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Sammanfattning
Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera vad som påverkar privatpersoners risktolerans
och vilka informationskällor som används i samband med aktieinvesteringar. Studien ska
även undersöka vilken syn privatpersoner har på ägarstruktur i börsnoterade bolag och
huruvida ägarstrukturen påverkar investeringsbeslutet. Utifrån detta vill författarna skapa
teoretisk och empirisk kunskap.
Metod: Studien genomfördes med hjälp av flermetodsforskning. Detta skedde genom att både
kvalitativ och kvantitativ metod användes för att samla in empiri. Den kvalitativa metoden
användes för att samla in empiri genom semistrukturerade intervjuer med analytiker,
privatrådgivare och aktiemäklare. Den kvantitativa metoden användes för att samla in empiri,
detta gjordes med hjälp av en enkätstudie med slutna frågor som besvarades av privatpersoner
som har intresse för aktiehandel. Författarna valde att göra en flermetodsforskning då en
kombination ibland föreslås med anledning av att metoderna kan fungera som stöd eller
komplement till varandra. Även slutsatserna kan få stöd genom att metodernas svagheter och
styrkor kan komplettera varandra (Jacobsen, 2002). Uppsatsens undersökningsdesign var
fallstudie och författarnas valda fall var privatpersoners aktieinvesteringar.
Slutsats: Författarna av denna studie har kommit fram till att ålder och kön är två variabler
som påverkar privatpersoners risktolerans. Resultatet visar att män tar mer risker än kvinnor i
samband med aktiehandel och med åldern ökar riskbenägenheten. Detta överensstämmer med
tidigare forskares resultat. Resultatet tyder på att aktieforum är den informationskälla som
används i högst grad bland privatpersoner medan privatrådgivare var det alternativ som fick
lägst antal svar. Resultaten tyder även på att de flesta personer som deltagit i denna studie
beaktar ägarstrukturen när de står inför ett investeringsbeslut. Författarna kan dra slutsatsen
att ägarstrukturen till viss del påverkar hur privatpersoner tar sina beslut. Liknande resultat
framkom gällande om ett företag är familjeägt. Resultaten visar också att en stor del
privatpersoner ser positivt på koncentrerat ägande. De tre ord som flest privatpersoner
kännetecknar med familjeföretag är engagerade, hårt arbetande och ansvarfulla. Resultatet av
studien visade även att majoriteten av respondenterna ansåg att familjeföretag varken är bättre
eller sämre än icke familjeägda bolag.
Nyckelord: Familjeägda bolag, Familjeföretag, Ägarstruktur, Aktie, Beteendeteori,
Risktolerans, Investering, Privatpersoner, Informationskällor

Abstract
Purpose: The purpose of this thesis is to identify factors influencing individual risk attitude
as well as evaluating data collection methods utilized by individuals in connection with stock
investments. Additionally, this study examines individual perception of differences in
ownership structure in Swedish listed companies and its impact on the investment decision.
Method: In this study both qualitative and quantitative methods are utilized. The qualitative
data was collected by performing semi-structured interviews with analysts, advisors and stock
brokers. Quantitative data was collected using a closed question survey answered by
individual investors. The reason for the use of a multi-method experimental design is based on
the fact that the two different methods can serve as support separately, as well as
complementation to each other. Although the findings can be supported by the methods'
weaknesses and strengths and complement each other (Jacobsen, 2002). The study is based on
a case study with focus on individuals sharing investments.
Conclusion: This study concludes age and gender to be two variables affecting how likely
individuals are to take risks in relation to investment decisions. Empirical result implies that
men takes more risks than women when trading stocks. Additionally, the inclination for risk
increases with age. These findings are also supported by previous studies. The results indicate
that financial internet forums are the most frequently used method among individuals to
collect financial information. Financial advisors were on the other hand the least used source
of information. The majority of participants in this study takes the ownership structure of a
company into account when facing an investment decision. The authors concluded that
ownership partially influences how individuals make their decisions. The results also shown
that a large portion of individuals welcomes a concentrated ownership structure, i.e. family
business. Three words that most individuals characterizes the family business with are
dedicated, hardworking and responsible. The results of the study also revealed that the
majority of respondents felt that the family business is neither better nor worse than nonfamily businesses.
Keywords: Family-owned companies, Family businesses, Ownership structure, Stock,
Behavioral finance, Risk attitude, Investment, Private individuals
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1. Inledning
1.1 Problembakgrund
För att säkra försörjningen när människor slutar arbeta har många privatpersoner sett det
som nödvändigt att spara kapital. Dock finns det även många som sparar mer aktivt och för
andra ändamål än pensionen. Sparandet sker i olika former av tillgångar. En sparform är att
investera i aktier. Detta är den bästa sparformen om målet är att få sitt kapital att växa dock
finns det en del risker förknippat med denna placeringsform. Att köpa aktier i ett börsbolag
innebär att investeraren får ägarandelar som leder till en rätt att medverka vid
bolagsstämmor (Wilke, 2007). Ett börsbolag är ett bolag vars aktier är noterade på en
marknad. I Sverige finns två börsmarknader, Nasdaq Stockholm och Nordic Growth
Market (Nordea, 2007). För närvarande finns det mer än 300 svenska aktiebolag med sina
aktier noterade på aktiemarknaden (Wilke, 2007). Av de aktiebolag som är noterade är ett
antal av dessa familjeföretag. Det finns några gemensamma komponenter som
kännetecknar dessa företag, vilka är att familjen är involverad i företagets styrelse, ledning
och att ägarskapet är koncentrerat (Lane, et al., 2006). Det finns en hel del forskning
gällande familjeägda bolag. Forskningen visar dock väldigt blandade åsikter. Andersson
och Reeb (2003) visar i sin studie att familjeföretag presterar åtminstone lika bra eller
bättre än icke familjeägda företag. I motsats till detta hävdar Perrow (1972) att
familjeföretag är ineffektiva. I en annan undersökning diskuteras att familjeföretag ofta gör
effektivare investeringar än icke familjeägda företag (Harvey, 1999).
Vare sig privatpersoner väljer att investera sina pengar i ett familjeföretag eller ett icke
familjeägt företag så medför alla aktieplaceringar en viss form av risk, då aktiers värde kan
fluktuera beroende på om företaget går bra eller dåligt. Varför investerare vill ta en risk
överhuvudtaget handlar om sambandet mellan risk och avkastning. En högre risk medför
oftast en högre avkastning jämfört med en investering i ett stabilt och lönsamt företag
(Wilke, 2007).
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1.2 Problemdiskussion
När människor tar beslut gällande aktier är det inte bara risk kopplad till företag och bransch
som påverkar investeringsbeslutet utan även risktoleransen hos varje enskild person.
Finansiell risktolerans kan förklaras som den maximala risk eller osäkerhet som någon är
villig att anta när de ska göra ett ekonomiskt beslut (Grable, 2000).
Det finns flera olika variabler som påverkar en persons risktolerans (Grable, 2000). Bajtelsmit
och Bernasek (1996) har i sin studie funnit ett samband mellan risktolerans och kön. Deras
resultat innebär att män är mer riskbenägna än kvinnor. Andra författare förklarar männens
riskbenägenhet med att män är mer självsäkra än kvinnor (Barber & Odean, 2001).
För att kunna genomföra ett bra aktieinvesteringsbeslut och för att minska risken som
aktiesparande är förknippat med krävs någon form av kunskap om de olika
investeringsalternativen. Det finns flera olika sätt att skaffa kunskap men rådgivning och
rekommendationer är bland de vanligaste sätten för att tillgodogöra sig kunskap.
Ett alternativ är att vända sig till privatrådgivare på bank. Rådgivningen innebär att
investerare får information och kunskap som de saknar. Informationen kan innefatta råd om
hur köp och försäljning av till exempel aktier går till. Enligt tidigare studier verkar det som att
privatpersoner har ett stort förtroende för rådgivare i samband med sina investeringsbeslut
(Statman, 2001). Det är dock i slutänden upp till varje privatperson att ta beslutet och tänka på
att rådgivare inte alltid är helt oberoende i sitt yrke (Andersson, 2010).
Förutom från rådgivare kan informationen även komma från analytiker, dessa personer
arbetar bland annat med att göra analyser av företag. Analyserna kan ses som ett bra
hjälpmedel för privatpersoner genom att de lättare kan skapa sig en grundläggande bild av ett
företags situation. Med tanke på analysernas tillgänglighet spelar analytikers rapporter en
viktig roll i investerarnas process att samla in, analysera och tolka framtidsutsikter för ett
företag. En väl genomförd analys av en analytiker kan ge en investerare fördelar eftersom det
kan ge ytterligare kunskap om aktier och företag (Asquith , et al., 2005). Det finns dock kritik
riktad mot analytiker. Dagens industri har publicerat ett flertal artiklar där de har granskat
analytiker. Dessa granskningar har visat ganska negativa resultat. Analytikerna kritiseras för
att vara alltför optimistiska och DI visar bland annat att det ofta är bättre att göra tvärtemot
vad analyserna säger (Vilenius, 2012).
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I takt med att utvecklingen går framåt har även information beträffande omvärlden blivit mer
lättillgänglig. Internet spelar en allt större roll på finansmarknaden och för människors
privatekonomi (Gottschlich & Hinz, 2014). De flesta personer kan exempelvis inom några
minuter få fram en årsredovisning för ett specifikt företag. Denna lättillgänglighet bidrar till
att investerare snabbare kan underbygga sina investeringsbeslut.
Ett ganska nytt fenomen i investeringssammanhang är aktieforum. En person som är
intresserad av aktier kan gå in på ett forum och utbyta tankar med andra aktieintresserade.
Internetforum där aktier diskuteras har utvecklats till virtuella investerings gemenskaper där
medlemmarna på ett strukturerat sätt kan ge sin åsikt om en akties framtida kurs. När de
enskildas åsikter läggs samman leder det till en kollektiv bedömning av en akties
framtidsutsikter. Dessa plattformar kan ses som en slags prognosmarknad för aktiepriser och
är en sorts förstärkning för aktieforum som endast erbjuder ostrukturerad fritextinformation
(Gottschlich & Hinz, 2014). Det finns även evidens i litteraturen att information från dessa
mötesplatser kan användas för att genomföra lönsamma aktieplaceringar (Avery, et al., 2011).
Något som kan skilja företag på börsen åt är ägarstrukturen. Forskning av Frank och Mayers
(1997) beskriver hur ägarstrukturen hos ett företag kan påverka dess prestation. Hur
strukturen ser ut påverkar vem som fattar besluten och innehar makten. Därför kan detta vara
relevant för investerare att ha i åtanke när de gör sina investeringsbeslut (Jensen, 2002). Dock
tycks det inte finnas någon forskning gällande om ägarstruktur verkligen påverkar investerare
när de gör sina investeringsbeslut. Det kan innebära vissa skillnader för en aktieägare
beroende på den typ av ägarstruktur företaget har. Majoriteten av företagen på den svenska
börsen har ett koncentrerat ägande (Franks & Mayer, 1997). Detta betyder att det oftast finns
en eller två storägare i bolaget. Motsatsen till koncentrerat ägande är spritt ägande som
innebär att ägandet är utspritt på många småägare. Ur ett investerarperspektiv är
ägarstrukturen relevant av olika anledningar. I företag med ett koncentrerat ägande har
forskning visat att det är positivt att ha storägare eftersom dessa kan övervaka ledningen.
Detta kan leda till att ledningen arbetar för ägarnas mål och inte sina egna (Gugler &
Yurtoglu, 2003). Författaren av denna studie anser därför att det kan vara en fördel för
privatpersoner att investera i företag med koncentrat ägande då detta kan innebära en ökad
säkerhet. Även Gugler och Yurtoglu (2003) har denna åsikt. Efter informationssökning på
skolans tillgängliga databaser har forskning gällande privatpersoners syn på ägarstruktur inte
kunnat hittas. Med hänvisning till detta har en kunskapslucka identifierats och följande
frågeställningar formulerats.
3

