 2, Styrelse 3, och 

aktieägare till 4. Denna kodning användes endast i syfte att särskilja de olika aktörsgrupperna. 

Vid tillämpning av aktörsroll i statistiska tester används dummy-variabler där den 

observerade aktören kodadades med 1 och resterande aktörer för 0. 

Kodning av kön 

Den här frågan kodade vi man 0 och kvinna 1. Forskning har visat att kön påverkar 

riskpreferenser, forskning har visat att kvinnor tenderar vara mer riskaverta än män (Grable, 

2000). Genom att utvinna ett medelvärde av samtliga aktörers svar kan vi se hur många män 

respektive kvinnor som har svarat på vår enkät. Om medelvärdet ligger under 0,5 innebär det 

att det är flest män som har svarat och om medelvärde ligger över 0,5 innebär det att det är 

flest kvinnor som har svarat.  



55 
 

Kodning av ålder 

Ålder har vi låtit vara en öppen fråga för att det blir lättare att se hur den genomsnittliga 

åldern är för varje aktör jämfört med om vi hade använt intervaller. Forskning har visat att 

individer tenderar att vara mer riskaverta desto äldre personen är (Hallahana et al., 2003). Att 

låta ålder vara en öppen fråga kan leda till problem vid tolkning om var gränsen går för äldre 

individer. Då vårt syfte är att se om ålder har ett samband till riskpreferenser behöver vi inte 

dra några sådana gränser. 

Kodning av examen 

Denna fråga har vi kodat gymnasieutbildning 0, kandidatexamen 1, magister 2, masterexamen 

3 och forskarexamen till 4. Flera forskningar har visat att utbildning har ett samband till 

riskpreferenser, så att högre utbildning tenderar att leda till en lägre grad av riskaversion (e.g. 

Cohn et al, 1975). Det kan argumenteras att magister- och masterexamen är väldigt 

likvärdiga, men masterexamen kräver dock oftast ett år mer än vad magisterexamen gör, och 

kan således ha ett samband till riskpreferenser. 

Kodning av Ämne 

Kodning av ämne genomfördes genom att koda examen inom företagsekonomi, 

nationalekonomi och finansiell ekonomi som 1 och resterande ämne kodades som 0. 

Forskning har visat att finansiell kunskap har ett samband till riskpreferenser, så att individer 

med finansiell kunskap tenderar att vara mindre riskaverta än övriga individer (e.g. Grable & 

Joo, 1997).  Om en respondent innehar en av dessa examina, tolkar vi det således som att de 

har finansiell kunskap. 

Kodning av skola 

Denna fråga kodade vi Handelshögskola i Stockholm som 1 och resterande skolor som 0. 

Anledning till att vi valde Handelshögskola i Stockholm som den observerande variabel är att 

HHS anses vara en högskola med högre kvalité på sina utbildningar. HHS har blivit 

utvärderade av högskoleverket och fått ett omdöme att vara en skola med mycket hög kvalité 

på sina utbildningar när det gäller företagsekonomi och tidigare har de även fått toppbetyg på 

utbildningar inom nationalekonomi (Handelshögskolan Stockholm, 2012). Därmed skulle 

skola kunna vara en förklarande variabel för minskad riskaversion, då forskning har visat att 

finansiell kunskap tenderar att minska individers riskaversion. 
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Kodning av civilstånd 

Här har vi valt att koda ensamstående som 0, särbo/sambo som 1 och gifta som 2. Forskning 

har visat att riskpreferenser påverkar en individs civilstånd. Forskningen har visat att individer 

som är gifta tenderar att vara mer riskaverta än ensamstående individer. (e.g. Masters, 1989) 

Kodning av inkomst  

Alternativen inom denna fråga har lagts in som intervaller då det kan vara svårt för 

respondenter att exakt uppskatta vad deras inkomst per månad är. Detta kan bero på att en del 

respondenters inkomst är provisionsbaserat medan andra har olika typer av bonusar som är 

årsbaserade och därmed valde vi att göra olika intervallalternativ vilket underlättar för 

respondenterna att svara på frågan. Här har vi valt att koda alternativen 0 och uppåt. För att se 

hur kodningen specifikt har gått till hänvisar vi till tabellen nedan. 

Att vi valt just dessa intervaller och 1 300 000 kr som högsta alternativ bygger på en 

undersökning av Svenskt näringsliv (2010) som fann att de högst betalda VD:arna i Sverige 

har en total månadslön mellan 164 000 och 1 300 000 kr (Svenskt Näringsliv, 2010). Med 

tanke på dessa siffror är det inte ett orimligt antagande att VD:ar är den grupp som har högst 

inkomst, och således är det lämpligast att anpassa intervallerna efter denna aktörsgrupp. 
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Variabler Svarsalternativ Kodning 

Aktörsroll 

VD 

Styrelseledamot 

Fondförvaltare 

Aktieägare 

1 

2 

3 

4 

Kön 
Man 

Kvinna 

0 

1 

Ålder Öppenfråga Kodas ej 

Examen 

Gymnasieexamen, 

Kandidatexamen, 

Magisterexamen, 

Masterexamen, 

Forskarexamen 

 

0 

1 

2 

3 

4 

 

Ämne 
Övriga 

Företagsekonomi/Nationalekonomi 

0 

1 

Skola 
Övriga 

Handelshögskolan Stockholm 

0 

1 

Civilstånd 

Ensamstående 

Sambo/Särbo 

Gift 

0 

1 

2 

Inkomst 

0-100 000 kr, 
 

100 001-200 000 kr, 

 

200 001-300 000 kr, 

 
300 001-400 000 kr, 

 
400 001-500 000 kr, 

 
500 001 -600 000 kr, 

 
600 001-700 000 kr, 

 
700 001-800 000 kr, 

 
800 001-900 000 kr, 

 
900 001-1 000 000 kr, 

 
1 000 001-1 100 000 kr, 

 
1 100 001-1 200 000 kr, 

 
1 200 001-1 300 000 kr, 

 

Över 1 300 000 kr 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
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Kodning av riskpreferenser (Fråga 1-10) 

Kodning av riskpreferenser genomfördes genom att sammanställa antal A-svar på frågor 1-10. 

Ju fler antal A-alternativ en person angett på dessa frågor desto mer riskavert tolkar vi 

respondenten att vara, enligt vår enkätutformning. 

 

Kodning av Prospect Theory (Fråga 11-15) 

Då dessa frågor kommer att studeras var för sig har vi valt att koda alternativ A som 0 och 

alternativ B som 1. Dessa kommer sedan att testas med T-tester. Fråga 11-15 är till för att 

testa Prospect Theorys antaganden om beslutsfattande under risk.  

 

 

Kodning av kontrollmekanismer/incitament 

Vi har hypoteser om VD:ars och styrelseledamöters aktieinnehav och VD:ars företags 

kontrollägare, och således behöver vi även koda detta. Vi frågar inte efter detta i enkäterna, då 

vi tror att det skulle uppfattas som besvärligt av många respondenter, och således leda till 

bortfall. Enkäterna till VD:ar och styrelseledamöter är ID-numrerade, så att vi vet vem som 

svarat. Således finner vi deras aktieinnehav i Finansinspektionens insynslista och företagets 

kontrollägare i företagens senast publicerade finansiella rapport. 

I finansinspektionens insynslista finner vi hur många aktier varje respondent äger, i respektive 

bolag. Då aktier har olika marknadsvärden är antal aktier inte jämförligt och således inte 

användbart i vår analys. Antalet aktier har vi således multiplicerat med aktiens högst 

uppnådda värde, börsdagen innan vi erhöll enkäten, för att på så sätt erhålla marknadsvärdet 

för respektive respondents aktieinnehav. Aktiekursen finner vi på Nasdaq OMXs egna 

hemsida. Anledningen till att vi använder aktiepriset som noterades dagen innan vi erhållit 

enkäten är för att vi vill få ett så uppdaterat värde som möjligt, och vi antar att respondenten 

Riskpreferenser Svarsalternativ Kodning 

Riskpreferenser 

Fråga 1-10 

A 

B 

1 

2 

 

Prospect theory 
frågor 11-15 

A 

B 

0 

1 
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skickat enkäten dagen innan vi erhållit den. Anledningen till att vi väljer just det högst 

uppnådda värdet den dagen, är helt enkelt för att vara konsekventa. Respektive aktieinnehavs 

marknadsvärde har sedan dividerats med 1000, för att erhålla aktieinnehavets marknadsvärde 

i tusentals kronor. Detta gör vi för att undvika för stora tal i våra analyser. 

Ju större aktieinnehav en kontrollägare har, desto större är dennes nytta av att övervaka 

företagsledningen (Byrd et al, 1998). Således är vi intresserade av kontrollägares storlek på 

innehavet. Från VD:arnas företags senaste årsredovisningar finner vi företagets 

ägarförteckning, och från denna noterar vi den största ägarens andel av aktiekapitalet. En 

ägares andel av kapitalet avgör hur stor del av företagets residual ägaren erhåller, och således 

också nyttan av övervakning. Av denna anledning tittar vi på andel av aktiekapitalet och inte 

andel av röster. Har företaget inte röstdifferentierade aktier så är dock andel av röster och 

andel av kapitalet lika stort. 

4.8 Databearbetning 
I detta avsnitt beskriver vi testerna som används i vår analys av det empiriska materialet.  

4.8.1 Deskriptiv analys av riskpreferenser 
För att kunna få en överblick över hur skillnader i aktörernas riskpreferens ser ut genomfördes 

en univariat analys, där svaren från respondenters enkäter sammanställdes genom tabeller och 

medelvärde av aktörernas riskpreferenser. Medelvärde är ett centralmått som används vid 

univariat analys av kvantitativa variabler. Andra centralmått är median och typvärde men 

används mer vid analyser av kvalitativa variabler. Fördelar med medelvärde är att man får ett 

genomsnittligt värde av respondenternas svar samt att den har goda analytiska egenskaper 

som gör den mer lämpad för statistisk inferens vilket innebär att det går att generalisera 

slutsatser från ett urval till populationen. Nackdelar är dock att den är känslig för extremvärde 

vilket gör att medelvärdet kan förskjutas vilket gör att precisionen för medelvärdet försämras. 

Vi valde medelvärde av den anledningen att vi främst hade kvantitativa variabler vid 

omkodning. För att se hur respondenternas svar är koncentrerat till kring medelvärdet tittar vi 

även på standardavvikelsen som anger spridningen kring medelvärdet d.v.s. den 

genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010). 

4.8.2 Analys av samband 
Då vi inte kan uttala oss om det finns statistiska signifikanta skillnader mellan aktörernas 

riskpreferenser med endast medelvärde kommer vi genomföra en bivariatanalys av våra 

respondenters enkätsvar för att testa om det finns signifikanta skillnader i riskpreferenser 

mellan aktörerna. Det finns flera olika tester som kan utövas för att se om det finns samband 
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mellan två variabler. Två av de vanligast tester som görs är t-test eller chi
2- 

test. T-test är 

användbart om vi ska se om ett uppmätt medelvärde från ett urval är signifikant med urvalets 

population. Chi
2
-test är mer fördelaktig vid användning av kvalitativa variabel när man vill 

testa om variabels frekvensfördelning är signifikant med den förväntade fördelningen i 

populationen (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010). Förutom att Chi2- test i stort sett 

bara används vid kvalitativa variabler så har den även andra begränsningar, t.ex. att det endast 

går att utvinna om det finns signifikanta samband eller inte men inte hur stark sambandet är 

eller åt vilken riktning detta samband går (Lantz 2009). Då vi sökte skillnader i 

riskpreferenser mellan aktörerna genom medelvärdet och med hjälp av medelvärdet kunde vi 

uttala oss om hur starkt sambandet är mellan aktörerna, var t-test mest lämplig för att kunna 

dra generaliserande slutsatser för vår studie. 

För att testa våra hypoteser som härletts från vår teoretiska referensram har även 

regressionsanalyser och korrelationsanalys genomförts. Syftet med genomförande av 

regressionsanalyser var att vi ville undersöka om det finns något samband mellan de olika 

variabler som används i studien, vilket var lämpligast med regressionsanalys. 

Regressionsanalysen ger oss även möjligheten till att utläsa hur sambandet mellan variablerna 

ser ut, vilket ger oss möjligheten till att se vilka förklarande variabler som påverkar den 

beroende variabeln. (Lantz, 2009). 

Genom regressionsanalys kunde vi analysera den beroende variabel (Y) som var riskpreferens 

(Antal A-svar) och hur riskpreferensen ändras beroende på de oberoende variablerna. 

Förutom de demografiska variabler kommer vi även testa hur olika incitament påverkar 

riskpreferenserna.  

För att få en överblick och en bättre förståelse för de variabler som används i regression har vi 

även utfört ett multikollinearitet-test för att se toleransnivå på våra variabel. Detta i syfte att se 

att det inte finns någon samvariation i de oberoende variablerna. Multikollinaritet kan leda till 

höga standardfel vilket i sin tur leder högre osäkerhet vid precision av vilka variabler som 

påverkar aktörernas riskpreferenser (Andersson, Jorner och Ågren, 2007) 

För att få ytterligare överblick på vår regression har vi även utfört en korrelationsanalys i 

syfte att se styrkan i sambandet mellan olika variabler och vilken grad de påverkar varandra. 

Genom korrelationsanalysen kan vi se de signifikanta korrelationskoefficienterna som har ett 

samband med aktörernas riskpreferenser. Vi kan även med hjälp av korrelationskoefficienten 

se om variablerna är positivt eller negativt korrelerade (Lantz, 2009). I studiens fall blir det att 
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om någon variabel är positiv korrelerad med aktörernas riskpreferenser innebär det att dessa 

aktörer är mer riskaverta, medan om det är negativt korrelerade är de mer risksökande (eller 

mindre riskaverta) 

4.9 Metodkritik 
Under vår empiriska datainsamling har allt material granskats på ett kritiskt sätt. För att 

förklara om vår kvantitativa studie har genomfört på ett vetenskapligt korrekt sätt kan vi 

använda begreppen reliabilitet och validitet (Bryman och Bell, 2003). 

4.9.1 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om ett måtts följdriktighet, överrensstämmelse och pålitlighet (Bryman & 

Bell, 2003). Då vi har använt oss av en enkätundersökning möjliggör det att samma resultat 

kan uppnås om studien skulle genomföras på nytt, vilket stärker studien reliabilitet (Jacobsen, 

2002). Då samtliga respondenter svarat på exakt samma enkätfrågor bör även detta stärka 

studiens reliabilitet (Hägg & Wiedersheim-Paul, 1994). 