1.3 Problemformuleringar
Vilka aspekter påverkar aktieinvesterares risktolerans och i vilken grad används olika
informationskällor?
Vilken syn har privatpersoner på ägarstruktur i börsnoterade bolag och påverkar
ägarstrukturen investeringsbeslutet?

1.4 Syfte
Syftet med studien är att identifiera vad som påverkar privatpersoners risktolerans och vilka
informationskällor som används i samband med aktieinvesteringar. Studien ska även
undersöka synen privatpersoner har på ägarstruktur i börsnoterade bolag och huruvida
ägarstrukturen påverkar investeringsbeslutet. Utifrån detta vill författarna skapa teoretisk och
empirisk kunskap.

1.5 Avgränsning
Författarna av studien har valt att avgränsa sig till ägarstruktur generellt men kommer även
fokusera på familjeägda företag. Ordet ägarstruktur i frågeställningen innebär att författarna
vill undersöka både ägarstruktur generellt och sedan med inriktning på familjeägda företag.
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2. Teoretisk referensram
Kapitlet inleds med att belysa undersökningens valda teorier som anses relevanta utifrån
författarnas valda problemformuleringar. Sedan presenteras och beskrivs olika aspekter hos
människor som visat samband med deras risktolerans. Kapitlet fortsätter med en redogörelse
av vilka informationskällor som används för att skaffa kunskap inför ett investeringsbeslut
och även tidigare studier om familjeföretag och ägarstruktur framställs. Avslutningsvis
presenteras en sammanfattande modell av hur informationen i referensramen ska användas
för att analysera insamlad empiri.

2.1 Beteendeteori
I den västerländska klassiska och neoklassiska litteraturen är människor beskrivna som
rationella beslutsfattare. Detta innebär att människor alltid har tillgång till all information och
alltid tar de mest effektiva besluten. Det är en idealisk situation men som troligtvis inte
förekommer i de flesta investerares verkliga liv. Syftet med beteendeteori är att undersöka
orealistiska antaganden om beteenden som finns inneslutna i teorin om den rationella
beslutsfattaren och försöka göra de mer realistiska. Detta gör teorin genom att lägga till mer
individuella aspekter av beslutsprocessen på den finansiella marknaden. Vissa saker som kan
skilja individer åt är vilken risktolerans de har och vilka informationskällor de använder för
att underbygga ett investeringsbeslut. Detta skulle eventuellt vissa delar av beteendeteorin
kunna förklara då den tar hänsyn till att alla människor är olika. Beteendeteori bidrar till att
vissa fenomen på finansmarknaden kan förklaras. Enligt beteendeekonomer fungerar inte
individer så perfekt som den neoklassiska skolan framförde. Beteendeekonomer kombinerar
marknadsfenomen med individuella beteenden och använder kunskap hämtad från både
psykologin och finansiell teori. Tyngdpunkten bör ligga vid den kombinationen.
Beteendeteorin har sitt ursprung från 1970-talet och har vunnit legitimitet när Daniel
Kahneman fick nobelpris i ekonomi för sitt arbete inom detta område. Det finns vissa
fenomen som är typiska för beteendeteori. Dessa kommer nu ges en genomgång av (Fromlet,
2001).

2.1.1 Flockbeteende
Flockbeteende är en av de mer kända iakttagelserna i psykologiska sammanhang på
finansmarknaden. Människor har levt i flock med andra individer sedan urminnes tider.
Personer trivs då de känner att de har en tillhörighet och deras beteende styrs och påverkas av
5

flocken. Det kan kännas tryggare att göra som alla andra och på detta sätt påverkar investerare
varandra (Fromlet, 2001). Det flera olika sätt att samla information för att kunna ta ett
investeringsbeslut. Vissa av dessa sätt innebär en större kontakt med människor medan vissa
är förknippade med en högre grad av självständighet. Flockbeteende skulle därför kunna
förklara varför vissa informationskällor är mer populära än andra i denna undersökning.
Människor är ofta rädda för att verka annorlunda och sticka ut ur mängden. De blir även
påverkade i stor grad av relationer med andra individer och av kommunikation. Vid
beslutsfattandet brukar de ofta lyssna på andra människors åsikter. De flesta individer får
många av sina idéer om finansiella marknader från andra människor, bland annat genom
analytiker, tidningar, tv och internetforum. Ofta kontrollerar individerna inte trovärdigheten i
denna information, de tänker att andra människor är experter som troligtvis vet bättre än dem
själva. Många människor är känslomässigt beroende av olika kommunikationsmedel som
rapporterar sammanlagda kortsiktiga beslutsfattanden av andra. Detta beroende finns hos de
flesta investerare och förekommer både hos de med mer långsiktig respektive kortsiktig
inriktning. Människor är ofta drivna att följa flocken då de saknar kunskap som är tillräckligt
stor för att bilda en självständig övertygelse. Den okunniga anser sig ha för dåligt underlag att
förlita sig på och tror därför att sitt enda alternativ är att anta att flocken vet vad som är bäst.
När en folkmassa har kommandot kan det verka som att deltagande individer är rationella utåt
sett men på insidan är det känslorna som har kontrollen (Prechter, 2001). Investerare brukar i
synnerhet följa flocken på grund av en stor benägenhet till social kommunikation och brist på
kunskap. Det är dock inte endast dessa saker som står bakom en individs agerande, även
personer i högre positioner i jämförelse med dem själva brukar människor ha en tendens att
följa. Därför skulle flockbeteende kunna belysa varför investerare följer människor i form av
aktieforum, privatrådgivare och rekommendationer från analytiker. Om denna högre uppsatta
person säljer en aktie finns risken att andra människor gör likadant och på så sätt bildas en
trend. I och med att internet etablerades har informationen fått en större roll i personers
beslutsfattande. Genom internetforum och andra internetfenomen skapas en möjlighet för
information att snabbt spridas mellan människor, vilket kan leda till att människor följer andra
(Qawi, 2010).

2.1.2 Övertro
Övertro är något som ofta diskuteras och beskrivs i beteendeteorin. Människor tror att de vet
mer än de egentligen gör och har en tendens att överskatta sina kunskaper och chans till
framgång. Övertro definieras som en överskattning av sannolikheten av en serie händelser
6

(Fromlet, 2001). Slovic och Lichtenstein (1977) utförde en studie där de lät människor svara
på ett antal frågor med definitiva svar. De fick i samband med frågorna svara på hur säkra de
kände sig gällande att de svarat rätt, detta mättes genom att deltagarna fick tilldela varje svar
en procentsats. Resultatet av undersökningen visade att det fanns en konsekvent tendens av
övertro. Individer har som investerare en medfödd förmåga att underlåta att lära sig från
tidigare misstag, till exempel en dålig investering. Misslyckandet att lära sig från tidigare
misstag ökar dilemmat med övertro ytterligare (ibid.). En studie av Barber och Odean (2001)
kom fram till att män är mer övermodiga än kvinnor när det gäller deras färdigheter inom
investeringar. Enligt resultatet upplever män högre kostnader för sin handel än motsvarande
kvinnor och säljer ofta sina investeringar vid fel tidpunkt. Övertro skulle kunna belysa varför
vissa utvalda aspekter hos människor i denna undersökning påverkar deras risktolerans.
Eftersom vissa aspekter hos människor exempelvis kön kan kopplas samman med en högre
grad av övertro i samband med investeringar.

2.2 Agentteorin
Agentteorin innebär att principalen som har den ägande makten delegerar arbete till agenten
som därmed får den verkställande makten. Agenten förväntas agera för att uppdragsgivarens
intressen ska bli tillgodosedda (Eisenhardt, 1988). I denna studie kan aktieägarna ses som
principalen och företagsledningen som agenten. Teorin grundas på att när ledning och ägande
är separerade från varandra uppstår en konflikt. Om övervakning av ledningen inte sker tas
beslut förmodligen inte med ägarnas bästa i tanken utan efter egna intressen (Jensen &
Meckling, 1976).
Problemet är att ägarna inte har all information av det som försiggår i företaget, det föreligger
alltså en informationsasymmetri (Fama & Jensen, 1983). Principalen kan bevaka agenten för
att se till att deras intressen upprätthålls (Jensen & Meckling, 1976). Detta sker genom att en
styrelse tillsätts som har en kontrollfunktion som syftar till att övervaka agenten eller rättare
sagt företagsledningen. Detta sker på uppdrag av aktieägarna (Fama & Jensen, 1983). Av
agentteorin valdes till denna studie vissa delar ut, dessa presenteras nedan.
En faktor som kan bidra till att motsättningarna mellan agent och principal inte uppstår kan
vara att det finns en eller flera storägare som kan inverka på agerandet från ledningen.
Storägarna kan ibland vara utsedda till att vara en del av styrelsen. Detta kan medverka till att
aktieägarnas intressen på ett tydligare sätt företräds i beslutsfattandet. Om företaget har ett
spritt ägande (med endast mindre ägare) är de i förhållande till storägare förmodligen inte lika
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insatta i verksamheten företaget bedriver (Bukart, et al., 1997). Ett problem som kan uppstå
när det istället finns storägare är konflikter mellan aktieägarna. Nödvändigtvis har de små och
stora aktieägarna inte alltid samma målsättningar på företaget (Barca & Becht, 2001). Dessa
uppfattningar om storägaren skulle kunna förklara varför privatpersoner har en positiv eller
negativ syn på ett koncentrerat ägande i denna undersökning.
Eftersom familjeföretag ofta har en överlappande relation mellan ägare och ledning kan det
ses som rationellt utifrån agentteorin att mindre formella styrmedel används då ledning och
ägande är sammankopplade. Genom en minskad användning av formella styrmedel kan
agentkostnaderna minskas, detta beror på att ledningen i familjeföretag förväntas ha samma
eller liknande intressen som ägarna (Daily & Dollinger, 1992).
I motsats till Daily och Dollinger (1992) visar forskarna Morck och Yeung (2003) ett resultat
som åskådliggör att även familjeägda bolag har agentkostnader. I de flesta länder är de största
företagen delar av familjekontrollerade företagsgrupper. Sådana strukturer kan enligt Morck
och Yeung (2003) även de ge upphov till agentproblematik minst lika allvarlig som den som
är känd att drabba övriga företag. För icke familjeägda bolag handlar rädslan om att ledningen
ska misslyckas med att maximera investerarnas kapital. När det gäller familjestyrda koncerner
ligger istället oron i att ledningen ska agera för den kontrollerade familjen men inte för övriga
aktieägare. Vad för typ av agentproblematik som är mest allvarlig vet de dock inte. Artikels
huvudsyfte är att visa att koncentrerad styrning inte behöver utrota agentproblematiken. Ett
exempel då aktieägarnas pengar kan missbrukas i familjeföretag är om samma familj
kontrollerar en företagsgrupp. Då kan företagen överföra vinster till varandra genom onormalt
höga eller låga priser när de säljer varor till varandra (ibid.). Beroende på vilken uppfattning
människor har om agentkostnader i förhållande till familjeföretag skulle detta kanske kunna
förklara varför vissa människor i denna undersökning har en viss syn på familjeföretag.

2.3 Risktolerans
Valet att undersöka faktorn risk är ett logiskt gjort val då aktier och risk är tätt
sammankopplade. Det finns sedan tidigare en del studier som undersökt vilka olika faktorer
som påverkar risktoleransen. Då författarna vill undersöka om de får fram liknande resultat
som de nedan presenterade studierna var risk ett självklart val.
Att investera pengar i aktier innebär en risk, den kan dock vara olika stor beroende på det
företag investeringen gäller. Enligt Ganzach (2000) blir ett investeringsalternativ mindre
attraktivt ifall risken är högre i relation till den förväntade avkastningen. För att en investering
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ska vara attraktiv krävs att avkastningen ökar proportionellt mer än risken. I studien
framkommer också att risk kan betyda olika saker beroende på vem frågan ställs till och vid
olika tillfällen i livet (ibid.).
Att investera på en aktiemarknad inger ett löfte om en möjlighet till ekonomiska vinster, ändå
väljer de flesta att inte investera i aktier utan lägger istället sina pengar på ett sparkonto
(Keller & Siegrist, 2006). Chansen att göra en vinst bedöms som alltför osäker på grund av
den oförutsägbara framtiden för börsutvecklingen. En hög vilja att ta ekonomiska risker är
enligt Keller och Siegrist (2006) den viktigaste faktorn i beslutet att köpa aktier och avgör om
människor väljer att investera överhuvudtaget. När individer gör valet mellan olika alternativ
kan även deras riskbenägenhet påverka utfallet (Loewenstein, et al., 2001).
Åldern på en människa är en faktor som ansetts ha en påverkan på den finansiella
risktoleransen hos individer (Grable, 2000). Om detta samband är positivt eller negativt
förekommer det dock delade meningar om. Dahlback (1991) har visat ett signifikant negativt
samband som innebär att äldre individer har en finansiell risktolerans som är mer negativ
jämfört med yngre individer. Grable (2000) har istället konstaterat ett positivt signifikant
samband mellan ålder och risktolerans. Detta innebär att en äldre individ istället har en
finansiell risktolerans som är mer positiv i jämförelse med yngre individer (ibid.).
Det finns många studier om vilken betydelse en persons kön har för deras finansiella
risktolerans (Hanna & Yao, 2005; Sung & Hanna, 1996). Det samtliga studier har kommit
fram till är att män är mer riskbenägna än kvinnor. Männens riskbenägenhet visade sig enligt
en annan studie ha ett samband med att män även är mer självsäkra i förhållande till kvinnor
(Barber & Odean, 2001).
Det finns även studier som kommit fram till att individer med mer kunskap kring en
investering och olika finansiella instrument tenderar att i jämförelse med individer som saknar
denna kunskap vara villiga att ta en högre risk. Anledningen till detta kan förklaras med att en
människa med mer kunskap har benägenhet för att ha en större förståelse för hur finansiella
instrument av olika slag fungerar och är uppbyggda (Grable, 2000; Snelbecker, et al., 1990).
Något annat som visat sig vara en medverkande faktor till en högre risktolerans är om en
person har en högre inkomstnivå. Detta kan härledas till att ett större inkomstflöde i
jämförelse med utgifterna har en tendens att leda till en ekonomisk situation som är säkrare
(Grable, 2000; Finke & Huston, 2003). Detta i sin tur bör ge individer en ökad chans att ta
finansiella risker på en högre nivå (Grable, 2000; Finke & Huston, 2003).
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En persons utbildningsnivå har även visats ha ett positivt signifikant samband med den
finansiella risktolerans en individ har. Detta positiva samband beror på att en utbildning på en
högre nivå tenderar att resultera i en högre inkomst (Grable, 2000; Finke & Huston, 2003).

2.4 Informationskällor
Valet att granska vilka informationskällor som används av privatpersoner är ett logiskt gjort
val då information är något varje investerare måste skaffa sig för att kunna göra ett bra
investeringsbeslut. Författarna valde i denna studie ut några olika sätt som privatpersoner kan
använda sig av för att skaffa information om ett företag. Dessa alternativ var de som
författarna efter logiskt tänkande ansåg vara bland de vanligaste informationskällorna som
privatpersoner använder för att stödja ett investeringsbeslut. Efter en diskussion med några
bekanta som äger aktier kunde författarna även få ett visst stöd i att deras val av
informationsmetoder var rimliga.

2.4.1 Privatrådgivare
I takt med att de finansiella produkterna blir mer avancerade ökar också behovet av
rådgivning. När en privatperson känner att han inte har tillräckligt med kunskap för att kunna
göra ett bra investeringsval kan privata investerare vända sig till rådgivare. Dessa rådgivare
arbetar bland annat på banker (Nofsinger & Varma, 2007). Det faktum att privatpersoner
väljer att vända sig till exempelvis en rådgivare på bank beror enligt Nofsinger och Varma
(2007) på bristen av egen kunskap.
Nofsinger och Varma (2007) beskriver i sin artikel att en privatrådgivare har många typer av
arbetsuppgifter. Att arbeta som rådgivare innebär att de anställda har kunskap inom många
områden som exempelvis lagar, pensioner, investeringsprodukter och försäkringar. Det
förutsätts även att en rådgivare har en bra analytisk förmåga (ibid.). En viktig uppgift som en
rådgivare har är att kunna identifiera individuella beteenden, behov och önskemål hos
respektive kund (Mitussis, et al., 2006). Genom att förstå vad privatpersonen behöver hjälp
med blir rådgivningen mer effektiv och rätt sorts information kan presenteras (Stendardi, et
al., 2006). Finansiell rådgivning innebär således att investerare får information och kunskap
som denna känner saknas. Informationen kan innebära råd om hur köp och försäljning av till
exempel aktier går till.
Det finns en lag i Sverige gällande finansiell rådgivning, nämligen Lag (2003:862) om
finansiell rådgivning till konsumenter. I denna lag går det bland annat läsa om näringsidkares
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skyldigheter. I 4§ pkt 1-3 står det att den som ger råd måste ha tillräcklig kompetens, att det
ska dokumenteras vad som förekommit vid rådgivningstillfället och att dokumentet ska
lämnas till konsumenten.
Harrison (2005) förklarar riskprofil som ett begrepp kopplat till privatrådgivning. Detta
begrepp innebär att rådgivaren skapar en profil av kunden för att få reda på hur riskbenägen
han är. Saker som rådgivaren lägger närmre vikt vid är mål med placeringen och det
tidsperspektiv sparandet avser (ibid.). Det finns tidigare forskning som visar att rådgivare
spelar en stor roll i samband med att privatpersoner tar sina investeringsbeslut. Statman
(2001) genomförde en studie gällande värdet av privatrådgivare och deras arbete. Han kom
fram till att en rådgivare i stor grad styr investerarens beslut beroende på dennes mål och
finansiella resurser (ibid.). Det är viktigt som investerare att ha i åtanke att vissa rådgivare till
exempel på banker oftast inte är helt oberoende. En rådgivare fungerar även som en säljare för
företaget han arbetar på. Det föreligger alltså en intressekonflikt i rådgivningen. Rådgivarna
ska ge investerarna de bästa tänkbara och passande råd samtidigt som de är beroende av att
sälja sina produkter för det specifika företag de arbetar på (Andersson, 2010). Även Nofsinger
och Varma (2007) tar upp detta ämne. De menar att kunderna måste kunna ställa sig kritiska
till de finansiella råd de får av sin bankman. De åsyftar att rådgivare har möjlighet att
vilseleda kunder som saknar kunskap och som litar på och gör precis som rådgivaren säger.