Otydliga frågeformulär kan leda till missförstånd som hotar en studies tillförlitlighet (Patel & 

Davidson, 2003). Av denna anledning genomförde vi en pilotstudie, där en VD, tillika 

styrelseledamot, och en aktieägare, fick svara på enkäten och bedöma hur väl de förstod 

frågorna och studiens frågeställning.  Då inga otydligheter framkom anser vi att enkätens och 

studiens reliabilitet är god. 

4.9.2 Validitet 
Validitet kan delas upp i intern och extern validitet. Intern validitet handlar om huruvida 

kausala förhållanden mellan två eller flera variabler är hållbara. Extern validitet handlar om 

huruvida slutsatser som dras från ett urval kan generaliseras till hela populationen. (Bryman 

och Bell, 2003) 

4.9.2.1 Intern validitet 

Eftersom vi använder antal A-svar på de tio första enkätfrågorna som mätvariabel för 

respondenternas riskpreferenser är det främst denna variabel vi behöver bedöma vad gäller 

intern validitet.  

En relevant fråga är om våra hypotetiska frågor verkligen kan mäta faktiska riskpreferenser. 

Vi kan, likt Kahneman och Tversky (1979), anta att respondenterna svarar på de hypotetiska 

frågorna precis som de skulle ha agerat under verkliga scenarion. Detta antagande kan dock 

anses vara felaktigt då Holt och Laury (2002) funnit att individer uppvisar mer riskaversion 

under verkliga scenarion än under hypotetiska scenarion. Om så skulle vara fallet kan vi dock 
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anta att alla respondenter skulle visa upp samma bias. Då vi främst är intresserade av 

bolagsstyrningsaktörernas riskpreferenser relativt varandra skulle detta bias inte innebära 

något större problem för oss. 

Om det är så att individer uppvisar mer riskaversion under verkliga scenarion än under 

hypotetiska scenarion skulle det kunna innebära ett problem vad gäller respondenternas 

absoluta riskpreferenser om våra respondenter klassas som riskneutrala eller risksökande. Vid 

sådana fall kan vi inte säkert uttala oss om det är deras sanna preferenser eller om det är 

ovanstående bias som ligger bakom. Detta problem uppstår inte på samma sätt då 

respondenterna klassas som riskaverta. Vid sådana fall kan vi med säkerhet påstå att de är 

riskaverta, men p.g.a. ovanstående bias är det möjligt att de är mer riskaverta än våra resultat 

tyder på. Då alla våra respondentgrupper klassas som riskaverta, i olika omfattning, bör detta 

bias således inte skada studiens validitet nämnvärt. 

Då vi baserat våra enkätfrågor på Holt och Laurys (2002) och Kahneman och Tverskys (1979) 

studier bör vi även bedöma tillförlitligheten i dessa studier. Båda studierna är granskade av 

två eller flera experter inom området, vilket talar för deras tillförlitlighet. Holt och Laurys 

(2002) metod har dessutom tillämpats av andra forskare, i andra studier (e.g. Harrison et al, 

2004; Harrison et al, 2005), vilket ytterligare talar för metodens tillförlitlighet. Kahneman och 

Tverskys (1979)  Prospect theory har blivit en av de mest populära beslutsteorierna (Broll et 

al, 2010). Dessutom vann Kahneman år 2002 Nobelpriset i ekonomisk vetenskap för sitt 

arbete med Prospect Theory (Nobelpriset, 2012), vilket vi ser som en stark indikator på 

studiens tillförlitlighet. 

4.9.2.2 Extern validitet 

Vad gäller extern validitet har vi inkluderat alla VD:ar för börsnoterade svenska bolag, alla 

svenska aktiefondförvaltare som förvaltar svenska aktier vi kunnat finna, och alla större 

svenska aktieägare. Detta innebär att vi undersöker populationen för dessa aktörsgrupper och 

således bör det inte finnas något glapp mellan urval och population, vilket möjliggör 

generaliseringar. Vad gäller styrelseledamöter är populationen för stor för att vara hanterbar 

för oss. För att studiens externa validitet skall vara god har vi dock ansträngt oss för att ta 

fram ett representativt urval, genom att konstruera ett stratifierat urval med strata baserade på 

företagsstorlek och bransch. Således bör möjligheter till generaliserbara slutsatser vara goda 

även för denna aktörsgrupp. 
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5.0 Empirisk analys 
Detta kapitel syftar till att analysera vår empiriska data, för att på så sätt besvara vår 

frågeställning om bolagsstyrningsaktörers riskpreferenser. 

Vi inleder analysen i avsnitt 5.1 med att redovisa respektive aktörsrolls demografiska faktorer. 

På så sätt ger vi läsaren en bild av vilka som svarat på vår enkätstudie, och hur dessa skiljer 

sig åt. I avsnitt 5.2 ger vi en övergripande beskrivning av respektive aktörsgrupps 

riskpreferenser, för att i avsnitt 5.3 testa om dessa riskpreferenser signifikant skiljer sig åt 

mellan aktörsgrupperna. När detta är gjort är vi redo att utvärdera våra hypoteser, som härletts 

från vår teoretiska referensram. 

I avsnitt 5.4 undersöker vi hur väl Prospect Theorys antaganden om beslutsfattande under risk 

stämmer in på respondenterna och i 5.4.1 testar vi om dessa antaganden skiljer sig åt mellan 

aktörsgrupperna. Då dessa antaganden syftar till att förklara varför individer är riskaverta, kan 

de även hjälpa oss förklara eventuella skillnader i bolagsstyrningsaktörernas riskpreferenser. 

I avsnitt 5.5 undersöker vi om det finns några signifikanta samband mellan respondenternas 

riskpreferenser och deras aktörsroller, respektive demografiska faktorer.  Detta ger oss 

indikatorer på om individers personliga egenskaper styr deras riskpreferenser, eller om det är 

som agentteorin antar, att det endast är personens position och incitament i systemet som 

avgör dessa.  Vi utför även en korrelationsanalys, för att stärka dessa resultat. Resultaten 

kopplas sedan till tidigare forskning. 

I 5.6 testar vi om kontrollmekanismerna aktieinnehav och kontrollägare har något samband 

till VD:ars riskpreferenser och om aktieinnehav har något samband till styrelseledamöters 

riskpreferenser. Även detta ger oss indikationer på om agentteorins antaganden är giltiga och 

efter denna analys kan vi utvärdera våra underhypoteser om dessa kontrollmekanismer. 

Vi slutför analysen i avsnitt 5.7, med att sammanfatta våra resultat. 

Vanligtvis används en signifikansnivå på 5 procent, vid statistiska tester. Då detta är en 

explorativ studie väljer vi dock att tillämpa en signifikansnivå på 10 procent. (Hair et.al 2010)  
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5.1 Övergripande beskrivning av aktörernas demografiska 

faktorer 
I nedanastående tabell redovisar vi medelvärden samt standardavvikelsen (inom parantes) för 

våra respondenters demografiska faktorer, för att ge läsaren en bild av vilka som besvarat vår 

enkätundersökning 

 Aktieägare VD Styrelsel. Fondförv. 

Kön 0,07 (0,27) 0,06 (0,25) 0,18 (0,4) 0,07 (0,25) 

Ålder 56,3 (9,86) 50,71 (7,17) 59,49 (8,33) 45,11 (8,14) 

Examen 1,93 (1,11) 2,13 (1,16) 1,94 (1,26) 2,02 (0,99) 

Ämne 0,55 (0,51) 0,62 (0,49) 0,51 (0,5) 0,81 (0,4) 

Skola 0,14 (0,35) 0,21 (0,41) 0,19 (0,39) 0,26 (0,45) 

Civilstånd 1,88 (0,33) 1,55 (0,69) 1,75 (0,56) 1,36 (0,77) 

Inkomst 2,84 (3,92) 3,94 (4,29) 3,12 (3,83) 2,3 (3,43) 

Tabell 6: Medelvärden av demografiska faktorer. Standardavvikelse inom parentes.  

Enligt tabell 6 och bilaga 5 framgår att gruppen av respondenter är en mansdominerad sådan, 

men att det relativa antalet kvinnor är betydligt högre för styrelseledamöter än för andra 

aktörsgrupper. För samtliga respondenter är den genomsnittliga åldern 52,96 år, men vi ser i 

tabellen att den genomsnittliga åldern skiljer sig en hel del mellan aktörsgrupperna. 

Styrelseledamöter är i genomsnitt den äldsta gruppen, följt av aktieägare, medan 

fondförvaltare är den yngsta gruppen.  

Våra respondenter är även välutbildade, med ett medelvärde motsvarande en magisterexamen. 

VD:ar är den marginellt mest välutbildade gruppen, men skillnaderna är små. Ämne visar på 

om respondenterna har en examen i företags- eller nationalekonomi, och majoriteten av våra 

respondenter är utbildade ekonomer. Detta värde är dock betydligt högre för fondförvaltare än 

för resterande grupper. Variabeln skola visar om respondenter har en examen från 

Handelshögskolan i Stockholm, och ca en femtedel av våra respondenter har angett att de har 

en sådan. Värdet är högst för fondförvaltare som har 0,26, medan aktieägare har 0,14. 

Skillnaden mellan VD:ar och styrelseledamöter är endast marginell. 

Vad gäller civilstånd så är majoriteten av våra respondenter gifta, men även denna variabel 

skiljer sig mellan aktörsgrupperna. Aktieägare innehar den största andelen gifta individer, 

följt av styrelseledamöter, medan VD:ar och fondförvaltare har lite lägre värden. 

Vår grupp av respondenter är även en välavlönad sådan. VD:ar, som har det högsta 

medelvärdet för inkomst, har i genomsnitt en inkomst på 400 000-500 000 kr i total 
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månadsinkomst. Aktieägare och styrelseledamöter har i genomsnitt 300 000-400 000 kr, 

medan fondförvaltare i genomsnitt har 200 000-300 000 kr i total månadsinkomst. 

 

5.2 Övergripande beskrivning av aktörernas riskpreferenser 

R
is

kp
re
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 Medelvärde Standardavvikelse Antal  

 

Aktieägare 7,04 2,03 27 

VD 6,40 1,89 63 

Styrelse 6,70 1,66 71 

Fondförvaltare 5,40 1,63 45 

Tabell 7: Medelvärden och standardavvikelser för aktörernas riskpreferenser 

Enligt vår empiriska metod använder vi antal A-svar för de tio första enkätfrågorna som 

mätvariabel för respondenternas riskpreferenser. 1-3 A-svar betecknar vi som risksökande, 4 

A-svar som riskneutral och 5-10 A-svar som riskavert. Ju fler A-svar respondenten valt, desto 

mer riskavert antas respondenten vara, enligt denna tolkning.  

Enligt tabell 7 ovan ser vi att aktieägare är de mest riskaverta aktörerna, med ett medelvärde 

på 7,04 A-svar, följt av styrelseledamöter med 6,70 A-svar och VD:ar med 6,40 A-svar. Minst 

riskaverta är fondförvaltare, med 5,40 A-svar som medelvärde. Vi bör dock understryka att 

alla dessa aktörer betecknas som riskaverta, i olika grader. Alla aktörers riskpreferenser har 

relativt höga standardavvikelser, vilket innebär att aktörernas riskpreferenser är relativt 

spridda.  

Då fråga 10 är ett självklart val mellan en säker vinst på 100 MKR och en säker vinst på 192,5 

MKR, kan vi använda denna fråga för att se hur väl respondenterna förstått enkäten. Av 206 

respondenter har 4 stycken valt alternativ A, som är det lägre utfallet.  Detta tyder således på 

att en överväldigande majoritet, 202 av 206 respondenter (98 %) har förstått metoden. 
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5.3 Test av signifikant skilda riskpreferenser 
För att undersöka om aktörernas riskpreferenser är signifikant skilda från varandra använder 

vi oss av T-tester.  

 Medelvärde 1 Medelvärde 2 Standardavvikelse 

1 

Standardavvikelse 

2 

Sig. (2-

tailed) 

Aktieägare- VD 7,04 6,40 2,03 1,89 0,153 

Aktieägare- 

Styrelse 

7,04 6,70 2,03 1,66 0,407 

Aktieägare-

Fondförvaltare 

7,04 5,40 2,03 1,63 0,000 

VD-Styrelse 6,40 6,70 1,89 1,66 0,318 

VD -

Fondförvaltare 

6,40 5,40 1,89 1,63 0,005 

Styrelse - 

Fondförvaltare 

6,70 5,40 1,66 1,63 0,000 

Tabell 8: T-test för aktörernas riskpreferenser.  

I tabellen ser vi att skillnaden mellan aktieägares och VD:ars riskpreferenser, som är 0,64 A-

svar, inte är signifikant. Skillnaden mellan aktieägares och styrelseledamöters riskpreferenser, 

som är 0,34 A-svar, är inte heller signifikant. Skillnaden mellan aktieägares och 

fondförvaltares riskpreferenser, som är 1,64 A-svar, är däremot signifikant. 

Skillnaden mellan VD:ars och styrelseledamöters riskpreferenser, som är 0,30 A-svar, är inte 

signifikant. Skillnaden mellan VD:ars och fondförvaltares riskpreferenser, som är 1,00 A-svar 

är dock signifikant. Skillnaden mellan styrelseledamöters och fondförvaltares riskpreferenser, 

som är 1,30 A-svar, är också signifikant. 

Sammanfattningsvis är fondförvaltares riskpreferenser signifikant skilda från aktieägares, 

VD:ars och styrelseledamöters riskpreferenser. Vi finner dock inga signifikanta skillnader 

mellan aktieägares, VD:ars och styrelseledamöters riskpreferenser. 

Dessa resultat tyder på att det inte finns någon skillnad mellan aktieägares, VD:ars och 

styrelseledamöters riskpreferenser, och detta är definitivt intressant i ett agentteoretiskt 

perspektiv. Agentteorin antar att det finns en intressekonflikt mellan aktieägares och VD:ars 

riskpreferenser, så att aktieägare föredrar mer risktagande än vad VD:n gör (Jensen och 

Meckling, 1976). Detta grundas på ett antagande om att rationella aktieägare är 
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väldiversifierade och således inte beroende av avkastningen från en enskild tillgång, och att 

VD:ar inte får speciellt stor del av företagets vinster, men dennes välfärd kan däremot ta stor 

skada då det går dåligt för företaget. (Eisenhardt, 1989) Våra resultat tyder således på att 

denna intressekonflikt, benämnd agentproblem, inte existerar.  