2.4.2 Analytiker
Analyser gjorda av analytiker med olika rekommendationer är en del av de tjänster som
erbjuds av olika förmedlingsföretag och finansiella medier. Med tanke på deras tillgänglighet
spelar analytikers rapporter en viktig roll i investerarnas process att samla in, analysera och
tolka framtidsutsikter för ett företag. Analytikerna arbetar ofta med ett begränsat antal företag
eller branscher som de har djup specifik kunskap om. Detta ger analytikerna förmånen att
kunna dela olika köpråd genom olika prognoser eller rapporter. En väl genomförd analys av
en analytiker kan ge en investerare fördelar eftersom det kan ge ytterligare kunskap om olika
investeringsobjekt. Detta kan göra det möjligt för personer att finna aktier med bättre
avkastning i förhållande till andra (Asquith , et al., 2005). Att analytikernas
rekommendationer utövar ett stort inflytande på investerarna är allmänt accepterat, trots de
tvivel som finns angående deras brist på objektivitet. Något som visats är att analytiker har en
tendens att ge ut fler köp än sälj rekommendationer. Även om ett stort antal länder nyligen
infört lagar för att försöka minska detta problem verkar det fortfarande kvarstå. Denna
situation skapar vissa tvivel om investeringsrekommendationerna innehåller information om
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en korrekt värdering av en aktie eller inte. Forskning om vilken nytta rekommendationerna
verkligen har är begränsat och baseras huvudsakligen på USA. Sammantaget visar resultaten
från
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transaktionskostnaderna är inräknade. Motsatsen verkar dock inträffa i länder som Italien och
Taiwan. I internationellt sammanhang har liknande resultat visats som i USA (Balboa, et al.,
2008). Investerarna har en tendens att tro att analytikernas rekommendationer innehåller
relevant information, speciellt sådana som kommit till genom personliga kontakter med chefer
på företag. Möjligheten att verkligen få avkastning genom att följa dessa rekommendationer
diskuteras i litteraturen och det saknas enighet i frågan (ibid.). En uppsats av Balboa, GomezSala och Lopez-Espinosa (2008) kommer dock fram till att rekommendationerna kan vara
lönsamma för investerare att följa när den information de förmedlar är rätt analyserad.
Sannolikheten för att få avkastning är större genom att beakta säljråd än den som erhålls
genom att följa köprekommendationer.

2.4.3 Aktieforum
Internet spelar en allt större roll på finansmarknaderna och för privatekonomi. Investerare
gynnas av ett brett sortiment av finansiell information. Internet ger privata investerare
möjlighet att lära sig av andra genom öppna diskussioner i olika aktieforum. Det finns två
huvudkategorier som diskussionsforum kan delas in i och dessa är chattrum och anslagstavlor.
Chattrum är ett direkt forum där investerare diskuterar börsutvecklingen. Användare är
vanligtvis investerare som vill diskutera lockande aktier. Anslagstavlor är organiserade forum
för att diskutera finansiella instrument, här kan användare skicka meddelanden till varandra
som kan hämtas vid senare tillfällen av andra. Dessa två kategorier kan även delas in i
offentliga och privata platser dock är det de offentliga som lockar flest användare. De privata
platserna har en värd som användarna värderar uttalanden ifrån. Dessa privata platser kostar
oftast mycket pengar att vara en del av (Tumarkin & Whitelaw, 2001).
Det finns omfattande forskning om värdet av innehållet i aktieforum och betydelsen det har på
beslut om aktieplaceringar (Antweiler & Frank, 2004). I en undersökning av Antweiler och
Frank (2004) analyserar de innehållet i aktieforum och finner evidens för att meddelandena i
viss utsträckning kan användas för att förutsäga börshandelns volym och svängningar.
Aktiediskussionsforum
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till
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där

medlemmarna på ett strukturerat sätt kan ge sin gissning om en akties framtida resultat. På
vissa forum kan medlemmarna även utfärda olika köp och sälj rekommendationer för en
specifik aktie tillsammans med ett riktpris för en framtida tidpunkt. Genom att göra på detta
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sätt blir det som att medlemmarna agerar som analytiker. När de enskildas åsikter läggs
samman leder det till en kollektiv uppfattning om en akties framtidsutsikter. Dessa plattformar
kan ses som en slags prognosmarknad för aktiepriser och är en form av förstärkning till
aktieforum med endast ostrukturerad fritextinformation. Det finns även evidens i litteraturen
att information från dessa mötesplatser kan användas för att genomföra lönsamma
aktieplaceringsstrategier (ibid.). I en undersökning av Avery, Chevalier och Zeckhauser
(2011) har de funnit att aktier som rankats högst på rankingforumen visar en bättre
börsutveckling än de som rankats lågt. Det är speciellt de korta säljrekommendationerna från
medlemmarna som har möjlighet att förutspå aktieprisfall. En fördjupad analys av aktieforum
med rankingmöjlighet finner evidens för att en portfölj som baseras på dessa publika röster
kan överträffa marknadsindex och att de högre rankade aktierna faktiskt presterar bättre
(ibid.). En undersökning gjord av Nofer och Hinz (2013) visar att investerare i genomsnitt
ligger bättre till när de följer rekommendationerna på forum än inrådan av professionella
experter på banker.

2.4.4 Årsredovisningar
Syftet med årsredovisningen är att tillhandahålla intressenter med information som sedan kan
användas som underlag för att kunna fatta beslut om till exempel aktieinvesteringar.
Investerarna kan använda årsredovisningen för att se ett företags finansiella ställning och
resultat. Investerare som vill göra en lite djupare analys av företaget kan även använda
årsredovisningen för att göra en fundamental analys av företaget ifråga Årsredovisningen kan
sammanfattningsvis användas på många olika sätt för att fatta beslut om kapitalplaceringar,
(Sundgren, et al., 2009).
Vissa forskare börjar dock bli oroliga för att årsredovisningarna blir svårare för intressenterna
att förstå då redovisningarna inte i lika stor grad görs för att minska informationsasymmetrin
utan snarare görs för redovisningens skull. Det läggs inte så stor vikt vid att göra
årsredovisningar som är lätta för investerare att förstå utan hänsyn tas istället till regelverk
och lagar (Schulze, et al., 2001).

2.4.5 Fundamental och teknisk analys
Det finns två huvudsakliga metoder som kan användas för att finna aktier som är köpvärda.
Metoderna heter fundamental och teknisk analys. Varje metod går att använda var för sig men
det går även att göra en kombination av de båda (Haskel, 2015).
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Det som särskiljer metoderna åt är att i den fundamentala analysen läggs stor vikt vid
företagets räkenskaper. Företaget själv och dess omvärld studeras noga. Detta görs eftersom
personer önskar att försöka förutspå företagets framtid (Haskel, 2015).
Enligt aktiespararna är det främst den fundamentala analysen som används när banker ger ut
råd och rekommendationer (Haskel, 2015).
Med den tekniska analysen studeras aktiemarknadens historiska rörelser och med hjälp av
detta försöker investerare att förutsäga det kommande rörelsemönstret. Skillnaden emot
fundamental analys är att investerare vill tjäna pengar på prisrörelser på börsen. Prisrörelserna
orsakas av vissa krafter som existerar på marknaden och inte på grund av kursrörelser som är
beroende av hur förväntningarna på ett specifikt företags framtid ser ut (Birkl, 2014).
Det går generellt säga att med den fundamentala analysen är målet att hitta företag som växer
och som kommer öka i värde sett över en längre tidshorisont. Medan i den tekniska analysen
är målet mer kortsiktigt. Där önskas istället att snabbt hitta och fånga upp intressanta
kursrörelser. Dessa rörelser beror som tidigare nämnts sällan på en enskild aktie utan är en
effekt av specifika villkor på aktiemarknaden (Haskel, 2015).
I Gehrigs (2006) studie går det se att en teknisk analys främst används vid korta tidsperioder
medan den fundamentala analysen används när målet är mer långsiktigt.

2.5 Ägarstruktur
Företag kan skilja från varandra i form av olika ägarstruktur. Ägandet kan till exempelvis vara
koncentrerat med några få ägare eller mer utspritt på många småägare. Det finns enligt
tidigare studier en klar skillnad mellan företagens ägarkoncentration i USA och Europa. I
Europa är ägandet mycket mer koncentrerat än i USA. När det gäller ägarstruktur har till
exempel mer än 80 procent av de största företagen i Tyskland och Frankrike en
majoritetsägare som innehar mer än 25 procent av företagets rösträtter (Franks & Mayer,
1997). Spritt ägande är något som anses förekomma i länder med ett starkare legalt skydd för
aktieägarna. I dessa länder är inte aktieägarna oroliga för att utnyttjas även om de inte har
kontroll över företaget. Sverige räknas till de länder som har ett lägre investeringsskydd, detta
leder i sin tur till ett mer koncentrerat ägande (La Porta, et al., 1998). Enligt La Porta et al.
(1998) leder ett svagt investeringsskydd till att ett bolag får en högre ägarkoncentration
eftersom ägarna försöker skydda sig själva från att större ägare utnyttjar dem. En nackdel med
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en högre ägarkoncentration kan vara att dessa bolag kan ha andra mål än att företagets
aktievärde maximeras (ibid.).
Hur ägarstrukturen ser ut påverkar vem som fattar besluten och innehar makten, därför kan
detta vara relevant för investerare att ha i åtanke när de gör sina investeringsbeslut. Det kan
innebära vissa skillnader för en aktieägare beroende på vad för typ av ägarstruktur företaget
har. I företag med ett koncentrerat ägande har forskning visat att det är positivt att ha
storägare eftersom dessa kan övervaka ledningen. Detta kan leda till att ledningen arbetar för
ägarnas mål istället för sina egna (Jensen, 2002).