Agentteorin antar även att ett liknande agentproblem föreligger mellan aktieägare och 

styrelse, då aktieägare antas föredra mer risktagande än vad styrelseledamöter gör. Att 

styrelseledamöter skulle föredra lägre risk än aktieägare grundas på i stort sett samma 

antaganden som för VD:ar. (Jensen & Meckling, 1976) Våra resultat tyder dock på att inte 

heller detta agentproblem existerar. 

Enligt agentteorin är styrelsens främsta uppgift att övervaka VD:n och företagsledningen, i 

aktieägarnas intressen (Hillman och Dalziel, 2003). Att vi inte finner några signifikanta 

skillnader mellan aktieägares, VD:ars och styrelseledamöters riskpreferenser tyder på att 

denna övervakning fungerar tillfredställande, alternativt att det inte finns något behov för 

denna övervakning. 

Då fondförvaltare delegerat beslutandeansvar över kapital till VD:ar och styrelseledamöter 

kan relationen aktörerna emellan ses som en agentrelation. Att vi finner signifikant skillnad 

mellan fondförvaltares och VD:ars, respektive styrelseledamöters riskpreferenser, tyder 

således på att det föreligger ett agentproblem parterna emellan, så att fondförvaltare föredrar 

mer risktagande än vad VD:ar och styrelseledamöter gör. 

 

Med dessa resultat redovisade kan vi börja utvärdera våra hypoteser: 

Hypotes AT2 och BF4: VD:ar tenderar att vara riskaverta. Hypoteserna accepteras. 

Hypotes AT3 och BF1: Styrelseledamöter tenderar att vara riskaverta. Hypoteserna 

accepteras. 

Hypotes AT4 och BF3: Fondförvaltare tenderar att vara riskaverta. Hypoteserna accepteras. 

Hypotes AT1: Aktieägare är riskneutrala. Hypotesen förkastas. 

Hypotes BF2: Aktieägare tenderar att vara riskaverta. Hypotesen accepteras. 
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5.4 Analys av Prospect Theorys antaganden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8: Överblick av respondenternas svar på fråga 11-15. 

Syftet med fråga 11-15 var att testa Prospect Theorys antagande om beslutsfattande under 

risk. De handlar framförallt om anledningar till varför individer är riskaverta. Vi går igenom 

frågorna var för sig. 

Fråga 11: I denna fråga har alternativ A ett högre förväntat värde än B, medan B är ett säkert 

utfall (sannolikhet = 100%) Väljer respondenten alternativ B så innebär det enligt Prospect 

Theory att säkra utfall övervärderas, vilket innebär riskaversion (Kahneman & Tversky, 

1979). 

Enligt tabell 8 ser vi att majoriteten av respondenterna har valt alternativ B, vilket Prospect 

Theory innebär att säkra utfall övervärderas. Alternativ B har valts av aktieägare i högre grad 

än för andra aktörer och fondförvaltare har valt alternativ B i lägst grad. 

 

Fråga 11 Aktieäg.   VD   Styrelsel. Fondförv. 

A 3 11,11% 12 19,35% 14 19,72% 15 33,33% 

B 24 88,89% 50 80,65% 57 80,28% 30 66,67% 

Medelvärde   0,89   0,81   0,8   0,67 

                  

Fråga 12                 

A 18 66,67% 48 77,42% 42 60,00% 31 68,89% 

B 9 33,33% 14 22,58% 28 40,00% 14 31,11% 

Medelvärde   0,33   0,23   0,4   0,31 

 

                

Fråga 13                 

A 0 0,00% 1 1,64% 1 1,43% 1 2,38% 

B 27 100,00% 60 98,36% 69 98,57% 41 97,62% 

Medelvärde   1   0,98   0,99   0,98 

 

                

Fråga 14                 

A 14 51,85% 44 73,33% 44 63,77% 25 59,52% 

B 13 48,15% 16 26,67% 25 36,23% 17 40,48% 

Medelvärde   0,48 0,27     0,36   0,4 

 

                

Fråga 15                 

A 5 18,52% 19 31,15% 19 27,94% 14 33,33% 

B 22 81,48% 42 68,85% 49 72,06% 28 66,67% 

Medelvärde   0,81   0,69   0,72   0,67 
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Fråga 12: Denna fråga erhålls från föregående fråga genom att eliminera 66 % chans att vinna 

96 MKR från båda svarsalternativen. Enligt Prospect Theory bör detta leda till att alternativ A 

blir betydligt attraktivare, då det inte längre finns något säkert alternativ som övervärderas.  

Denna fråga är alltså i par med tidigare fråga. Om flertalet av respondenterna väljer det säkra 

alternativet B i fråga 11, men sedan övergår till A i fråga 12, skulle det enligt Prospect Theory 

vara en bekräftelse på att säkra alternativ övervärderas. (Kahneman & Tversky, 1979) Vi ser i 

tabell 8 att majoriteten av respondenterna har övergått till alternativ A, vilket enligt Prospect 

Theory är en bekräftelse på att säkra alternativ övervärderas. VD:ar har valt alternativ A i 

betydligt högre grad än andra aktörer. 

Fråga 13: I denna fråga skiljer sig inte det förväntade värdet mellan svarsalternativen. 

Sannolikheterna för vinst är betydande (45 % i A och 90 % i B) och detta leder enligt 

Prospect Theory till att individer väljer det alternativ som har högst sannolikhet, vilket 

innebär riskaversion. (Kahneman & Tversky, 1979). 

I tabell 8 ser vi att respondenterna har valt alternativ B med en överväldigande majoritet. 

Detta skulle enligt Prospect Theory betyda att respondenterna väljer säkrare alternativ före 

osäkrare, när det förväntade värdet inte skiljer sig, vilket innebär riskaversion.  

Fråga 14: Även i denna fråga har svarsalternativen samma förväntade värde. Då 

sannolikheterna är väldigt låga (0,01 % i A och 0,02 % i B) leder det enligt Prospect Theory 

till att individer väljer det alternativ som har det högsta utfallen, d.v.s. A. 

I tabell 8 ser vi att majoriteten av respondenterna har valt alternativ A. Detta är i enighet med 

Prospect Theory som antar att individer väljer alternativet med högst utfall då sannolikheterna 

är små. VD:ar har valt alternativ A i högre grad än andra aktörer.  

Fråga 15: Denna fråga är en reflektion av fråga 12, med samma sannolikheter och belopp, 

men utfallen är negativa istället för positiva. Enligt Prospect Theory är individer riskaverta 

vid val mellan positiva utfall, medan de är risksökande vid val mellan negativa utfall. Detta 

bör således leda till att respondenterna föredrar det mer riskfyllda alternativet (B), medan de i 

fråga 12 bör föredra det säkrare alternativet. (Kahneman & Tversky, 1979) 

I tabell 8 ser vi att majoriteten av respondenterna har valt alternativ B, vilket bekräftar 

Prospect Theorys antagande om att individer är risksökande vid val mellan negativa utfall.  

Aktieägare har valt alternativ B i högre grad än andra aktörer. 

Sammanfattningsvis kan vi bekräfta alla undersökta antaganden, för alla aktörer:  
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1. Säkra utfall övervärderas, vilket leder till riskaversion. 

2. Då förväntat värde inte skiljer sig och utfallen har betydande sannolikheter (t.ex. 45 % 

och 90 %), väljer individer utfallet med den högsta säkerheten, vilket innebär 

riskaversion. 

3. Då sannolikheterna för utfall är väldigt låga (t.ex. 0,01 % och 0,02 %) väljer individer 

det utfall som är högst. 

4. Individer är riskaverta vid val mellan positiva utfall, men risksökande vid val mellan 

negativa utfall (d.v.s. förluster). 

 

5.4.1 Prospect Theory – Test av signifikanta skillnader mellan 

aktörsgrupper 
I avsnittet ovan redogjorde vi för respondenternas svar på fråga 11-15, och hur dessa svar 

tolkas enligt Prospect Theory. I detta avsnitt skall vi med hjälp av T-tester ta reda på om 

skillnaderna mellan aktörsgruppernas svar är signifikanta. Vi gör detta fråga för fråga. 

Fråga 11: I föregående avsnitt såg vi att majoriteten av respondenterna valt alternativ B, 

vilket enligt Prospect Theory innebär att säkra utfall övervärderas. I tabell 9 ser vi att 

skillnaden mellan aktieägares och fondförvaltares svar på fråga 11 är signifikant. Denna 

skillnad består av 0,22. Detta tyder på att aktieägare tenderar att övervärderar säkra utfall i 

högre grad än vad fondförvaltare tenderar att göra. 

Fråga 12: I föregående avsnitt såg vi att majoriteten av respondenterna valt alternativ A, 

vilket enligt Prospect Theory är en bekräftelse på att säkra alternativ övervärderas. Skillnaden 

mellan VD:ars och styrelseledamöters svar på denna fråga är 0,17. I tabell 8 ser vi att denna 

skillnad är signifikant, vilket tyder på att VD:ar övervärderar säkra alternativ i högre grad än 

styrelseledamöter. 

Fråga 13: I föregående avsnitt såg vi att en överväldigande majoritet valt alternativ B, vilket 

är i linje med Prospect Theorys antagande om att individer väljer det säkrare alternativet, vid 

val mellan alternativ som har samma förväntade värde. I tabell 8 ser vi att skillnaderna mellan 

aktörsgruppernas svar på fråga 13 inte är signifikanta. Detta tyder på att tendensen att välja 

det säkrare alternativet, vid val mellan alternativ som har samma förväntade värde, inte skiljer 

sig mellan aktörerna. 
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 Fråga 11 Fråga 12 Fråga 13 Fråga 14 Fråga 15 

Ägare- VD 

Medelvärde 1: 

Medelvärde2: 

Sig: 

 

0,89 

0,81 

0,345 

  

0,33 

0,23 

0,292 

 

1 

0,98 

0,509 

 

0,48 

0,27 

0,05 

 

0,81 

0,69 

0,255 

Ägare-Styrel. 

Medelvärde 1: 

Medelvärde2: 

Sig: 

 

0,89 

0,80 

0,32 

 

0,33 

0,40 

0,549 

 

1 

0,99 

0,537 

 

0,48 

0,36 

0,288 

 

0,81 

0,72 

0,346 

Ägare-Fondför.  

Medelvärde 1: 

Medelvärde2: 

Sig: 

 

0,89 

0,67 

0,035 

 

0,33 

0,31 

0,847 

 

1 

0,98 

0,427 

 

0,48 

0,4 

0,537 

 

0,80 

0,67 

0,184 

VD-Styre.  

Medelvärde 1: 

Medelvärde2: 

Sig: 

 

0,81 

0,80 

0,958 

 

0,23 

0,4 

0,032 

 

0,98 

0,99 

0,923 

 

0,27 

0,36 

0,248 

 

0,69 

0,72 

0,693 

VD- Fondför.  

Medelvärde 1: 

Medelvärde2: 

Sig: 

 

0,81 

0,67 

0,102 

 

0,23 

0,31 

0,326 

 

0,98 

0,98 

0,791 

 

 0,27 

0,40 

0,145 

 

0,69 

0,67 

0,817 

Styrel-Fondför.  

Medelvärde 1: 

Medelvärde2: 

Sig: 

 

0,80 

0,67 

0,101 

 

0,40 

0,31 

0,338 

  

0,99 

0,98 

0,716 

 

0,36 

0,40 

0,658 

 

0,72 

0,67 

0,553 

Tabell 9: T-test för fråga 11-15. 

Fråga 14: I föregående avsnitt såg vi att majoriteten av respondenter valt alternativ A, vilket 

är i linje med Prospect Theorys antagande om att individer väljer det högre utfallet, då 

sannolikheterna är små. I tabell 8 ser vi att skillnaden mellan VD:ar och aktieägare, är 
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signifikant. Detta tyder på att VD:ar väljer det högre utfallet, då sannolikheterna är små, i 

högre grad än aktieägare. 

Fråga 15: I föregående avsnitt såg vi att majoriteten av respondenter valt alternativ B, vilket 

enligt Prospect Theory innebär att respondenterna är risksökande vid val mellan negativa 

utfall. I tabell 9 ser vi att skillnaderna mellan aktörsgruppernas svar inte är signifikanta. Vi 

kan således konstatera att våra respondenter tenderar att vara risksökande vid val mellan 

negativa utfall, men att denna tendens inte skiljer sig mellan aktörsgrupperna. 

Sammanfattningsvis har vi redan bekräftat alla undersöka antaganden, för alla undersökta 

aktörer. Med hjälp av dessa T-tester finner vi dock några signifikanta skillnader. Aktieägare 

tenderar att övervärdera säkra utfall i högre grad än vad fondförvaltare tenderar att göra, och 

VD:ar tenderar att göra detta i högre grad än vad styrelseledamöter tenderar att göra. VD:ar 

tenderar att välja det högre utfallet, då sannolikheterna är små, i högre grad än vad aktieägare 

tenderar att göra. 

Då övervärdering av säkra utfall leder till riskaversion, kan den signifikanta skillnaden mellan 

aktieägare och fondförvaltare i fråga 11 förklara aktieägares högre grad av riskaversion, som 

vi fann i avsnitt 5.3. Således är den signifikanta skillnaden aktörerna emellan i fråga 11, i linje 

med aktieägares högre grad av riskaversion, som vi fann i avsnitt 5.3. 

Då övervärdering av säkra utfall leder till riskaversion, tyder den signifikanta skillnaden 

mellan VD:ar och styrelseledamöter i fråga 12 på att VD:ar tenderar att vara mer riskaverta än 

vad styrelseledamöter tenderar att vara. I avsnitt 5.3 fann vi dock ingen signifikant skillnad 

mellan VD:ars och styrelseledamöters riskpreferenser, och således är resultater från fråga 12 

inte i linje med det tidigare resultatet från avsnitt 5.3. 

I fråga 14 har alternativ A och alternativ B samma förväntade värde, och sannolikheterna 

skiljer sig bara marginellt (0,01 % respektive 0,02 %). Således kan tendensen att välja det 

högre utfallet, då sannolikheterna är små, inte förklara riskaversion och resultatet från fråga 

14 kan således inte kopplas till tidigare resultat. 

5.5 Test av relationer och samband 

För att testa om det finns några relationer och samband mellan respondenternas 

riskpreferenser och dess aktörsroller respektive demografiska faktorer, använder vi oss av 

regressionsmodeller. Riskpreferens (Antal A-svar) är den beroende variabeln. Aktörsroll är 

kodad som en dummyvariabel, och med fyra aktörsgrupper skapar vi således också fyra 
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regressionsmodeller. Dessa regressioner inkluderar alla respondenters svar, och är således inte 

aktörsspecifik. 

I den första regressionsmodellen används aktieägare som dummyvariabel. I tabell 10 nedan 

ser vi att modellen är signifikant, och har ett R
2
-värde på 0,187 vilket innebär att de 

oberoende variablerna kan förklara 18,7 % av variationerna i riskpreferenser. Vi ser även att 

samtliga variabler uppfyller toleransnivå då samtliga variablers toleransnivå är högre än 0,1, 

vilket indikerar på att samvariationen mellan de förklarande variablerna är på en acceptabel 

nivå och därmed föreligger det ingen multikollinaritet (Djufeldt, Larsson och Stjärnhagen). 

Ett ytterligare test kommer att göras för multikollinaritet på avsnittet korrelationsanalys. Om 

korrelationen är högre än 0,7 finns det risk för multikollinaritet.  

Regression med aktieägare som dummyvariabel 

__________________________________________________________________________ 

Variabler  Beta B Toleransnivå                          Signifikansnivå 

Aktörsroll*  0,137 0,804 0,952  0,059 

Kön  0,058 0,342 0,970  0,416 

Ålder  0,215 0,038 0,912  0,004 

Examen  0,054 0,085 0,942  0,455 

Ämne  -0,129 -0,462 0,798  0,102  

Skola  -0,161 -0,686 0,818  0,04 

Civilstånd  0,119 0,308 0,915  0,106 

Inkomst  0,07 0,032 0,964  0,329 

Intercept   4,783 0,00   

Signifikansnivå för modellen: 0,000 

R2: 0,187 

R2(Justerat): 0,148 

N: 206 

*Aktieägare som dummyvariabel 

Tabell 10: Regressionsmodell för demografiska faktorer. Aktieägare som dummyvariabel. 
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Vi ser i tabell 10 ovan att de oberoende variablerna Aktörsroll, Ålder och Skola är 

signifikanta. Att Aktörsroll är en signifikant förklarande variabel då aktieägare är kodad som 

denna dummyvariabel (aktieägare = 1, resterande = 0) tyder på att aktieägares riskpreferenser 

är signifikant skilda från övriga aktörers riskpreferenser. Att Aktörsrolls betavärde är positivt 

tyder på att aktieägare tenderar att vara mer riskaverta än övriga aktörer. Detta resultat strider 

mot resultaten från tidigare T-test, och detta berör vi efter våra fyra regressionsmodeller,   

Ålder är en signifikant förklarande variabel, och har ett positivt betavärde. Detta innebär att 

ålder har ett positivt samband till riskaversion, så att högre ålder tenderar att leda till en högre 

grad av riskaversion. 

Skola är en signifikant förklarande variabel och har ett negativt betavärde. Detta innebär att en 

examen från Handelshögskolan i Stockholm har ett negativt samband till riskaversion, så att 

individer med en examen från Handelshögskolan tenderar att vara mindre riskaverta än andra 

individer. 
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Regression med VD som dummyvariabel 

Variabler  Beta B Toleransnivå                           Signifikansnivå   

Aktörsroll*  0,061 0,224 0,923  0,405 

Kön  0,058 0,343 0,965  0,420 

Ålder  0,243 0,043 0,893  0,001 

Examen  0,038 0,06 0,945  0,599 

Ämne  -0,135 -0,482 0,799  0,091  

Skola  -0,16 -0,685 0,817  0,042 

Civilstånd  0,134 0,347 0,924  0,07 

Inkomst  0,053 0,024 0,94  0,473 

Intercept   3,666 0,00   

Signifikansnivå för modellen: 0,000 

N: 206 

R2: 0,173 

R2(Justerat): 0,133 

*VD som dummyvariabel 

Tabell 11: Regressionsmodell för demografiska faktorer. VD:ar som dummyvariabel. 

I den andra regressionsmodellen användes VD som dummyvariabel. Modellen är signifikant, 

och likt den första regressionen har även denna modell ett R
2
-värde på 0,173. Vi ser även här 

att samtliga variabler uppfyller toleransnivå då samtliga variablers toleransnivå är högre än 

0,1 vilket indikerar på att samvariationen mellan de förklarande variablerna är på en 

acceptabel nivå och därmed föreligger det ingen multikollinaritet.  

Vi ser i tabell 11 att aktörsroll inte är signifikant, medan de oberoende variablerna ålder, 

skola, ämne och civilstånd är signifikanta. Likt regressionen med aktieägare som 

dummyvariabel har Ålder ett svagt positivt betavärde och Skola har ett svagt negativt 

betavärde. 

Tabellen visar även att Ämne är signifikant i denna regressionsmodell och har ett negativt 

betavärde. Detta innebär att företags- och nationalekonomiexamen har ett negativt samband 

med riskaversion, så att individer med en företags- eller nationalekonomiexamen tenderar att 



76 
 

vara mindre riskaverta än andra individer. Även Civilstånd är signifikant och har ett positivt 

betavärde, vilket innebär att civilståndet gift har ett positivt samband till riskaversion, så att 

gifta individer tenderar att vara mer riskaverta än ensamstående individer. 

 

Regression med Styrelseledamöter som dummyvariabel 

Variabler  Beta B Toleransnivå                         Signifikansnivå 

Aktörsroll*  -0,052 -0,192 0,721  0,531 

Kön  0,067 0,394 0,891  0,374 

Ålder  0,254 0,045 0,75  0,002 

Examen  0,039 0,114 0,944  0,596 

Ämne  -0,137 -0,491 0,795  0,087  

Skola  -0,163 -0,699 0,817  0,039 

Civilstånd  0,137 0,353 0,92  0,066 

Inkomst  0,061 0,028 0,966  0,397 

Intercept   3,693 0,00   

Signifikansnivå för modellen: 0,000 

N: 195 

R2: 0,172 

R2(Justerat): 0,132 

*Styrelse som dummyvariabel 

Tabell 12: Regressionsmodell för demografiska faktorer. Styrelseledamöter som 

dummyvariabel. 

I den tredje regressionsmodellen används styrelseledamöten som dummyvariabel. Modellen 

är signifikant, och har ett R2-värde på 0,172, Vi ser även att samtliga variabler uppfyller 

toleransnivå då samtliga variablers toleransnivå är högre än 0,1 vilket indikerar på att 

samvariationen mellan de förklarande variablerna är på en acceptabel nivå och därmed 

föreligger det ingen multikollinaritet.  
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Vi ser i tabell 12 att i likhet med den föregående regressionsmodellen är Aktörsroll inte 

signifikant, medan variablerna Ålder, Ämne, Skola och Civilstånd är signifikanta och dess 

riktning på betavärdena skiljer sig inte från föregående regression. 

Regression med fondförvaltare som dummyvariabel 

Variabler  Beta B Toleransnivå                         Signifikansnivå 

Aktörsroll*  -0,19 -0,847 0,729  0,021 

Kön  0,018 0,105 0,928  0,807 

Ålder  0,16 0,028 0,783  0,044 

Examen  0,056 0,087 0,943  0,441 

Ämne  -0,114 -0,41 0,79  0,147  

Skola  -0,147 -0,629 0,812  0,059 

Civilstånd  0,107 0,275 0,902  0,149 

Inkomst  0,039 0,017 0,947  0,59 

Intercept   3,899 0,00   

Signifikansnivå för modellen: 0,000 

N: 195 

R2: 0,196 

R2(Justerat): 0,157 

*Fondförvaltare som dummyvariabel 

Tabell 13: Regressionsmodell för demografiska faktorer. Fondförvaltare som dummyvariabel. 

I den fjärde regressionsmodellen använder vi fondförvaltare som dummy variabel. Modellen 

är signifikant och har ett R2-värde på 0,196. Vi ser även att samtliga variabler uppfyller 

toleransnivå då samtliga variablers toleransnivå är högre än 0,1 vilket indikerar att 

samvariationen mellan de förklarande variablerna är på en acceptabel nivå och därmed 

föreligger det ingen multikollinaritet. 

 I tabell 13 ser vi att aktörsroll, ålder och skola är signifikanta. Att aktörsroll är signifikant 

indikerar på att fondförvaltares riskpreferenser är signifikant skild från resterande aktörers 

riskpreferenser, i enighet med tidigare T-test. Aktörsroll har ett svag negativ betavärde vilket 

innebär att fondförvaltare tenderar att vara mindre riskaverta än övriga aktörer.  Precis som i 



78 
 

tidigare regressionsmodeller har Ålder ett svagt positivt betavärde, medan Skola har ett 

negativt betavärde. 

Den första regressionsmodellen i Tabell 10 tyder på att aktieägares riskpreferenser är 

signifikant skilda från övriga aktörers riskpreferenser. Detta resultat strider mot resultatet från 

våra T-test i Tabell 8, där vi inte fann någon signifikant skillnad mellan aktieägares och 

VD:ars riskpreferenser, respektive aktieägares och styrelseledamöters riskpreferenser. 

Anledning till att vi får så tvetydiga resultat är att bland våra aktieägar-respondenter finner vi 

ett extremvärde vad gäller riskpreferenser (Antal A-svar), då en av aktieägarna endast valt ett 

A-svar, vilket indikerar att denne är extremt risksökande. Nackdelen med T-tester är att de 

söker signifikanta skillnader mellan två gruppers medelvärden och ett extremvärde ger en 

snedfördelning av medelvärdet, vilket gör det svårt att finna signifikanta skillnader mellan 

grupperna (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010) 

Då vi plockar bort detta extremvärde och utför T-testet för aktieägares och VD:ars 

riskpreferenser på nytt, får vi ett signifikansvärde på 0,043. Detta innebär att aktieägares 

riskpreferenser är signifikant skilt från VD:ars riskpreferenser, med hänsyn tagen till detta 

extremvärde. Detta nya resultat är således i enighet med resultatet från Regressionsmodell 1. 

Då vi plockar bort extremvärdet och utför T-testet för aktieägares och styrelseledamöters 

riskpreferenser på nytt, får vi ett signifikansvärde på 0,141, vilket redovisas i bilaga 7. Således 

finner vi ingen signifikant skillnad mellan aktieägares och styrelseledamöters riskpreferenser, 

med hänsyn tagen till extremvärdet.  

Innan vi sammanfattar våra resultat från regressionsmodellerna utför vi en korrelationsanalys, 

som redovisas i bilaga 6. I tabell 24 (bilaga 6) är variablerna Ägare, VD, Styrelse och Fond 

dummyvariabler för respektive aktörsroll och motsvarar således våra fyra 

regressionsmodeller. 

Från våra regressionsmodeller fann vi att aktörsrollerna aktieägare och fondförvaltare är 

signifikant skilda från övriga aktörer. Dessa resultat tyder på att aktieägare tenderar att vara 

mer riskaverta än övriga aktörer, medan fondförvaltare tenderar att vara mindre riskaverta än 

övriga aktörer. Dessa resultat är i enighet med resultaten från korrelationsmatrisen ovan, som 

visar att aktieägare har en positiv korrelation till riskpreferens, medan fondförvaltare har en 

negativ korrelation till riskpreferens. Precis som för våra regressionsmodeller tyder detta på 

att aktieägare tenderar att vara mer riskaverta än övriga aktörer, medan fondförvaltare 
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tenderar att vara mindre riskaverta än övriga aktörer och detta ökar således robustheten i 

resultaten.  

Även styrelseledamöter har en positiv korrelation till riskpreferenser och detta är inte i 

enighet med resultaten från regressionsmodell 3. I tabell 7 ser vi att styrelseledamöters 

medelvärde för Antal A-svar är 6,70, vilket är det näst högsta medelvärdet för aktörerna. 

Detta talar för att merparten av respondenternas riskpreferenser är lägre än styrelseledamöters 

riskpreferenser, vilket kan förklara denna korrelation. 

I samtliga av våra regressioner var Ålder och Skola signifikanta variabler. Ålder hade ett 

positivt betavärde, vilket indikerade att ålder har ett positivt samband till riskaversion, medan 

skola hade ett negativt betavärde, vilket indikerar att en examen från Handelshögskolan har 

ett negativt samband till riskaversion. I tabell 14 ser vi att Ålder har en positiv korrelation till 

riskpreferens, och att Skola har en negativ korrelation till riskpreferens, vilket är i enighet 

med resultaten från regressionsmodellerna. Att Ålder har ett positivt samband till riskaversion 

är även i enighet med tidigare forskning (Hallahan et al, 2003, Bakshi & Chen 1994) 

I två av våra regressionsmodeller var Ämne och Civilstånd signifikant förklarande variabler. 

Ämne hade ett negativt betavärde, vilket indikerar att en examen i företags- eller 

nationalekonomi har ett negativt samband till riskaversion, medan Civilstånd hade ett positivt 

betavärde, vilket indikerar att Civilståndet gift har ett positivt samband till riskaversion. I 

tabell 14 ser vi att Ämne har en negativ korrelation till riskpreferens, medan Civilstånd har en 

positiv korrelation till riskpreferens, vilket är i enighet med resultaten från våra 

regressionsmodeller. Att gifta individer tenderar att vara mer riskaverta än ensamstående 

individer är i enighet med tidigare forskning (Masters, 1989; McInish, 1982; Haliassos and 

Bertaut, 1995). Ämne, som vi kan tolka som finansiell kunskap, är även det i enighet med 

tidigare forskning (DeVaney & Su, 1997; Grable & Lytton, 1997; Sung & Hanna, 1996) 

Dummyvariabeln för aktieägare har en positiv korrelation till Ålder och Civilstånd. Då Ålder 

och Civilstånd i våra regressionsmodeller visade sig ha positiva samband till riskaversion, kan 

dessa korrelationer ligga till grund för aktieägarnas högre grad av riskaversion. 

Dummyvariabeln för fondförvaltare har en negativ korrelation till Ålder och Civilstånd. Då 

Ålder och Civilstånd i våra regressionsmodeller visade sig ha positiva samband till 

riskaversion, kan dessa negativa korrelationer ligga till grund för fondförvaltares lägre grad av 

riskaversion. 
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Sammanfattningsvis tyder dessa resultat på att aktieägare tenderar att vara mer riskaverta än 

övriga aktörer, medan fondförvaltare tenderar att vara mindre riskaverta än övriga aktörer. Vi 

finner att Ålder och Civilstånd har ett positivt samband till riskaversion, så att äldre individer 

tenderar att vara mer riskaverta än yngre individer, och att gifta individer tenderar att vara mer 

riskaverta än ensamstående individer. Vi finner att Skola och Ämne har ett negativt samband 

till riskaversion, så att individer med en examen från Handelshögskolan i Stockholm tenderar 

att vara mindre riskaverta än övriga individer och att individer med en examen i företags- eller 

nationalekonomi tenderar att vara mindre riskaverta än övriga individer. Alla dessa 

sammanfattade resultat stöds även av vår korrelationsanalys. 