2.6 Familjeföretag
Om ägarstrukturen påverkar ett företags prestationer finns det dock delade meningar om.
Familjeföretag har ett koncentrerat ägande och en studie av Andersson och Reeb (2003) visar
att familjeföretag presterar åtminstone lika bra som icke familjeägda företag. Genom att
använda lönsamhets baserade mått på företagens resultat upptäcker de att familjeföretag är
mer lönsamma än icke familjeägda företag. Detta kan de härleda till de fall då en
familjemedlem fungerar som VD. En tolkning till varför det är på detta sätt kan vara att
familjen förstår verksamheten och familjemedlemmar som är inblandade ser sig själva som
företagets förvaltare. De får även ytterligare belägg för att familjeföretag är minst lika värda
som övriga företag genom att använda marknadsbaserade mått på företagets resultat. Genom
sitt test kan de även se att om grundaren är VD i ett familjeföretag kan han förknippas med de
allra största affärsvinsterna. Även i de fall familjeföretaget har en inhyrd person eller ättling
som VD är de fortfarande mer värdefulla än icke familjeägda företag. Sammantaget visar
deras resultat att familjeföretag presterar lika bra eller bättre än företag som ej är familjeägda
(ibid.). Andra studier har dock visat att då ett företag har ett högt koncentrerat ägande har det
haft negativa effekter på företagets prestationer (Bjuggren, et al., 2003).
Perrow (1972) hävdar att familjeföretag är ineffektiva. Enligt honom är det oftast endast
släktingar som har chans på de högre positionerna. Effektiviteten blir sämre om rekrytering
beslutas efter skäl som inte är relaterade till familjemedlemmarnas prestationer. Han menar att
desto oftare toppositioner delas ut efter släktskap istället för kompetens desto sämre resultat
visar företaget (ibid.).
Att företagsvärdet påverkas negativt av agentkostnader är inte något som automatiskt
förekommer i familjeföretag. I de fall familjerna är stabila och kan bibehålla kontinuiteten i
familjeföretaget genom att föra med sig företagets tillgångar över tiden kan marknadsvärdet
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på företagen öka. Detta beror troligtvis på att familjeföretag ofta gör effektivare investeringar
då de försöker ha ett framtidsperspektiv (Harvey, 1999).
De känslomässiga band som är kännetecknande för familjeföretag kan leda till främjande
åtgärder som övervinner personliga överväganden från enskilda familjemedlemmar. Detta
resulterar i relativt mer effektiva beslut på ledningsnivå. Familjer kan också agera som
sammanhängande enheter då optimeringsbeslut tas med hela familjen och framtida
medlemmar i åtanke. Naturligtvis kommer alla företag och inte endast familjeföretag som har
ett framtidsperspektiv förbättra sannolikheten för effektiva investeringar. Dock kommer
troligtvis en ägare som planerar att överföra företaget till en familjemedlem eller vän vara mer
benägen att använda företagets resurser effektivt än någon som inte planerar att göra detta.
Således har familjeföretag framförallt två fördelar. Den första är att grundare med familjen
arbetande i företaget borde vara mer benägna att ha överlåtelseplaner i åtanke än grundare
utan familjeinblandning i företaget. Den andra är att familjemedlemmar bör ha starkare
incitament att se till att företagets resurser används effektivt. Detta innebär att det finns ett
ömsesidigt engagemang från familjemedlemmarna (Harvey, 1999). Harveys (1999) analys
tyder på att privata familjeföretag i genomsnitt borde ge en större avkastning på investeringar
än icke familjeägda företag. Dessa fynd visar att större uppmärksamhet bör läggas på
familjeföretag som en effektiv och livskraftig form av en ekonomisk organisation.
En önskan som oftast finns inom familjeägda bolag är att bolaget ska fortsätta vara i familjens
ägo under flera generationer. Detta innebär att det finns en vilja att ett barn eller annan
släkting en dag ska ta över och driva företaget vidare (Schulze, et al., 2001). Detta beteende
kallas altruism och betyder att det finns en strävan att ens avkomma ska gynnas (Granström,
u.d.). Att överlåta ett företag till en ny generation innebär att rekryteringsunderlaget gällande
vem som ska ta över företaget blir väldigt begränsat och eventuellt även sämre än för företag
med spridd ägarstruktur. Valet att så långt som möjligt använda sig av familjemedlemmar till
positioner i styrelsen och som VD kan innebära att företaget går miste om ny kompetens och
kunskap. Det kan medföra att kvaliteten på kandidaterna blir osäker (Schulze, et al., 2001).
Något som är unikt med familjeföretag är att ledningen är tätt sammankopplad med ägarna.
Detta i sin tur påverkar företaget på olika sätt. Om det är positivt eller negativt att ha en familj
i ledningen finns det dock delade meningar om. En studie av Andersson och Reeb (2003)
menar att familjeföretag och ledning kan vara en konkurrensfördel. En familj har ett intresse
av att få det egna företaget att prestera bra, detta kan ske genom att de försöker minimera de
så kallade freerider problemen genom att övervaka cheferna. Detta är viktigt för familjen då
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företagets välstånd har en koppling till familjens egen förmögenhet. När personer som innehar
högre positioner bortser från sitt ansvar och ägnar tid åt andra saker uppstår ett freerider
problem. Detta främjar endast personen ifråga och sker på företagets bekostnad (ibid.). En
annan studie av Morck (2000) visar istället på att egennyttighet kan driva familjeföretagen.
Detta beror på att en familj som har en stor makt och inflytande kan ta beslut som är till fördel
för dem själva på bekostnad av företaget.
En Artikel av Koiranen (2002) undersöker hur finska familjeföretag som varit i branschen i
över 100 år uppfattar och rangordnar sina verksamhetsvärden. De utreder även hur
medlemmarna i dessa gamla ägarfamiljer bedömer sina familjeegenskaper. I undersökningen
använde de sig av 39 variabler för att beskriva olika värderingar om familjeföretag och 44
adjektiv för att beskriva egenskaper hos dessa familjeföretag. Detta stora antal valdes ut för att
kunna täcka det flerdimensionella området på ett bättre sätt. De som deltog i studien fick
sedan ge adjektiven olika poäng för att författarna sedan skulle kunna ranka de som fick högst
poäng. Frågan respondenterna fick var att besvara hur väl de 44 olika adjektiven beskriver
familjen som kontrollerar familjeföretaget. Ett nummer från ett till fem skulle anges. De
adjektiv som rankades högst var, engagerade, ansvarsfulla, rättvisa, hårt arbetande och
framgångsrika (ibid.).

2.7 Sammanfattande analysmodell
Beteendeteori

Övertro

Risktolerans

Flockbeteende

Informationskällor

Agentteorin

Ägarstruktur
Familjeföretag
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Investeringsbeslut

Den valda teorin är beteendeteori. De specifika delar som valts ut av denna teori är övertro
och flockbeteende. Vissa delar av agentteorin kommer även att användas. Teorierna har en
ljusblå färg i modellen. I de mörkblå rutorna i figuren finns olika aspekter som undersöks i
arbetet och som kan vara en del av eller ha en påverkan på hur privatpersoner tar sina
investeringsbeslut. Flockbeteende handlar om att individer har en tendens att göra som andra i
sin omgivning och ofta lyssnar på andra runt omkring sig (Fromlet, 2001). Flockbeteende ska
hjälpa författarna att belysa varför privatpersoner följer analytiker, aktieforum och
privatrådgivare (som hamnar under rutan informationskällor i figuren). Då människor vid
beslutsfattandet ofta brukar lyssna på andra människors åsikter kan flockbeteende försöka
förklara varför aktieforum används, då det är en informationskälla där investerarna har hög
grad av kontakt med varandra. Människor har även en tendens att följa andra i högre
positioner än dem själva. Analytiker och privatrådgivare kan ses som experter inom sina
yrken vilket skulle kunna förklara varför människor vill ta del av deras information. Övertro
handlar om att människor tror att de vet mer än de egentligen gör och har en tendens att
överskatta sina kunskaper och sin chans till framgång (Fromlet, 2001). Detta är något som ska
hjälpa författarna av denna studie att belysa de samband som eventuellt kommer att upptäckas
mellan risktolerans och bakgrundsvariablerna, kön, ålder, erfarenhet, utbildning och inkomst.
Män är enligt tidigare studier mer risktoleranta än kvinnor, detta skulle enligt en annan studie
kunna bero på att män har högre självförtroende än kvinnor (Hanna & Yao, 2005; Barber &
Odean, 2001). Övertro och självförtroende kan hänga ihop då ett högt självförtroende kan leda
till en övertro på sin kapacitet. Då dessa saker kan vara kopplade till varandra kan övertro
hjälpa författarna att förklara varför män är mer risktoleranta i förhållande till kvinnor om de
får fram liknande resultat som tidigare studier. Ett annat samband som övertro skulle kunna
förklara är sambandet mellan risktolerans och ålder. Om resultatet skulle visa att äldre
personer har en högre risktolerans skulle det iså fall kunna förklaras med att människor med
tiden kan bli mer självsäkra och detta kan då utvecklas till en form av övertro. Något som
möjligtvis kan påverka ett investeringsbeslut är den syn privatpersoner har på ägarstrukturen
allmänt och även med inriktning på familjeföretag. I referensramen finns flera studier om
forskares uppfattningar om familjeföretag, dessa kommer användas för att jämföras med
studiens resultat för att på så sätt se om privatpersoners och forskares syn stämmer överens.
Agentteorin handlar om att det föreligger en informationsasymmetri mellan principal och
agenten. En faktor som kan bidra till att motsättningar mellan agent och principal inte uppstår
kan vara att det finns en eller flera storägare som kan inverka på agerandet från ledningen
(Fama & Jensen, 1983). Om respondenterna i denna undersökning har en positiv syn på ett
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koncentrerat ägande kan agentteorin hjälpa till att försöka förklara dessa åsikter. Agentteorin
ska även användas för att kunna förklara svaren författarna får fram angående privatpersoners
syn på familjeföretag.
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3. Metod
I detta kapitel görs en beskrivning av undersökningens metodval och undersökningsdesign.
Sedan presenteras studiens insamlingsmetoder och en diskussion förs även kring dessa val.
Tillförlitligheten för de gjorda insamlingsmetoderna diskuteras även och slutligen avslutas
metoden med en förklaring av hur analysen av det insamlade materialet genomförts.

3.1 Undersökningsmetod
Två vanliga forskningsmetoder inom samhällsvetenskapen är kvantitativ och kvalitativ metod.
Metodvalet bör bestämmas av studiens problemformulering i åtanke (Jacobsen, 2002).
Kvalitativa metoder används när den som utför studien vill få en fördjupad och ökad
förståelse för ett specifikt ämne. Insamlad data uttrycks i ord och analysen sker genom verbala
resonemang (Lekvall & Wahlbin, 2001). För kvalitativ metod är det lämpligt att använda
intervjuer eller observationer. När det gäller kvantitativa metoder sker istället mätning och
värdering av informationen som sedan jämförs med hjälp av siffror som sammanställs i
matematiska modeller (Pål, et al., 2007). Vanligaste insamlingsmetoden här är enkäter
(Björklund & Paulsson, 2003).
Den kvalitativa forskningen är mer flexibel än den kvantitativa genom att den inte är lika
bunden av strikta riktlinjer för hur genomförandet ska ske vid insamlande av data och analys.
Det går att ändra studien om något gjorts fel och lägga till saker som fattas (Holme &
Solvang, 1997). Kvalitativ forskning syftar till att få en djupare förståelse och ge en
beskrivande bild av ett valt studieområde. Medan den kvantitativa metoden är mer inriktad på
att se generella mönster och finna olika samband (Bryman & Bell, 2014).
Ofta framstår det som att ett val måste göras mellan dessa två metoder. På senare tid har dock
flera forskare lyft fram en forskningsmetod som bygger på en kombination av kvalitativ och
kvantitativ metod, nämligen flermetodsforskning. En kombination föreslås ibland på grund av
att slutsatserna kan få stöd genom att respektive metods svagheter och starka sidor kan
komplettera varandra (Jacobsen, 2002). För att besvara frågorna i undersökningen ansåg
författarna att en kombination var lämplig. Detta eftersom flermetodsforskning kan ge en
ökad förståelse i jämförelse med användning av endast en metod (Bryman & Bell, 2014).

3.2 Undersökningsdesign
Författarna valde att genomföra en fallstudiedesign. Deras valda fall var privatpersoners
aktieinvesteringar. Den huvudsakliga strukturen för en fallstudie omfattar ett enda fall som är
20

detaljerat och ingående studerat. Syftet med fallstudier är att skapa förståelse för ett specifikt
fenomen. Inom företagsekonomisk forskning är fallstudien en mycket använd och populär
forskningsdesign. Författarna utgick även i denna studie från endast ett fall. Det som
differentierar fallstudier från andra forskningsdesigner är att forskaren ofta är intresserad av
att åskådliggöra unika inslag hos det valda fallet (Bryman & Bell, 2014). Enligt Patel och
Davidsson (2011) kan en fallstudie användas vid en undersökning av exempelvis en individ
eller flera individer. Detta passade bra eftersom författarnas valda fall var fokuserat på flera
privatpersoner och deras investeringar.
Det finns en tendens att koppla fallstudien med den kvalitativa forskningen, då ostrukturerade
intervjuer och observationer är lämpligt att använda då avsikten är att göra en detaljerad och
intensiv undersökning av ett specifikt fall (Bryman & Bell, 2014). Bryman och Bell (2014)
säger dock att fallstudier ofta innefattar en tillämpning av både kvalitativa och kvantitativa
metoder. Författarna valde att genomföra en flermetodsforskning genom att använda både
kvantitativ och kvalitativ metod, då de ville undvika att förlita sig på endast en metod i alltför
stor utsträckning. Då studiens frågeställningar syftar till att få reda på många olika saker
exempelvis vilka aspekter som påverkar aktieinvesterares risktolerans och i vilken grad olika
informationskällor används, valde författarna att använda både kvalitativ och kvantitativ
metod. Anledningen till detta var för att på så sätt kunna få in en bred empiri som skulle vara
tillräcklig för att kunna besvara alla frågor som studien syftade att få svar på.
Enligt Yin (2014) är styrkan hos fallstudier att empiriskt material av olika sorter kan hanteras.
Det finns även ett större behov hos fallstudier att ha många informationskällor i jämförelse
med andra studier då det gör att ett större spektrum kan tas an av forskaren. Om en fallstudie
grundas på olika informationskällor med syfte att stärka varandra är det mer sannolikt att
resultatet och slutsatsen blir mer övertygande (ibid.). Författarna valde därför att i deras studie
använda sig av både intervjuer och enkäter.

3.3 Litteratursökning
För att få en stabil grund och bli mera pålästa i ämnet som författarnas uppsats handlade om
så har mycket fokus legat på den teoretiska sammanställningen. Detta har skett genom att
studera tidigare forskning, vetenskapliga artiklar (främst ifrån databaser som Worldcat och
ABI/Inform), tidningsartiklar ifrån Dagens Industri och författarna har även använt sig av
böcker inom området. I början av studien så lästes även en del tidigare uppsatser inom
närliggande områden. Tidigare forskning har visat att området är relativ nytt och ganska
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outforskat. Primärdata från genomförda intervjuer och en enkätundersökning användes dock i
första hand för att kunna besvara studiens syfte.

3.4 Datainsamlingsmetod
3.4.1. Intervjustudie
Fyra stycken djupintervjuer genomfördes varav en arbetade som privatrådgivare, två stycken
var analytiker och den fjärde arbetade som aktiemäklare. Anledningen till denna uppdelning
var att författarna inte fick tag i lika många rådgivare/aktiemäklare som analytiker. Valet att
intervjua just dessa yrkesgrupper gjordes medvetet. Efter att författarna läst på i vetenskapliga
artiklar om vilken roll dessa personer spelar för privatpersoners investeringsbeslut kom
författarna fram till att de skulle kunna tillföra viktigt analysmaterial till studien. När det
gäller valet av analytiker var det meningen att intervjuerna skulle genomföras med analytiker
som arbetar med att göra analyser till nytta för privatpersoner. Detta med anledning av att
författarnas fokus i studien låg på privatpersoner. Då dessa analytiker var väldigt svåra att få
intervjuer med fick författarna nöja sig med att intervjua de som var villiga att ställa upp. När
det gäller intervjun med rådgivaren/aktiemäklaren valdes två olika personer ut från olika
banker. Detta för att göra urvalet av respondenterna bredare.
Intervjuer är enligt Bryman och Bell (2014) den sannolikt vanligaste metoden i kvalitativ
forskning, troligtvis beror detta på att intervjun rymmer stor flexibilitet. Det som särskiljer
den kvalitativa intervjun från den kvantitativa är framförallt att intresset är riktat mot
ståndpunkterna hos den intervjuade istället för att undersökningen avspeglar intresset hos den
specifika forskaren. Det finns olika modeller för hur en intervju kan struktureras (ibid.).
Författarna valde att genomföra semistrukturerade intervjuer, detta innebar att de använde sig
av en intervjuguide som bestod av en lista med specificerade teman som sedan skulle
behandlas under intervjun. Syftet var att få svar som var detaljerade och utförliga. I denna
form av intervju var författarna inte lika strikt bundna att ställa frågorna i en viss ordning och
de kunde även lägga till nya frågor under intervjuns gång. Vid semistrukturerade intervjuer
följer ändå intervjuaren i viss utsträckning någon form av manus (Bryman & Bell, 2014).
Eftersom författarna var intresserade av att få respondenternas kommentarer om vissa
bestämda aspekter var det nödvändigt att till viss del styra intervjun via en intervjuguide.
Denna utformades med hjälp av uppsatsens frågeställningar och den valda referensramen.
Intervjuguiden ansåg författarna även vara ett slags stöd då ingen av dem tidigare genomfört
en intervju. Frågeguiden till intervjun skapades med en variation med anledning av att
22

intervjun gjordes med tre olika yrkesgrupper. Författarna genomförde intervjun med
privatrådgivaren vid besök då han fanns tillgänglig på en bank i Skövde. Intervjuerna med
övriga respondenter gjordes dock via telefon på grund utav avståndet till dessa. För att
intervjuguiden skulle ha en bra kvalité och för att författarna skulle få in trovärdig data från
intervjuerna genomfördes först en pilotintervju med en privatrådgivare på en bank. En
pilotintervju gav författarna möjlighet att komplettera guiden, genom att de under
pilotintervjun kunde få fram vad som var viktigt och vad som kunde uteslutas i den riktiga
intervjun. Detta säkerställde att de riktiga intervjuerna blev bättre och kunde därför göra
resultatet mer trovärdigt för läsaren.
Intervjuerna genomfördes vid ett tillfälle med varje respondent. Båda författarna deltog vid
intervjun som genomfördes på plats i Skövde. Telefonintervjuerna genomfördes dock endast
med en person åt gången. Detta då författarna ville undvika att de skulle råka avbryta
varandra under samtalets gång. En mobilapplikation laddades även ner som möjliggjorde att
mobilsamtalet kunde spelas in efter förfrågan med respondenten. Det fanns även en möjlighet
att ställa följdfrågor eller göra återkopplingar i efterhand om något mer behövdes fås fram
gällande intervjun. De semistrukturerade intervjuerna höll i genomsnitt på i 30 minuter
vardera.

Intervjuerna

valdes

att

göras

öppna

därför

att

författarna

ville

låta

intervjurespondenten få möjlighet att prata fritt. Samtidigt som de ville att intervjun skulle
styras delvis via en intervjuguide för att inte sväva ut för mycket från ämnet som undersöktes.
För att säkerställa att intervjun blev korrekt återgiven spelades den in efter förfrågan med de
valda respondenterna. Tanken med att spela in var att författarna i efterhand skulle få en
möjlighet att lyssna igenom materialet och diskutera det sinsemellan för att undvika att de
tolkade svaren olika. Detta ökade även tillförlitligheten i undersökningen då inspelningen
säkerställde att författarna inte missade någon viktig information under samtalen.