5.6 Test av kontrollmekanismers samband till 

riskpreferenser 
För att testa våra underhypoteser om VD:ar, vad gäller aktieinnehav och kontrollägare, 

använder vi oss av en regressionsmodell. Syftet är alltså att undersöka om dessa 

kontrollmekanismer har något samband till VD:ars riskpreferenser. 

Vi har således riskpreferens som beroende variabel och aktieinnehav, kontrollägare och alla 

tidigare använda demografiska faktorer (förutom aktörsroll) som oberoende variabler. Syftet 

är således att testa om det finns något samband mellan VD:ars riskpreferenser och 

aktieinnehav respektive kontrollägare.  

Med ett signifikansvärde på 0,642 (tabell 14) är modellen dock inte signifikant och vi 

förkastar regressionsmodellen. Vår korrelationsanalys av samma variabler i bilaga 6 visar inte 

heller på några signifikanta korrelationer. 
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___________________________________________________________________________ 

Variabler  Beta B Toleransnivå                         Signifikansnivå 

Kön  0,081 0,008 0,840  0,571 

Ålder  -0,054 -0,250 0,780  0,716 

Examen  0,057 0,096 0,868  0,683 

Ämne  -0,029 -0,114 0,724  0,850  

Skola  -0,163 -0,699 0,817  0,725 

Civilstånd  0,056 0,154 0,884  0,686 

Inkomst  0,172 0,076 0,890  0,218 

Innehav (KKR)  -0,124 -6,205E-007 0,853  0,383 

Kontrollägare  0,035 0,003 0,845  0,787 

Intercept   3,338 0,00   

Signifikansnivå för modellen: 0,642 

N: 64 

R2: 0,118 

R2(Justerat): -0,035 

Tabell 14: Aktörsspecifik regressionsanalys för VD:ar. Demografiska faktorer och incitament 
(aktieinnehav och kontrollägare) 

 

För att testa vår hypotes om styrelseledamöters aktieinnehav skapar vi en regressionsmodell 

med endast styrelseledamöters enkätsvar, där vi använder riskpreferens som beroende variabel 

och aktieinnehav och tidigare använda demografiska faktorer (förutom aktörsroll) som 

oberoende variabler. Syftet är således att undersöka om styrelseledamöters aktieinnehav har 

något samband till deras riskpreferenser.  
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___________________________________________________________________________ 

Variabler  Beta B Toleransnivå                         Signifikansnivå 

Kön  0,192 0,741 0,867  0,112 

Ålder  -0,259 -1,034 0,718  0,059 

Examen  0,124 0,153 0,923  0,295 

Ämne  -0,205 -0,631 0,742  0,126  

Skola  -0,142 -0,58 0,824  0,628 

Civilstånd  0,154 0,416 0,901  0,203 

Inkomst  -0,137 -0,058 0,928  0,251 

Innehav (KKR)  -0,044 -5,372E-006 0,894  0,717 

Intercept   2,532 0,00   

Signifikansnivå för modellen: 0,005 

N: 72 

R2: 0,329 

R2(Justerat): 0,225 

Tabell 15: Aktörsspecifik regressionsanalys för styrelseledamöter. Demografiska faktorer och 
incitament (aktieinnehav). 

 

Denna regressionsmodell (tabell 15) har ett signifikansvärde på 0,05 och är således 

signifikant. Det är dock bara variabeln Ålder som är en signifikant förklarande variabel och vi 

finner inget signifikant samband mellan styrelseledamöters riskpreferenser och deras 

aktieinnehav. Då vi utfört en korrelationsanalys av samma variabler finner vi ingen 

signifikant korrelation mellan styrelseledamöters riskpreferenser och deras aktieinnehav. 

Denna korrelationsanalys redovisas i bilaga 6. 

Agentteorin antar att VD:ars och styrelseledamöters aktieinnehav har ett samband till deras 

riskpreferenser, så att ett större aktieinnehav tenderar att leda till en lägre grad av 

riskaversion. Detta antagande bygger på det faktum att ett större aktieinnehav innebär att 

dessa aktörer får ta del av en större del av företagens vinster, och en lägre grad av riskaversion 

är således fördelaktigt då det (långsiktigt) leder till högre avkastning för företaget (Byrd et al, 

1998). Vi finner dock inget samband mellan deras aktieinnehav och deras riskpreferenser, 
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vilket tyder på att aktieinnehav som kontrollmekanism/incitament inte fungerar för att tygla 

VD:ars och styrelseledamöters riskpreferenser. 

Agentteorin antar att närvaron av en kontrollägare ökar övervakningen av företagsledningen, 

som i sin tur leder till en lägre grad av riskaversion för VD:n. Detta antagande bygger på att 

en större aktieägare har mer att tjäna på övervakning än vad en mindre aktieägare har, och 

således bör ett företags största ägare ha ett negativt samband till VD:ns riskaversion. Vi finner 

dock inget sådant samband, vilket tyder på att kontrollägare inte tyglar VD:ar till lägre 

riskaversion. 

Med dessa resultat redovisade är vi redo att utvärdera våra underhypoteser om 

kontrollmekanismer: 

Hypotes AT2a: VD:ar med lägre aktieinnehav tenderar att vara mer riskaverta än vad VD:ar 

med högre aktieinnehav tenderar att vara. Hypotesen förkastas. 

Hypotes AT2b: VD:ar vars företag saknar kontrollägare, tenderar att vara mer riskaverta än 

VD:ar vars företag har kontrollägare. Hypotesen förkastas. 

Hypotes AT3a: Styrelseledamöter med ett lägre aktieinnehav tenderar att vara mer riskaverta 

än styrelseledamöter med ett högre aktieinnehav. Hypotesen förkastas. 

 

 

 

  



84 
 

5.7 Sammanfattning av empirisk analys 

Vi finner att alla fyra bolagsstyrningsaktörer som denna studie berör, större aktieägare, VD:ar, 

styrelseledamöter och fondförvaltare tenderar att vara riskaverta. Våra resultat tyder på att 

aktieägare är de mest riskaverta aktörerna, med riskpreferenser signifikant skilda från VD:ar 

och fondförvaltare. Våra resultat tyder även på att fondförvaltare är de minst riskaverta 

aktörerna, med riskpreferenser signifikant skilda från samtliga aktörers riskpreferenser. 

Vidare finner vi ingen signifikant skillnad mellan VD:ars och styrelseledamöters 

riskpreferenser. 

Vad gäller demografiska faktorer finner vi att ålder och civilstånd har ett positivt samband till 

riskaversion, så att äldre individer tenderar att vara mer riskaverta än yngre individer och att 

gifta individer tenderar att vara mer riskaverta än ensamstående individer. Vi finner även att 

finansiell kunskap (i form av en examen i företags- eller nationalekonomi) har ett negativt 

samband till riskaversion, så att individer med en ekonomexamen tenderar att vara mindre 

riskaverta än andra individer. Dessa resultat är även i enighet med tidigare forskning (Grable 

and Joo, 1999). 

Vi har även testat kontrollmekanismerna/incitamenten aktieinnehav och kontrollägare för 

VD:ar och aktieinnehav för styrelseledamöter. Vi finner inget signifikant samband mellan 

riskpreferenser och aktieinnehav respektive kontrollägare,  

Vi har testat Prospect Theorys antaganden om beslutsfattande under risk och kan bekräfta 

samtliga antaganden för samtliga aktörer: 

1. Säkra utfall övervärderas, vilket leder till riskaversion. 

2. Då förväntat värde inte skiljer sig och utfallen har betydande sannolikheter (t.ex. 45 % 

och 90 %), väljer individer utfallet med den högsta säkerheten, vilket innebär 

riskaversion. 

3. Då sannolikheterna för utfall är väldigt låga (t.ex. 0,01 % och 0,02 %) väljer individer 

det utfall som är högst. 

4. Individer är riskaverta vid val mellan positiva utfall, men risksökande vid val mellan 

negativa utfall (d.v.s. förluster). 

Vi finner bl.a. en signifikant skillnad mellan fondförvaltare och aktieägare för det första 

antagandet, vilket innebär att aktieägare tenderar att övervärdera säkra utfall i högre grad än 

aktieägare. Då denna tendens leder till riskaversion, vilket vi kan använda som delförklaring 

till aktieägares högre grad av riskaversion. 
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Hypoteser relaterade till agentteorin Hypotesprövning 

Hypotes: 

AT1 

Aktieägare tenderar att vara riskneutrala. Förkastas 

Hypotes: 

AT2 

VD:ar tenderar att vara riskaverta. Accepteras 

Hypotes: 

AT2a 

VD:ar med lägre aktieinnehav tenderar 

att vara mer riskaverta än vad VD:ar 

med högre aktieinnehav tenderar att 

vara. 

Förkastas 

Hypotes: 

AT2b 

VD:ar vars företag saknar kontrollägare, 

tenderar att vara mer riskaverta än VD:ar 

vars företag har kontrollägare. 

Förkastas 

Hypotes: 

AT3 

Styrelseledamöter tenderar att vara 

riskaverta 

Accepteras 

Hypotes: 

AT3a 

Styrelseledamöter med ett lägre 

aktieinnehav tenderar att vara mer 

riskaverta än styrelseledamöter med 

högre aktieinnehav. 

Förkastas 

Hypotes: 

AT4 

Fondförvaltare tenderar att vara 

riskaverta. 

Accepteras 

 

 

Hypoteser relaterade till Behavioural Finance Hypotesprövning  

Hypotes: 

BF1 

Styrelseledamöter tenderar att vara riskaverta. Accepteras  

Hypotes: 

BF2 

Aktieägare tenderar att vara riskaverta. Accepteras 

Hypotes: 

BF3 

Fondförvaltare tenderar att vara riskaverta. Accepteras 

Hypotes: 

BF4 

VD:ar tenderar att vara riskaverta Accepteras 
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6.0 Slutsats 
Agentteorin antar att individer är rationella, opportunistiska och vinstmaximerande. Då 

ägandet av företag är separerat från kontrollen av företag, så att personerna som äger ett 

företag (aktieägare) inte är personerna som kontrollerar samma företag (styrelse och VD), 

leder dessa antaganden enligt agentteorin till att bolagsstyrningsaktörer som ägare, VD:ar och 

styrelseledamöter har olika preferenser för risker. (Jensen och Meckling, 1976) Med detta 

som utgångspunk syftar den här studien till att undersöka bolagsstyrningsaktörers 

riskpreferenser och förklara om det finns några skillnader aktörerna emellan. Det finns dock 

många typer av risker, och vi avgränsar denna studie till finansiell risk, som definieras som 

den maximala osäkerheten kring en investering som en individ är benägen att ta (Gramble, 

2000) 

Bolagsstyrning definieras som att det behandlar på vilka sätt leverantörer av finansiellt kapital 

försäkrar sig om att få en avkastning på sin investering (Jensen & Meckling, 1976). Således är 

det naturligt att vi inkluderar leverantörer av finansiellt kapital, som aktieägare och fonder. 

Även banker är en leverantör av finansiellt kapital, men då bankers avkastning är fast, till 

skillnad från aktieägares avkastning (Ireland 1999), påverkas inte bankers avkastning av 

bolagsstyrningsaktörers riskpreferenser. Således uteslöts banker från studien. Då aktieägare 

delegerat beslutandeansvaret över företag till VD:ar och styrelseledamöter, kan dessa aktörers 

agerande påverka aktieägarnas avkastning, och således inkluderade vi även VD:ar och 

styrelseledamöter i studien. 

I teorikapitlet presenterades agentteorin, som antar att individer agerar rationellt, 

opportunistiskt och nyttomaximerande, utifrån sin position i systemet, och detta skulle således 

avgöra vilka riskpreferenser aktörerna har (Jensen & Meckling, 1976). Dessa antaganden 

skulle teoretiskt leda till att VD:ar, styrelseledamöter och fondförvaltare är riskaverta (d.v.s. 

undviker risktagande), medan aktieägare är riskneutrala (tar risker som kompenseras av en 

fullgod avkastning). Aktieägare antas vara riskaverta då en rationell aktieägare är 

väldiversifierad och således inte beroende av avkastningen från en specifik tillgång (Fama, 

1980). VD:ar och styrelseledamöter antas vara riskaverta då de inte får någon större del av 

företagets vinster, medan deras välfärd tar skada då det går dåligt för företaget (Byrd et al, 

1998). Fondförvaltare antas vara riskaverta då de har sina kunder att förhålla sig till, och 

dessa kunder kan när som helst bestämma sig för att begära ut förvaltat kapital. 
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Vidare presenterades Behavioural Finance-teorier, som bl.a. menar att individer uppfattar 

smärtan från en förlust kraftigare än vad de uppfattar glädjen från en vinst av samma summa, 

och att denna och andra tendenser leder till att individer är riskaverta (Kahneman and Tversky 

1979).   

Dessutom presenterades tidigare forskning om riskpreferenser, som visat att demografiska 

faktorer som kön, ålder utbildning, civilstånd och finansiell kunskap avgör individers 

riskpreferenser (Faff et al, 2008). Således var ett delsyfte med denna studie att undersöka 

vilken av dessa ramverk som bäst kan förklara bolagsstyrningsaktörers riskpreferenser. 

Med hjälp av enkäter utformade för att fastställa riskpreferenser finner vi att alla dessa aktörer 

tenderar att vara riskaverta. Fondförvaltares riskpreferenser, som är de minst riskaverta av 

aktörerna, skiljer sig signifikant från övriga aktörer. Våra resultat tyder även på att aktieägare 

är de mest riskaverta aktörerna, och deras riskpreferenser är signifikant skilda från VD:ar och 

fondförvaltare. Vi finner dock inga signifikanta skillnader mellan VD:ars och 

styrelseledamöters riskpreferenser, eller mellan styrelseledamöters och aktieägares 

riskpreferenser. 