3.4.2. Enkätstudie
En webbenkät på totalt 26 stycken slutna frågor lades ut på tre olika grupper på Facebook och
på ett aktieforum. Mängden frågor valdes ut till 26 stycken då det ansågs vara en lagom
mängd i förhållande till antal svar som förväntades samlas in. Valet att använda slutna frågor
gjordes med anledning av att människor ofta drar sig för att besvara en enkät där de måste
skriva många kommentarer. Jämförbarheten i svaren kan även ökas med slutna frågor. Om
kodningen istället skulle göras i efterhand kan det finnas problem angående om svaren från
respondenterna verkligen kan jämföras med varandra (Bryman & Bell, 2014). Verktyget som
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användes för att göra webbenkäten var Google Drive. Valet att använda detta verktyg gjordes
efter en informationssökning om olika program för att skapa webbenkäter. Det visade sig vara
ett enkelt sätt för att göra en enkät. Många tidigare studenter har även använt sig av detta
program i sina uppsatser så författarna ansåg därför att det var ett väl beprövat
tillvägagångssätt.
Valet att enkäten skulle bestå av 26 stycken frågor gjordes också av anledning att kortare
enkäter minskar risken för att människor inte orkar besvara den. Författarna valde att göra en
webbenkät och detta med anledning till att en stor mängd personer kunde nås på ett relativt
enkelt sätt. Svarstiden för enkäten var endast fyra dagar och efter detta stängdes möjligheten
till att besvara enkäten. Detta med anledning av att responsen var så pass bra att de svar som
kom in under denna tid var av tillräcklig mängd. För att säkerställa att läsarna skulle anse att
studien var trovärdig säkrades kvalitén på enkäten genom att först låta en testgrupp på fyra
personer svara på den. Tanken var att gruppen skulle få ge konstruktiv kritik så att författarna
hann göra ändringar innan den slutgiltiga enkäten skickades ut.
En av de stora begränsningarna med enkäter är att de ofta är förknippade med ett ganska stort
bortfall. Bortfallsproblematiken är i synnerhet aktuell vid postenkäter och webbenkäter. För
att försöka minska det värsta bortfallet valde författarna därför att göra en kortare enkät då det
påvisar ett lägre bortfall (Bryman & Bell, 2014).
Enkäten skapades efter att intervjuerna var avslutade och med hjälp av insamlad intervjudata
och med den teoretiska referensramen i bakhuvudet kunde frågorna därmed utformas. För att
utforma frågorna på ett bra sätt togs även inspiration från vissa färdiga enkätfrågor som sedan
omvandlades till författarnas egna. Viss information hämtades även från vissa specifika
artiklar. I en fråga i enkäten fick respondenterna välja ut vilka adjektiv som de förknippade
med sin syn på familjeföretag. Den vetenskapliga artikeln som dessa ord hämtades ifrån är
gjord av Koiranen (2002). Totalt användes i deras undersökning 44 ord men till denna
enkätundersökning valde författarna endast ut 38 av dessa, då de ansåg att vissa av orden hade
en snarlik betydelse. Bakgrundsfrågorna till enkäten togs dock helt från tidigare studier.

3.4.3 Intervjun och enkätens roll i uppsatsen
Intervjun och enkäten hade olika stor roll i uppsatsen. Enkäten fick en större roll då den vände
sig direkt till privatpersoner vilka var de författarna hade som huvudsyfte att undersöka. Detta
val gjordes då författarna ansåg att intervjun skulle kunna ge bakomliggande information och
stöd för att utforma enkätfrågorna. Resultatet från vissa delar av intervjun ansågs även kunna
24

jämföras med resultaten från enkätstudien. Enkäten ansågs dock viktigare då den skulle ge
direkt information om privatpersonerna.

3.5 Metoddiskussion
Vid metodvalet bestämde sig författarna för att utföra fyra stycken semistrukturerade
intervjuer. Det kanske kan ses som egendomligt att en stor del av informationsinsamlingen
kom från andra personer än privatpersonerna ifråga, då studiens syfte var att undersöka dessa
personer. Valet att utgå från andra personer i intervjuerna gjordes då författarna ansåg att de
skulle ha intressanta svar att komma med som inte skulle kunna fås genom intervjuer med
vanliga privatpersoner. Rådgivare och aktiemäklare har även kontakt med privatpersoner och
kunde därför ge information om vilken roll de spelar för kundernas beslut. Detta kunde sedan
jämföras med svaren från enkäten och försöka förklara dem. Vissa analytiker gör
företagsanalyser till förmån för privatpersoner, därför ville författarna få en överblick av hur
dessa analyser utförs och om analytikerna lägger någon vikt vid företagsstruktur vid
genomförandet
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analyser.

I
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av

studien

övervägdes

även

om

enkätundersökningen skulle vara den enda insamlingsmetoden dock ansåg författarna att det
skulle ge ett djupare och mer överskådligt material att analysera om empirin skulle komma
från två olika undersökningar.
Metodvalet var ett lämpligt tillvägagångssätt för att svara på problemformuleringarna då
ambitionen med denna studie var att undersöka privatpersonernas perspektiv. Författarna var
medvetna om att det fanns vissa brister i att försöka finna kunskaper om privatpersoner som
grundar sig på andra respondenters tolkningar och uppfattningar. Av den anledningen var det
bra att författarna även sökte efter privatpersonernas åsikter direkt via en enkätundersökning.

3.6 Urval
Vidare har det urval av respondenter som gjorts till intervjuerna skett på ett ickeslumpmässigt sätt. Respondenterna valdes ut genom ett telefonkatalogsurval som innebar att
författarna ringde upp olika aktiemäklare, rådgivare och analytiker, de som sedan svarade och
accepterade att delta först fick sedan ingå i undersökningen (Gunnarsson, 2005). Detta
innebar att studien inte kunde generaliseras utan endast visa hur det kan se ut. Då resultatet
från intervjuerna baserades på erfarenheter och åsikter hos de valda respondenterna var inte
författarnas huvudambition med intervjuerna att få fram ett resultat som var generaliserbart
för alla privatpersoner i Sverige. När det gäller enkätundersökningen valdes respondenterna ut
via ett bekvämlighetsurval. Detta urval innebär att individer som finns till hand väljs ut
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(Bryman & Bell, 2014). Då författarna ville nå ut till personer som redan ägde aktier var de
tvungna att nöja sig med alla personer som var villiga att delta. Då inga e-postadresser fanns
tillgängliga till personer som äger aktier fick författarna försöka nå ut via Facebook.

3.7 Bortfallsanalys
Det sammanlagda antalet personer som hade möjlighet att delta i enkätundersökningen är
svårt att sätta en direkt siffra på. Då författarna till denna studie nådde ut till sina respondenter
genom tre grupper på Facebook och genom ett aktieforum. Grupperna på Facebook som
användes för att nå ut till respondenter heter: Tjejer som gillar aktier, Unga aktiespararna
Jönköping och Aktieraketer. Aktieforumet som användes var Aktieexperterna. Två av
grupperna hade 5248 kontra 546 medlemmar. Om alla dessa personer såg inlägget med länken
till webbenkäten är svårt att säga. Hur många som såg inlägget på aktieforumet är även oklart.
Något som dock kan konstateras är att det förekom ett internt bortfall i enkätundersökningen.
Dessa kodades in i SPSS med ett specifikt nummer för att de skulle behandlas på rätt sätt i
programmet. Bortfallet var på cirka två svar per fråga.

3.8 Metodkritik
Bryman och Bell (2014) påpekar att en kvalitativ studie kan vara svår att generalisera då
intervjuerna bygger på de valda respondenternas uppfattningar och då intervjuer oftast
innefattar olika följdfrågor beroende på respondenternas svar. Kvalitativ forskning har ofta
fått kritik för att den saknar validitet och reliabilitet dock ökade författarna dessa mått till viss
del genom att blanda in en kvantitativ metod i undersökningen. När det gäller
enkätundersökningen kan det vara svårt att veta om respondenten lämnat sanna svar. Kanske
har respondenten svarat på frågan på ett sätt som de tror att intervjuaren vill ha den eller
missuppfattat frågan och då finns det en risk att resultatet blir snedvridet (Lundahl & Skärvad,
1999). På grund utav avstånden till intervjurespondenterna utfördes telefonintervjuer.
Nackdelen med denna intervjuform var att det vid en av intervjuerna blev störningar i
samtalet och i en annan var det svårt att höra vad den intervjuade sa. En nackdel som
författarna uppmärksammade med intervjuer var att det var väldigt krävande att hitta personer
som var villiga att delta. Det tog många veckor innan intervjuerna var gjorda och då
uppsatsens tidsram var begränsad kan detta påverka arbetets kvalité. Enkätrespondenter var
mycket lättare för författarna att hitta.
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3.9 Källkritik
Litteraturen som används i studien härstammar till största del från vetenskapliga artiklar. Att
en artikel är vetenskapligt granskad är ett mått på kvalité då den är granskad av experter. Att
granska trovärdigheten i källan är viktigt. Detta har författarna gjort genom att ta hjälp av
Thuréns (2005) kriterier vid bedömning av en källa. Det första som gjordes var att kontrollera
källans äkthet, vilket gjordes främst genom att kontrollera om författaren till texten faktiskt
var en expert inom området. Detta gjordes genom informationssökning om personen på
internet. För att kontrollera källornas oberoende försökte författarna efter att ha läst dess
innehåll fundera på om källan var en primär eller sekundärkälla, de försökte även få en bild av
vilka andra källor texten var uppbyggt på. Detta fick de en uppfattning om genom att noga
granska texten. För att få en bild av källornas tendensfrihet försökte författarna fundera på om
det fanns något intresse hos källan att ge en förvrängd bild av verkligheten. Detta gjordes
genom diskussion sinsemellan författarna.
När författarna letat information till uppsatsens olika delar har de sett till att använda flera
olika källor för att på så sätt göra informationen mer trovärdig. Författarna har försökt
undvika internetkällor i den mån det gick, genom att de först försökt söka efter information
bland vetenskapliga artiklar. När internetkällor väl har används har författarna sett till att de
varit pålitliga.