Enligt agentteorin finns det ett antal kontrollmekanismer som antas kunna tygla VD:ars och 

styrelseledamöters riskpreferenser. För VD:ar och styrelseledamöter finner vi inget samband 

mellan riskpreferens och aktieinnehav och vi finner inte heller något samband mellan 

kontrollägare och VD:ars riskpreferenser 

Då tidigare forskning visat att demografiska faktorer har ett samband till individers 

riskpreferenser har vi använt dessa som kontrollvariabler. I enighet med tidigare forskning 

finner vi att ålder och civilstånd har ett positivt samband till riskaversion, så att äldre individer 

tenderar att vara mer riskaverta än yngre individer och att gifta individer tenderar att vara mer 

riskaverta än ensamstående individer. Vidare finner vi att finansiell kunskap (i form av en 

examen i företags- eller nationalekonomi) har ett negativt samband till riskaversion, så att 

ekonomer tenderar att vara mindre riskaverta än andra aktörer. Dessa resultat är även i enighet 

med tidigare forskning (Grable and Joo, 1999). Dessutom fann vi att Skola har ett negativt 

samband till riskaversion, så att individer med en examen från Handelshögskolan i Stockholm 

tenderar att vara mindre riskaverta än övriga individer. 

Vi har även testat Prospect Theorys antaganden om beslutsfattande under risk och kan 

bekräfta alla undersökta antaganden, för alla undersökta aktörer: 
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1. Säkra utfall övervärderas, vilket leder till riskaversion. 

2. Då valen står mellan utfall som har betydande sannolikheter (t.ex. 45 % och 90 %) och 

förväntat värde inte skiljer sig, väljer individer utfallet med den högsta säkerheten, 

vilket innebär riskaversion. 

3. Då sannolikheterna för utfall är väldigt låga (t.ex. 0,01 % och 0,02 %) väljer individer 

det utfall som är högst. 

4. Individer är riskaverta vid val mellan positiva utfall, men risksökande vid val mellan 

negativa utfall (d.v.s. förluster). (Kahneman & Tversky, 1979) 

Analysen grundas på relativt simpla frågor med givna sannolikheter och monetära utfall, men 

enligt ursprungsförfattarna (och nobelpristagarna) kan dessa antaganden förlängas till mer 

komplicerade val (Kahneman & Tversky, 1979).  

Vad gäller dessa antaganden har vi även funnit några signifikanta skillnader. För det första 

antagandet finner vi signifikanta skillnader mellan aktieägare och fondförvaltare, och mellan 

VD:ar och styrelseledamöter. Detta innebär att aktieägare tenderar att övervärdera säkra utfall 

i högre grad än fondförvaltare och att VD:ar tenderar att göra detta i högre grad än 

styrelseledamöter. 

Vi finner ingen signifikant skillnad för det andra och fjärde antagandet, men för det tredje 

antagandet finner vi signifikanta skillnader mellan aktieägare och VD:ar Detta innebär att 

VD:ar tenderar att välja det utfall som är högst, i högre grad än aktieägare, då sannolikheterna 

är väldigt låga. 

Skillnaderna för det första antagandet är av störst intresse, då övervärdering av säkra utfall 

leder till riskaversion. Våra resultat tyder på att fondförvaltare gör detta i lägst grad av 

aktörerna, och detta kan ses som en delförklaring till fondförvaltares lägre grad av 

riskaversion. 

Ett delsyfte vi hade med denna studie var att undersöka om bolagsstyrningsaktörerna agerar 

rationellt, opportunistiskt och nyttotmaximerande, i enighet med agentteorins antagande, eller 

om Behavioural Finance är bättre lämpad för att förklara aktörernas agerande. Både 

Behavioural Finance och agentteorin antar att VD:ar, styrelseledamöter och fondförvaltare är 

riskaverta, och det är endast hypoteser om aktieägare som skiljer ramverken åt. Således får 

aktieägares riskpreferenser agera som vårt främsta redskap för att utvärdera dessa två 

teoretiska ramverk.  Agentteorin antar att aktieägare är riskneutrala, medan Behavioural 

Finance menar att aktieägare är riskaverta, som resten av världens befolkning. Våra resultat 
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tyder på att aktieägare är riskaverta och detta är självklart ett tydligt tecken på att Behavioural 

Finance är det ramverk som har mest att erbjuda.  

Behavioural finance erbjuder främst två förklaringar till aktieägares riskaversion och dessa 

benämns loss aversion och mental accounting. Loss aversion härstammar från Prospect 

Theory och innebär att individer är mer känsliga för förluster än för vinster av samma summa, 

vilket leder till ett riskavert beteende. Mental accounting handlar om hur ofta individer 

utvärderar sina investeringsbeslut och resultat. Ju oftare en investerare utvärderar sin portfölj, 

desto mindre attraktiv finner han högrisk-investeringar som aktier, givet att investeraren är 

loss averse. (Benartzi & Thaler, 1995) Med kortsiktigheten i åtanke kan denna studie ses som 

ännu ett exempel på börsens kvartalskapitalism. 

Agentteorin antar att aktieägare är riskneutrala, då en rationell investerare är väldiversifierad 

och således endast behöver ta hänsyn till systematisk risk. Detta innebär att en rationell 

aktieägare sprider sitt innehav på många olika tillgångar, så att aktieägarens avkastning inte är 

beroende av en specifik tillgång. (Fama, 1980) Då riskneutralitet ger den långsiktigt bästa 

avkastningen bör således en rationell investerare vara väldiversifierad. Då vi avgränsat denna 

studie till aktieägare som äger minst en procent av ett företags kapital är det dock troligt att 

antagandet om väldiversifierade investerare inte håller.  

Att antagandet om riskneutrala aktieägare endast håller för väldiversifierade investerare (om 

ens det) ser vi dock som ett exempel på agentteorins brister. Det är troligt att storägarna vi 

begränsat studien till, faktiskt är de som i högsta grad styr svängningarna på börsen, om vi 

bortser från robothandel och makroeffekter. Med detta i åtanke, tyder våra resultat på att 

agentteorins antagande om riskneutrala investerare, sett till hela marknaden, är felaktigt. 

Det bör dock tillägas att vår svarsfrekvens från aktieägare inte kan ses som representativ för 

hela börsen, och inte ens börsens storägare. Av 27 enkätsvar från aktieägare är 26 stycken 

privatpersoner/familjer och en är från ett mindre holdingbolag. Således är noterade 

holdingbolag och stiftelser inte ens representerade i studien, och onoterade holdingbolag (som 

inte kan kopplas till en specifik privatperson eller familj) är alltså representerade av endast ett 

enkätsvar. Då större aktieägare, som noterade holdingbolag, kan tänkas vara bättre 

diversifierade än privatpersoner/familjer, är det möjligt att vi fått ett annat resultat med en mer 

representativ svarsfrekvens. Vi bör även förtydliga att vi med familjer inte menar familjer 

som Wallenberg och Stenbeck, utan familjer som har betydligt mindre ägarandelar. Det är 
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inte omöjligt att utfallen i våra enkätfrågor, som rör sig runt 100 miljoner kronor, uppfattas 

som stora av dessa aktieägare, och således ligger till grund för deras riskaversion. 

Vi har inte heller fått respons från speciellt många Large Cap-VD:ar (fyra stycken), och våra 

slutsatser kan således inte till fullo generaliseras till alla börsbolags-VD:ar. Då vi främst fått 

svar från VD:ar vars företag är listade på Mid- och Small Cap, är det möjligt att även VD:ar, 

likt aktieägare, uppfattar enkätfrågornas utfall som stora, vilken delvis skulle kunna ligga till 

grund för deras riskaversion. 

Agentteorin antar att VD:ar är riskaverta medan aktieägare är riskneutrala, så att aktieägare 

föredrar mer risktagande än VD:n. Skillnaden i deras riskpreferenser benämns som ett s.k. 

agentproblem, då agenten (VD:n) bör förvalta egendomen (företaget) i principalens 

(aktieägarens) intresse. (Jensen & Meckling, 1976) Våra resultat tyder dock på att både VD:ar 

och aktieägare (främst representerade av privatpersoner/familjer) är riskaverta. Vi fann 

signifikanta skillnader mellan dessa aktörers riskpreferenser, som tyder på att aktieägare 

föredrar mindre risk än vad VD:ar gör.  

Att sambandet är det motsatta mot vad agentteorin antar, så att aktieägare föredrar mindre risk 

än VD:ar, tyder på att det finns ett agentproblem aktörerna emellan. Vad som dock är 

intressant med detta är att en lägre grad av riskaversion för VD:ar, gynnar aktieägare så länge 

som företaget har marginalerna för att ta de extra riskerna (som, åtminstone till viss del, 

kompenseras av extra avkastning). 

Enligt agentteorin är styrelsens främsta uppgift att övervaka företagsledningen i aktieägarnas 

intressen (Hillman och Dalziel, 2003). Att vi inte finner någon signifikant skillnad mellan 

VD:ars och styrelseledamöters riskpreferenser, tyder på att denna övervakning fungerar 

tillfredställande. Att vi finner signifikanta skillnader mellan aktieägares och VD:ars 

riskpreferenser, tyder dock på att det föreligger en intressekonflikt parterna emellan och att 

styrelsens övervakning inte fungerar fullt ut. Således är våra resultat, som kan förklara 

styrelsens övervakning, motstridiga.  

Vi finner signifikant skillnad mellan fondförvaltares och VD:ars riskpreferenser. Relationen 

mellan fondförvaltare och VD kan ses som en agentrelation, då fondförvaltaren har delegerat 

beslutandeansvar över kapital till VD:n. Att deras riskpreferenser är signifikant skilda tyder 

på att det finns ett agentproblem aktörerna emellan. Våra resultat tyder på att fonder och 

fondförvaltare skulle föredra om VD:ar (och således också bolagen de investerar i) tar mer 

risker än vad de gör i dagsläget. Vi skall dock inte glömma att fondförvaltares incitament 
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påverkas av att deras kunder när som helst kan ta tillbaka kapitalet de överlåtit till fonden, 

vilket resulterar i att fondens resurser minskar. Således bör även fondkundernas preferenser 

beaktas, och det är troligt att även dessa drivs av loss aversion och mental accounting, så att 

mer risktagande av VD:ar och företag kan tänkas leda till att fondernas resurser minskar. Då 

fondkunder ligger utanför denna studies ramar, skall vi således inte dra för definitiva 

slutsatser om denna möjliga agentrelation, men vi kan åtminstone konstatera att våra resultat 

tyder på att fondförvaltare tenderar att vara mindre riskaverta än vad VD:ar tenderar att vara 

(utan att vi tagit hänsyn till fondkunders preferenser). 

Vår studie tar grund i agentteorin, som antar att individer agerar rationellt, opportunistiskt och 

nyttomaximerande, utifrån sin position i systemet. Våra resultat tyder dock på att personliga 

egenskaper som ålder, utbildning, civilstånd och i förlängningen också personliga 

erfarenheter, har ett starkare samband till individers riskpreferenser än vad individens position 

i systemet har. Detta tyder på att agentteorin missat en viktig variabel, nämligen personliga 

egenskaper. I en förenklad teori som agentteorin är det självklart svårt att ta hänsyn till sådant, 

men det tål ändå att påpekas. 

Vi skulle även vilja slå ett slag för den här studiens unikhet, och således också dess bidrag. 

Tidigare forskning har inte undersökt bolagsstyrningsaktörers riskpreferenser relativt andra 

bolagsstyrningsaktörer, så vitt vi känner till. List och Mason (2009) undersökte 

riskpreferenser för VD:ar som leder kaffe-företag i Costa Rica, och jämför dem med 

studenters riskpreferenser. Någon studie som är mer lik vår studie än denna har vi inte hittat, 

och detta talar för att vår studie är världsunik.  

Våra främsta bidrag är att våra resultat tyder på att alla berörda bolagsstyrningsaktörer 

uppvisar riskaversion. Detta kan ses som ännu ett exempel på börsens kvartalskapitalism, men 

det visar även att bolagsstyrningsaktörers riskpreferenser, och speciellt aktieägares respektive 

VD:ars riskpreferenser, inte är så skilda som agentteorin antar. 

Våra resultat tyder dessutom på att Behavioural Finance-teoriers antaganden om riskaversion 

stämmer och att Prospect Theorys antaganden om beslutsfattande under risk är applicerbara 

även på bolagsstyrningsaktörer. Det, enligt oss, intressantaste antagandet är att individer 

tenderar att vara riskaverta vid val av positiva utfall, medan de tenderar att vara risksökande 

vid val av negativa utfall, och även detta antagande kan vi bekräfta på våra berörda aktörer. 

Våra resultat tyder på att gifta individer tenderar att vara mer riskaverta än ensamstående 

individer, att äldre individer tenderar att vara mer riskaverta än yngre individer, att ekonomer 



92 
 

tenderar att vara mindre riskaverta än övriga individer, och att individer med en examen från 

Handelshögskolan i Stockholm tenderar att vara mindre riskaverta än övriga individer och 

även dessa resultat är självklart av intresse. 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Efter att ha spenderat fem månader på att genomföra denna studie är vår uppfattning att 

bolagsstyrningsforskning främst är av det teoretiska slaget. Normativa antaganden om hur 

saker och ting borde ligga till finns det gott om, medan empiriska studier som utforskar hur 

det faktiskt ligger till är betydligt ovanligare. Då bolagsstyrning är ett relativt nytt begrepp 

inom svensk forskning är dessa brister än tydligare i Sverige. Normativa studier utgår oftast 

från agentteorin och våra resultat tyder på att agentteorins antagande om opportunistiska 

VD:ar är felaktigt, vilket visar på behovet av fler empiriska bolagsstyrningsstudier, som 

faktiskt kan klargöra hur bolagsstyrningen ser ut i praktiken.  

Vår studie berör agentproblemet med skilda riskpreferenser, och vi välkomnar fler empiriska 

studier som undersöker agentproblem mellan VD och aktieägare, både på svensk och 

internationell mark. Vi har i denna studie undersökt agentrelationen med skilda 

riskpreferenser och det vore definitivt intressant att se hur det ligger till med andra 

agentproblem. Med vår kritik av agentteorins antagande om opportunism i beaktande, vill vi 

råda framtida studenter och forskare att även tillämpa Stewardshipteorin, då agentrelationer 

undersöks. 

Flertalet av våra respondenter har påpekat att enkätfrågorna är alldeles för orealistiska och 

behandlar för få variabler. Vi skulle gärna se en studie som undersöker 

bolagsstyrningsaktörers riskpreferenser med en mer verklighetsanpassad metod.  
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Appendix 

Bilaga 1- Inledningsbrev 
Aktieägare 

Hej, 

Vi skriver till dig med anledning av ditt aktieägande i XX AB. 

VD:ar och styrelseledamöter kan med sina beslut hjälpa eller stjälpa aktieägares avkastning på 

investerat kapital.  Något som specifikt kan påverka aktieägares avkastning är dessa aktörers 

riskpreferenser, d.v.s. deras vilja att ta risker. Eftersom ett företags styrelse och VD är tillsatta för att 

driva företaget i aktieägarnas intressen bör dessa individer inte ta mer eller mindre risk än vad 

aktieägarna föredrar.  

Vi vill med denna studie ta reda på hur svenska VD:ars och styrelseledamöters riskpreferenser faktiskt 

förhåller sig i relation till svenska aktieägares riskpreferenser. Detta har inte gjorts tidigare, och därför 

behöver vi hjälp av dig som aktieägare. 

Bifogat i detta brev är en enkät som är utformad för att fastställa dina finansiella riskpreferenser. 

Samma frågor skickas även till VD:ar och styrelseledamöter, för att sedan jämföra resultaten.  

Enkäten tar 3-5 minuter att besvara och dina svar behandlas konfidentiellt. Dina individuella svar 

kommer inte att redovisas, utan resultatet kommer att generaliseras för svenska börsbolags aktieägare. 

Undersökningen är en del av en examensuppsats för civilekonomprogrammet på Linnéuniversitetet i 

Växjö, under handledning av docent Anna Stafsudd.  

Som tack för ditt deltagande får du ta del av resultatet, i form av en rapport. Vi erbjuder oss även att 

skicka dig feedback på dina svar, så att du på så sätt får veta hur vi tolkat dem och vad de innebär i 

förlängningen. 

Har du några frågor eller synpunkter så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Tusen tack för 

ditt deltagande! 

Med vänliga hälsningar, 

 

_______________________  _______________________ 

Hiten Limbasiya   Andreas Martinsson  

hiten-limbasiya@hotmail.se, 073-718 87 17  andreas_martinsson@hotmail.com, 073-838 71 71  

Handledare Anna Stafsudd, anna.stafsudd@lnu.se, 073-300 47 94 

Civilekonomprogrammet, Linnéuniversitetet Växjö 
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VD 

Hej,  

Du som VD för ett börsnoterat bolag kan i hög grad hjälpa eller stjälpa dina aktieägares avkastning på 

investerat kapital. Något som specifikt kan påverka aktieägarnas avkastning är dina riskpreferenser, 

d.v.s. din vilja att ta risker. Eftersom ett företags styrelse och VD är tillsatta för att driva företaget i 

aktieägarnas intressen bör dessa individer inte ta mer eller mindre risk än vad aktieägarna föredrar.  

Vi vill med denna studie ta reda på hur svenska VD:ars och styrelseledamöters riskpreferenser faktiskt 

förhåller sig i relation till svenska aktieägares riskpreferenser. Detta har inte gjorts tidigare, och därför 

behöver vi hjälp av dig som är VD för ett börsnoterat svenskt bolag.  

Bifogat i detta brev är en enkät som är utformad för att fastställa dina riskpreferenser. Samma frågor 

skickas även till svenska aktieägare, för att sedan jämföra resultaten. Frågorna skickas även till 

styrelseledamöter för svenska bolag, och fondförvaltare för svenska fonder, då även dessa aktörers 

riskpreferenser i hög grad kan påverka aktieägares (och fondägares) avkastning.  

Enkäten tar 3-5 minuter att besvara och dina svar behandlas anonymt. Dina individuella svar kommer 

inte att redovisas, utan resultatet kommer att generaliseras för VD:ar för svenska börsbolag. 

Undersökningen är en del av en examensuppsats för civilekonomprogrammet på Linnéuniversitetet i 

Växjö, under handledning av docent Anna Stafsudd.  

Som tack för ditt deltagande får du ta del av resultatet, i form av en rapport. Vi erbjuder oss även att 

skicka dig feedback på dina svar, så att du på så sätt får veta hur vi tolkat dem och vad de innebär i 

förlängningen.  

Har du några frågor eller synpunkter så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Tusen tack för 

ditt deltagande!  

Med vänliga hälsningar,  

_______________________   _______________________  

Hiten Limbasiya   Andreas Martinsson  

hiten-limbasiya@hotmail.se, 073-718 87 17 andreas_martinsson@hotmail.com, 073-838 7171  

Handledare Anna Stafsudd, anna.stafsudd@lnu.se, 073-300 47 94  

Civilekonomprogrammet, Linnéuniversitetet Växjö 
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Styrelseledamot 

Hej, 

 

Vi skriver till dig med anledning av din styrelsepost i XX AB. Du som styrelseledamot för ett 

börsnoterat bolag kan i hög grad hjälpa eller stjälpa dina aktieägares avkastning på investerat kapital. 

Något som specifikt kan påverka aktieägarnas avkastning är dina riskpreferenser, d.v.s. din vilja att ta 

risker. Eftersom ett företags styrelse och VD är tillsatta för att driva företaget i aktieägarnas intressen 

bör dessa individer inte ta mer eller mindre risk än vad aktieägarna föredrar.  

Vi vill med denna studie ta reda på hur svenska styrelseledamöters riskpreferenser faktiskt förhåller 

sig i relation till svenska aktieägares och VD:ars riskpreferenser. Detta har inte gjorts tidigare, och 

därför behöver vi hjälp av dig som är styrelseledamot för ett börsnoterat svenskt bolag. 

Bifogat i detta brev är en enkät som är utformad för att fastställa dina riskpreferenser, d.v.s. din vilja 

att ta risker. Samma frågor skickas även till svenska aktieägare och VD:ar, för att sedan jämföra 

resultaten.  

Enkäten tar 3-5 minuter att besvara och dina svar behandlas anonymt. Dina individuella svar kommer 

inte att redovisas, utan resultatet kommer att generaliseras för styrelseledamöter för svenska börsbolag. 

Undersökningen är en del av en examensuppsats för civilekonomprogrammet på Linnéuniversitetet i 

Växjö, under handledning av docent Anna Stafsudd. 

Som tack för ditt deltagande får du ta del av resultatet, i form av en rapport. Vi erbjuder oss även att 

skicka dig feedback på dina svar, så att du på så sätt får veta hur vi tolkat dem och vad de innebär i 

förlängningen.  

Har du några frågor eller synpunkter så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Tusen tack för 

ditt deltagande!  

Med vänliga hälsningar, 

 

_______________________   _______________________  

Hiten Limbasiya   Andreas Martinsson  

hiten-limbasiya@hotmail.se, 073-718 87 17 andreas_martinsson@hotmail.com, 073-838 71 71  

 

Handledare Anna Stafsudd, anna.stafsudd@lnu.se, 073-300 47 94  

 

Civilekonomprogrammet, Linnéuniversitetet Växjö 

 



106 
 

Bilaga 2 - Enkätundersökning 

ID 

 Enkätundersökning  

Då forskning visat att demografiska faktorer kan påverka individers riskpreferenser, ber vi 

dig specificera dessa.  

1. Kön:  □ Man   2. Ålder: _____  

□ Kvinna  

3. Högsta uppnådda examen:  4. Ämnesområde för högsta uppnådda examen:  

□ Gymnasieexamen   ____________________________________  

□ Kandidatexamen (3 år)   5. Skola för högsta uppnådda examen:  

□ Magisterexamen (4 år)   ____________________________________  

□ Masterexamen (5 år)   6. Civilstånd: □ Gift  

□ Forskarexamen    □ Sambo/Särbo  

□ Övrigt: _______________________  □ Ensamstående  

7. Total månadsinkomst (brutto, genomsnittlig):  

 

 □ 0-100 000 kr  □ 500 001 -600 000 kr  □ 1 000 001-1 100 000 kr  

□ 100 001-200 000 kr  □ 600 001-700 000 kr  □ 1 100 001-1 200 000 kr  

□ 200 001-300 000 kr  □ 700 001-800 000 kr  □ 1 200 001-1 300 000 kr  

□ 300 001-400 000 kr  □ 800 001-900 000 kr  □ Över 1 300 000 kr  

□ 400 001-500 000 kr  □ 900 001-1 000 000 kr 

Detta vill jag få skickat till mig:  □ Rapport på studiens resultat  

□ Feedback på mina enkätsvar  

E-post:_______________________  

P.g.a. budgetbegränsningar och tidsbrist kan vi inte skicka detta via vanlig post. Vi 

garanterar att din e-postadress inte sprids vidare och att vi inte behåller den när uppsatsen 

är färdigskriven. 1  

  



107 
 

Fondförvaltare 

Hej, 

 

VD:ar, styrelseledamöter och fondförvaltare kan med sina beslut hjälpa eller stjälpa 

aktiesparares avkastning. Något som specifikt kan påverka aktiespararnas avkastning är dessa 

aktörers riskpreferenser, d.v.s. viljan att ta risker. 

Dina kunder vill antagligen att du i ditt förvaltande tar en viss nivå av risk, och du vill 

antagligen att företagen du investerar i tar en viss nivå av risk. Vi vill med denna studie 

jämföra aktieägares, fondförvaltares, styrelseledamöters och VD:ars riskpreferenser på den 

svenska marknaden. Detta har inte gjorts tidigare och således behöver vi hjälp av dig som 

fondförvaltare. 

Bifogat i detta brev är en enkät som är utformad för att fastställa dina riskpreferenser, d.v.s. 

din vilja att ta risker. Samma frågor skickas även till svenska aktie- och aktiefondägare, VD:ar 

och styrelseledamöter, för att sedan jämföra resultaten.  

Enkäten tar 3-5 minuter att besvara och dina svar behandlas anonymt. Dina individuella svar 

kommer inte att redovisas, utan resultatet kommer att generaliseras för svenska 

fondförvaltare. Undersökningen är en del av en examensuppsats för civilekonomprogrammet 

på Linnéuniversitetet i Växjö, under handledning av docent Anna Stafsudd. 

Som tack för ditt deltagande får du ta del av resultatet, i form av en rapport. Vi erbjuder oss 

även att skicka dig feedback på dina svar, så att du på så sätt får veta hur vi tolkat dem och 

vad de innebär i förlängningen. 

Har du några frågor eller synpunkter så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Tusen 

tack för ditt deltagande! 

Med vänliga hälsningar, 

 

_______________________ _______________________ 

Hiten Limbasiya   Andreas Martinsson  

hiten-limbasiya@hotmail.se, 073-718 87 17    andreas_martinsson@hotmail.com, 073-838 71 71  

Handledare Anna Stafsudd, anna.stafsudd@lnu.se, 073-300 47 94 

Civilekonomprogrammet, Linnéuniversitetet Växjö 
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Enkäten består av 15 frågor, som vardera har två svarsalternativ. Frågorna relaterar till 

hypotetiska valmöjligheter som ditt företag antas står inför. Vi ber dig med ett kryss indikera 

vilket av alternativen för varje fråga som du som företagets VD föredrar att företaget väljer.  

För att förtydliga börjar vi med ett exempel:  

Fråga X:  

A: 50 % chans att företaget erhåller 100 MKR, 50 % att erhålla 0 KR, eller  A □  

B: 100 % chans att företaget erhåller 45 MKR.    B □  

Här står alltså valet mellan en osäker (50 %, eller 5 av 10 gånger) vinst på 100 miljoner 

kronor eller en säker vinst (100 %, eller 10 av 10 gånger) på 45 miljoner kr. Med ett kryss i 

ruta A eller B ber vi dig indikera vilket val du som företagets VD föredrar att företaget väljer.  

Lycka till, och ett stort tack för ditt deltagande!  

1. A: 10 % att erhålla 100 MKR, 90 % att erhålla 80 MKR, eller   A □  

B: 10 % att erhålla 192,5 MKR, 90 % att erhålla 5 MKR.   B □  

 

2. A: 20 % att erhålla 100 MKR, 80 % att erhålla 80 MKR, eller   A □  

B: 20 % att erhålla 192,5 MKR, 80 % att erhålla 5 MKR.   B □  

 

3. A: 30 % att erhålla 100 MKR, 70 % att erhålla 80 MKR, eller   A □  

B: 30 % att erhålla 192,5 MKR, 70 % att erhålla 5 MKR.   B □  

 

4. A: 40 % att erhålla 100 MKR, 60 % att erhålla 80 MKR, eller   A □  

B: 40 % att erhålla 192,5 MKR, 60 % att erhålla 5 MKR.   B □  

 

5. A: 50 % att erhålla 100 MKR, 50 % att erhålla 80 MKR, eller   A □  

B: 50 % att erhålla 192,5 MKR, 50 % att erhålla 5 MKR.  B □  
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6. A: 60 % att erhålla 100 MKR, 40 % att erhålla 80 MKR, eller   A □  

B: 60 % att erhålla 192,5 MKR, 40 % att erhålla 5 MKR.   B □  

 

7. A: 70 % att erhålla 100 MKR, 30 % att erhålla 80 MKR, eller   A □  

B: 70 % att erhålla 192,5 MKR, 30 % att erhålla 5 MKR.   B □  

 

8. A: 80 % att erhålla 100 MKR, 20 % att erhålla 80 MKR, eller   A □  

B: 80 % att erhålla 192,5 MKR, 20 % att erhålla 5 MKR.   B □  

 

9. A: 90 % att erhålla 100 MKR, 10 % att erhålla 80 MKR, eller   A □  

B: 90 % att erhålla 192,5 MKR, 10 % att erhålla 5 MKR.   B □  

 

10. A: 100 % att erhålla 100 MKR, 0 % att erhålla 80 MKR, eller   A □  

B: 100 % att erhålla 192,5 MKR, 0 % att erhålla 5 MKR.   B □  

 

11. A: 33 % till 100 MKR, 66 % till 96 MKR, 1 % till 0 KR, eller   A □  

B: 100 % till 96 MKR.      B □  

 

12. A: 33 % att erhålla 100 MKR, 67 % att erhålla 0 KR, eller   A □  

B: 34 % att erhålla 96 MKR, 66 % att erhålla 0 KR.    B □  

 

13. A: 45 % att erhålla 200 MKR, 55 % att erhålla 0 KR, eller   A □  

B: 90 % att erhålla 100 MKR, 10 % att erhålla 0 KR.    B □  

 

14. A: 0,01 % att erhålla 200 MKR, 99,99 % att erhålla 0 KR, eller   A □  

B: 0,02 % att erhålla 100 MKR, 99,98 % att erhålla 0 KR.   B □  
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15. Observera att denna fråga berör negativa tal, d.v.s. förluster.  

 

A: 90 % att förlora 100 MKR, 10 % att förlora 0 KR, eller   A □  

B: 45 % att förlora 200 MKR, 55 % att förlora 0 KR.   B □  

 

 

 

 

 

Vänligen skicka dina svar till oss med det bifogade svarskuvertet.  

Vi vill ge dig ett stort tack för ditt deltagande!  

Med vänliga hälsningar,  

Andreas Martinsson och Hiten Limbasiya  

Civilekonomprogrammet  

Linnéuniversitetet Växjö 

  



111 
 

Bilaga 3 - Stratifierat urval och svarsfrekvens 

Strata Population N*(55/253) Urval 

Olja och gas, S 1 0,217391304 0 

Olja och gas, M 2 0,434782609 1 

Olja och gas, L 2 0,434782609 1 

Basic Materials, S 3 0,652173913 1 

Basic Materials, M 5 1,086956522 1 

Basic Materials, L 6 1,304347826 1 

Industri, S 37 8,043478261 8 

Industri, M 16 3,47826087 3 

Industri, L 15 3,260869565 3 

Konsumentprodukter, S 10 2,173913043 2 

Konsumentprodukter, M 9 1,956521739 2 

Konsumentprodukter, L 6 1,304347826 1 

Konsumenttjänster, S 9 1,956521739 2 

Konsumenttjänster, M 14 3,043478261 3 

Konsumenttjänster, L 4 0,869565217 1 

Sjukvård, S 21 4,565217391 5 

Sjukvård, M 6 1,304347826 1 

Sjukvård, L 4 0,869565217 1 

Telekommunikation, S 3 0,652173913 1 

Telekommunikation, M 0 0 0 

Telekommunikation, L 3 0,652173913 1 

Utilities, S 2 0,434782609 1 

Utilities, M 0 0 0 

Utilities, L 0 0 0 

Finans, S 9 1,956521739 2 

Finans, M 18 3,913043478 4 

Finans, L 16 3,47826087 3 

Teknologi, S 25 5,434782609 5 

Teknologi, M 5 1,086956522 1 

Teknologi, L 2 0,434782609 0 

    Totalt 253 
 

55 

Tabell 16: Stratifierat urval för styrelseledamöter. 
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Stratifierat urval - Företag 

Industri Antal företag 

Olja och gas 2 

Basic Materials 3 

Industri 14 

Konsumentprodukter 5 

Konsumenttjänster 6 

Sjukvård 7 

Telekommunikation 2 

Utilities 1 

Finans 9 

Teknologi 6 

Tabell 17: Stratifierat urval per industri. 

VD:ars svarsfrekvens per strata 

Indutri Lista Population Antal svar Svarsfrekvens 

Olja och gas S 1 0 0,00% 

Olja och gas M 2 0 0,00% 

Olja och gas L 2 0 0,00% 

Basic Materials S 3 2 66,67% 

Basic Materials M 5 1 20,00% 

Basic Materials L 6 1 16,67% 

Industri S 37 9 24,32% 

Industri M 16 4 25,00% 

Industri L 15 0 0,00% 

Konsumentprodukter S 10 3 30,00% 

Konsumentprodukter M 9 2 22,22% 

Konsumentprodukter L 6 1 16,67% 

Konsumenttjänster S 9 3 33,33% 

Konsumenttjänster M 14 1 7,14% 

Konsumenttjänster L 4 0 0,00% 

Sjukvård S 21 11 52,38% 

Sjukvård M 6 1 16,67% 

Sjukvård L 4 1 25,00% 

Telekommunikation S 3 0 0,00% 

Telekommunikation L 3 0 0,00% 

Utilities S 2 0 0,00% 

Finans S 9 3 33,33% 

Finans M 18 9 50,00% 

Finans L 16 1 6,25% 

Teknologi S 25 8 32,00% 

Teknologi M 5 2 40,00% 

Teknologi L 2 0 0,00% 

Tabell 18: VD:ars svarsfrekvens per strata. 
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Bilaga 4 – Referenstal för utfall 

Beräkning av referenstal för enkätfrågornas utfall. 

Företag 
Resultat 
(MKR) Eget kap (MKR) 

Höganäs B 762 3 514 

Volvo A 18115 85681 

Indutrade 540 2 064 

Cision 84,9 996,9 

Björn Borg 100,1 396,9 

Cloetta B 18 739 

Bilia A 420 1813 

MQ Holding 77,1 826,7 

Probi 14,1 116,1 

Handelsbanken 12323 94524 

Avanza Bank... 291 875 

Net Insight B 49,9 491,7 

Connecta 61,6 165 

HMS Networks 53,9 298,5 

Softronic B 8,2 225,5 

   Totalt 32918,8 192 727 

Genomsnittlig 2194,6 12848,5 

Tabell 19: Beräkning av referenstal för storlek på enkätfrågornas utfall. 
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Bilaga 5 – Deskriptiva aktörsspecifika tabeller 

 

Variabel Minimum Maximum Mean Std. Dev. 

Kön 0 1 0,07 0,267 

Ålder 38 72 56,3 9,864 

Examen 0 4 1,93 1,107 

Ämne 0 1 0,55 0,51 

Skola 0 1 0,14 0,351 

Civilstånd 1 2 1,88 0,326 

Inkomst 0 13 2,84 3,923 

Tabell 20: Deskriptiv tabell över aktieägares genomsnittliga demografiska bakgrund 

 

 

Variabel Minimum Maximum Mean Std. Dev. 

Kön 0 1 0,06 0,246 

Ålder 38 69 50,71 7,167 

Examen 0 4 2,13 1,157 

Ämne 0 1 0,62 0,49 

Skola 0 1 0,21 0,408 

Civilstånd 0 2 1,55 0,694 

Inkomst 0 13 3,94 4,291 

Tabell 21: Deskriptiv tabell över VD:ars genomsnittliga demografisk bakgrund 

 

  



115 
 

Variabel Minimum Maximum Mean Std. Dev. 

Kön 0 1 0,18 0,39 

Ålder 39 74 59,49 8,331 

Examen 0 4 1,94 1,264 

Ämne 0 1 0,51 0,503 

Skola 0 1 0,19 0,392 

Civilstånd 0 2 1,75 0,56 

Inkomst 0 13 3,12 3,833 

Tabell 22: Deskriptiv tabell över styrelseledamöters genomsnittliga demografisk bakgrund 

 

Variabel Minimum Maximum Mean Std. Dev. 

Kön 0 1 0,07 0,252 

Ålder 31 61 45,11 8,144 

Examen 0 4 2,02 0,988 

Ämne 0 1 0,81 0,397 

Skola 0 1 0,26 0,445 

Civilstånd 0 2 1,36 0,773 

Inkomst 0 13 2,3 3,431 

Tabell 23: Deskriptiv tabell över fondförvaltares genomsnittliga demografisk bakgrund 
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Bilaga 6 - Korrelationsanalyser 

Variabel   Ägare VD Styrelse Fond Kön Ålder Examen Ämne Skola Civilstånd Inkomst Riskpref 

Ägare Korr. 1,00 -0,26 -0,28 -0,21 -0,04 0,12 -0,03 -0,05 -0,06 0,16 -0,03 0,14 

  Sign.   0,00 0,00 0,00 0,56 0,08 0,67 0,53 0,41 0,03 0,64 0,04 

VD Korr. -0,26 1,00 -0,48 -0,35 -0,09 -0,17 0,07 0,01 0,01 -0,07 0,13 0,01 

  Sign. 0,00   0,00 0,00 0,18 0,02 0,35 0,94 0,94 0,33 0,07 0,89 

Styrelse Korr. -0,28 -0,48 1,00 -0,38 0,18 0,46 -0,05 -0,16 -0,03 0,15 -0,01 0,13 

  Sign. 0,00 0,00   0,00 0,01 0,00 0,52 0,03 0,66 0,04 0,85 0,06 

Fond Korr. -0,21 -0,35 -0,38 1,00 -0,07 -0,44 0,00 0,21 0,08 -0,22 -0,11 -0,28 

  Sign. 0,00 0,00 0,00   0,33 0,00 0,96 0,00 0,29 0,00 0,13 0,00 

Kön Korr. -0,04 -0,09 0,18 -0,07 1,00 -0,05 0,11 -0,03 -0,04 0,04 -0,10 -0,01 

  Sign. 0,56 0,18 0,01 0,33   0,50 0,13 0,73 0,61 0,59   0,89 

Ålder Korr. 0,12 -0,17 0,46 -0,44 -0,05 1,00 -0,06 -0,17 0,04 0,20 0,04 0,25 

  Sign. 0,08 0,02 0,00 0,00 0,50   0,37 0,02 0,62 0,01 0,61 0,00 

Examen Korr. -0,03 0,07 -0,05 0,00 0,11 -0,06 1,00 -0,18 -0,10 -0,06 0,03 0,03 

  Sign. 0,67 0,35 0,52 0,96 0,13 0,37   0,12 0,16 0,37 0,70 0,67 

Ämne Korr. -0,05 0,01 -0,16 0,21 -0,03 -0,17 -0,18 1,00 0,38 -0,13 0,01 -0,24 

  Sign. 0,53 0,94 0,03 0,00 0,73 0,02 0,12   0,00 0,08 0,93 0,00 

Skola Korr. -0,06 0,01 -0,03 0,08 -0,04 0,04 -0,10 0,38 1,00 -0,12 0,12 -0,21 

  Sign. 0,41 0,94 0,66 0,29 0,61 0,62 0,16 0,00   0,11 0,12 0,00 

Civilstånd Korr. 0,16 -0,07 0,15 -0,22 -0,04 0,20 -0,06 -0,13 -0,12 1,00 0,04 0,17 

  Sign. 0,03 0,33 0,04 0,00 0,59 0,01 0,37 0,08 0,11   0,61 0,02 

Inkomst Korr. -0,03 0,13 -0,01 -0,11 0,10 0,04 0,03 0,01 0,12 0,04 1,00 0,01 

  Sign. 0,64 0,07 0,85 0,13 0,17 0,61 0,67 0,93 0,12 0,61   0,84 

Riskpref Korr. 0,14 0,01 0,13 -0,28 -0,01 0,25 0,03 -0,24 -0,21 0,17 0,01 1,00 

  Sign. 0,04 0,89 0,06 0,00 0,89 0,00 0,67 0,00 0,00 0,02 0,84   

Tabell 24: Korrelationsanalys för demografiska faktorer. Aktörsroll som dummyvariabler. 

Motsvarar våra fyra regressionsmodeller med dummyvariabler. 
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Variabel   Kön Ålder Examen Ämne Civilstånd Inkomst Riskpref Innehav Konträgare 

Kön Korr. 1 0,028 0,085 0,07 -0,209 -0,027 -0,159 -0,063 0,071 

  Sign.   0,827 0,51 0,585 0,103 0,835 0,212 0,622 0,579 

Ålder Korr. 0,028 1 -0,159 0,4 -0,007 0,183 -0,045 0,094 0,148 

  Sign. 0,827   0,213 0,001 0,954 0,152 0,725 0,466 0,245 

Examen Korr. 0,085 -0,159 1 -0,312 -0,027 -0,08 0,073 -0,096 -0,148 

  Sign. 0,51 0,213   0,013 0,837 0,535 0,572 0,455 0,247 

Ämne Korr. 0,07 0,4 -0,312 1 -0,164 -0,05 -0,13 0,167 0,054 

  Sign. 0,585 0,001 0,013   0,202 0,697 0,308 0,192 0,674 

Civilstånd Korr. -0,21 -0,007 -0,027 -0,164 1 0,063 0,11 -0,108 -0,187 

  Sign. 0,103 0,954 0,837 0,202   0,625 0,396 0,402 0,145 

Inkomst Korr. -0,03 0,183 -0,08 -0,05 0,063 1 0,176 -0,17 0,084 

  Sign. 0,835 0,152 0,535 0,697 0,625   0,167 0,182 0,51 

Riskpref Korr. -0,16 -0,045 0,073 -0,13 0,11 0,176 1 -0,134 0,035 

  Sign. 0,212 0,725 0,572 0,308 0,396 0,167   0,295 0,787 

Innehav Korr. -0,06 0,094 -0,096 0,167 -0,108 -0,17 -0,134 1 0,27 

  Sign. 0,622 0,466 0,455 0,192 0,402 0,182 0,295   0,032 

Kontr.ägare Korr. 0,071 0,148 -0,148 0,054 -0,187 0,084 0,035 0,27 1 

  Sign. 0,579 0,245 0,247 0,674 0,145 0,51 0,787 0,032   

Tabell 25: Korrelationsanalys aktörsspecifikt för VD:ar. Demografiska faktorer och incitament 

(aktieinnehav och kontrollägare) 
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Variabel   Kön Ålder Examen Ämne Civilstånd Inkomst Riskpref Innehav 

Kön Korr. 1 -0,022 0,224 -0,013 -0,055 -0,2 0,041 -0,082 

  Sign.   0,855 0,06 0,915 0,661 0,1 0,736 0,495 

Ålder Korr. -0,02 1 -0,086 0,464 -0,143 0,083 -0,295 -0,084 

  Sign. 0,855   0,481 0 0,259 0,503 0,013 0,487 

Examen Korr. 0,224 -0,086 1 -0,021 -0,072 0,034 0,053 0,12 

  Sign. 0,06 0,481   0,862 0,569 0,781 0,659 0,32 

Ämne Korr. -0,01 0,464 -0,021 1 0,014 0,107 -0,273 0,116 

  Sign. 0,915 0 0,862   0,913 0,387 0,022 0,34 

Civilstånd Korr. -0,06 -0,143 -0,072 0,014 1 0,135 0,153 -0,16 

  Sign. 0,661 0,259 0,569 0,913   0,291 0,225 0,202 

Inkomst Korr. -0,2 0,083 0,034 0,107 0,135 1 -0,149 -0,073 

  Sign. 0,1 0,503 0,781 0,387 0,291   0,222 0,55 

Riskpref Korr. 0,041 -0,295 0,053 -0,273 0,153 -0,149 1 -0,066 

  Sign. 0,736 0,013 0,659 0,022 0,225 0,222   0,583 

Innehav Korr. -0,08 -0,084 0,12 0,116 -0,16 -0,073 -0,066 1 

  Sign. 0,495 0,487 0,32 0,34 0,202 0,55 0,583   

Tabell 26: Korrelationsanalys aktörsspecifikt för styrelseledamöter. Demografiska faktorer 

och incitament (aktieinnehav). 

 

 

 

 

Bilaga 7: Borttaget extremvärde 

  
Medelvärde 
1 Medelvärde 2 Standardavvikelse 1 Standardavvikelse 2 Sig. (2-tailed) 

Aktieägare-VD 7,27 6,4 1,663 1,888 0,043 

Aktieägare-Styrelse 7,27 6,7 1,663 1,66 0,141 

Tabell 27: T-tester med borttaget extremvärde 
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Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 
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