3.10 Validitet och reliabilitet enkätstudie
Reliabilitet och validitet är av viktig betydelse för att få en bild av kvalitén i en undersökning.
Validitet handlar om ifall den som genomför undersökningen identifierar, observerar eller
mäter det som den påstår sig att mäta och om resultatet skulle bli detsamma om någon annan
utförde studien (Bryman & Bell, 2014).
I enkätundersökningen ställde författarna frågor med utgångspunkt från de valda
problemformuleringarna och informationen som samlats in genom intervjustudien. Genom att
författarna hela tiden hade dessa saker i tanken när frågorna utformades ökade chansen till att
få svar på det som avsågs att mäta. Författarna lät även en testgrupp på fyra personer fungera
som domare innan enkätfrågorna ställdes för att avgöra om de frågor som valts ut skulle svara
på det författarna avsåg att ta reda på. Genom att ta assistans från andra fick de hjälp att
avgöra om validiteten var bra.
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För att öka validiteten i enkätundersökningen fick varje fråga fem svarsalternativ. Detta för att
underlätta analysen genom att samma skala följdes. Författarna försökte även begränsa antalet
ja eller nej frågor för att undvika ett vanligt misstag som förekommer i enkäter (Bryman &
Bell, 2014).
Något som kan påverka validiteten i författarnas undersökning var att de vände sig till
människor som var aktiva på internet och specifikt på Facebook och aktieforum. Då Facebook
är vanligare bland yngre personer kan urvalet påverkats av detta. Detta har det troligtvis också
gjort då de som deltog i undersökningen till största del faktiskt var i yngre åldrar. Reliabilitet
handlar om att resultatet ska bli samma oavsett vem som utför testet eller om det upprepas.
Resultaten skulle dock kanske inte bli samma om någon annan person upprepar studien
genom ett annat tillvägagångsätt än Facebook. Detta till följd av att kanske många äldre
individer då skulle delta istället. Dock användes även ett aktieforum för att nå ut till
respondenter vilket kan ha ökat validiteten något då åldern är mer blandad där.
I intervjuundersökningen valde författarna att vända sig till en aktiemäklare och en
privatrådgivare. I enkätundersökningen ställdes även en fråga om vilka av respondenterna
som använde sig av privatrådgivare som informationskälla. Något som är viktigt att påpeka
som kan påverka validiteten i studien är att de som går till privatrådgivare och aktiemäklare är
troligtvis människor med mer pengar. Både aktiemäklaren och privatrådgivaren i
intervjustudien hade en gräns för hur mycket pengar människorna var tvungna att äga för att
få ta del av deras tjänster. Många av respondenterna i enkätundersökningen befann sig i de
lägre inkomstnivåerna vilket kan påverkat svarsfrekvensen av denna fråga och är därför viktig
att påpeka.
Validitet är ett begrepp som syftar till att värdera om mätinstrumentet mäter det
undersökningen avser att mäta. Genom att enkätfrågorna utformades med referensramen och
de gjorda intervjuerna som utgångspunkt ökade sannolikheten att få fram material med hög
validitet för undersökningens syfte.

3.11 Validitet och reliabilitet intervjustudie
Validiteten i studien säkrades genom att intervjuerna spelades in. Det möjliggjorde att inget
material gick förlorat. Då det kan vara lätt att missa något viktigt om svaren endast antecknas
på papper. Att materialet transkriberades möjliggjorde även att analysen kunde genomföras på
ett tillförlitligare sätt.
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Något som ökade validiteten i studien var att en pilotintervju genomfördes före de riktiga
intervjuerna. Detta ökade möjligheten för att rätt frågor sedan ställdes vid de riktiga
intervjuerna. Pilotintervjun gav även författarna ett tillfälle att öva då de tidigare inte utfört
några intervjuer.
Den interna validiteten kan ökas genom flermetodsforskning. Då intervjuer kombineras med
en enkätundersökning kan materialet från intervjun kontrolleras mot data från enkäten. Det
blir en extra kontroll på tillförlitligheten i materialet.
I de genomförda intervjuerna försökte författarna undvika ledande frågor i den mån det gick. I
några fall har ändå vissa frågor varit av en viss ledande grad. För många ledande frågor kan
dock påverka validiteten negativt då det kan ge en omedveten inverkan på svaren (Kvale &
Brinkmann, 2009). För att minska risken att använda ledande frågor lät författarna sin
handledare granska frågorna innan de användes vilket kan ökat dess reliabilitet.
En intervjuareffekt kan uppstå då intervjuaren påverkar respondenten när de träffas. Det kan
innebära att den fysiska närvaron av intervjuaren kan förorsaka att respondenten uppvisar ett
mer onormalt agerande. Om intervjuaren ger en bild av att vara uttråkad eller obekväm kan
det leda till att respondenten exempelvis försöker ge svar som de tror gör intervjuaren
tillfredsställd. Vid telefonintervjuer är intervjuareffekten är inte alls lika uppenbar. Då
författarna av studien genomförde tre intervjuer via telefon kan det alltså minskat
intervjuareffekten i viss grad (Jacobsen, 2002). Då frågorna som ställdes inte var känsliga
anser författarna att den tänkbara intervjuareffekt som eventuellt har uppstått inte påverkar
studiens resultat på ett betydande sätt.
Vid intervjuer kan det förekomma att respondenterna har egenintressen att bevaka.
Intervjusituationen kanske ses som en möjlighet för att få föra fram kritik eller åtminstone få
en möjlighet att säga sin mening. Detta kanske dock inte är det intervjuaren anser är mest
intressant. Det kan dock också vara tvärtom, att den intervjuade inte vågar säga sina egentliga
åsikter på grund av rädsla kring vad som kan hända om han kritiserar exempelvis sin
arbetsplats (Thomsson, 2014). Författarna av denna studie uppfattade dock att respondenterna
var ganska öppna och gav relevanta svar. Då frågorna i denna undersökning inte var särskilt
fokuserade på arbetsplatsen eller något annat känsligt ämne kanske det var anledningen till
detta. Det är dock svårt att säga om en respondent har en viss baktanke med sina svar eller
inte.
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Reliabilitet handlar om tillförlitligheten vid en mätning. Resultatet ska bli samma oavsett vem
som utför testet eller om det upprepas. När det gäller kvalitativ metod får mindre vikt läggas
vid frågor som rör mätning och istället läggas på kvalitén på datainsamling och analys av
insamlat material. Kvalitativa forskare får ibland kritik för att de inte är noggranna med att
beskriva hur de gått tillväga när de gjort sin undersökning och hur de valt ut respondenterna
(Bryman & Bell, 2014). För att öka tillförlitligheten i studien försökte författarna tänka på att
noggrant och detaljerat beskriva tillvägagångssättet av undersökningen. Detta gjordes även för
att öka möjligheten till att kunna replikera undersökningen. Kvalitativa undersökningar är i de
flesta fall svåra att replikera. Då författarna utförde en flermetodsforskning ökade även
möjligheten för att kunna replikera vissa delar av studien.
För att öka tillförlitligheten i arbetet rådfrågade författarna varandra när oklarheter uppstod i
samband med materialgenomgången. För att öka den interna validiteten i studien har
författarna även sett till att läsa på noga om området för att tillgodogöra sig information om
vilka åtgärder som kan göras för att påverka validiteten eller kontrollera den.

3.12 Analysmetod
För att få en bred empiri att analysera gjordes både en intervju- och enkätundersökning. När
intervjuerna var färdiga transkriberades det inspelade materialet för att underlätta analysen.
Att ha intervjun nedskriven på papper skulle kunna ge författarna en översiktlig bild av svaren
på frågorna och på så sätt hjälpa författarna att slippa leta bland det inspelade materialet för
att hitta en viss del av intervjun. Att intervjuerna spelades in gjorde även att materialet kunde
återspelas för att få en säkrare bild av vad som verkligen sagts om en osäkerhet uppstod.
Materialet från enkäterna sammanställdes och analyserades i programmet SPSS. Detta för att
få en bra översikt vid analys med hjälp av uppritade grafer. Då enkätundersökningen gjordes
via en programmerad webbenkät trodde författarna att svaren automatiskt kunde kodas till
SPSS. Detta blev dock inte korrekt så kodningen in till SPSS fick göras för hand i alla fall. I
SPSS genomfördes även regressionsanalyser och Chi 2- test. Detta möjliggjorde att
författarna kunde undersökta om det förekom något samband mellan de olika frågorna.
Resultatet från de två studierna analyserades även med hjälp av den valda teoretiska
referensramen.

3.13 Etisk reflektion
Sidorna på Facebook som användes för att komma i kontakt med respondenterna kontaktades
i förväg innan länken till enkäten lades ut. Detta gjordes för att författarna inte skulle råka
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bryta mot några regler som de olika grupperna hade. Länken lades alltså inte ut förrän ett
godkännande hade erhållits även om det var möjligt att lägga ut länken utan tillstånd. Alla
respondenter i undersökningen gjordes även anonyma både vad gäller enkätundersökningen
och intervjustudien. Detta gjordes då det kändes mer etiskt att skydda deras identitet. Det
kunde även ge alla respondenter en viss trygghet för att vilja delta. De deltagande
intervjurespondenterna fick även en förklaring av författarnas syfte med frågorna så att de inte
skulle känna sig lurade i efterhand. De fick även intervjufrågorna skickade till sig i förhand
för att kunna känna sig säkrare på att inga av frågorna var för känsliga att besvara. De
intervjuer som spelades in skedde även efter förfrågan med respondenterna.
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4. Empiri
I empirikapitlet presenteras respondenterna som medverkat i studien. Även sammanställning
av det empiriska material som insamlats via intervju och enkäter redovisas. Empirin ligger
sedan till grund för analysen.

4.1 Intervjuresultat
Organisation

Respondent

Befattning

Datum

A-D
Swedbank

A

Typ av

Längd

intervju
Privatrådgivare

25 mars

Personlig

40min

intervju
Handelsbanken

B

Aktiemäklare

26 mars

Telefonintervju

40min

Anonym

C

Analytiker

30 mars

Telefonintervju

15min

Anonym

D

Analytiker

15 april

Telefonintervju

35min

I tabell 1 sammanställs information om respondenterna och intervjuerna. Intervjuerna
användes främst som stöd och komplement till enkätundersökningen som var den viktigaste
empirikällan i studien.

4.1.1 Respondenter
Det första steget i insamlingen av empiri skedde genom intervjuer. Totalt genomfördes fyra
intervjuer med respondenter som arbetar för olika banker. Personerna som intervjuades var
mellan 29-50år. På grund av att respondenterna hade olika befattningar innebar det att deras
arbetsuppgifter skiljde sig något åt. Gemensamt var dock att de dagligen arbetar med aktier
och placeringar på olika sätt. I analytikernas (som hädanefter kommer benämnas respondent C
och D) arbetsuppgifter ingår att skriva analyser. Detta gör de genom att använda sig av
företagens finansiella rapporter, pratar med företagen de analyserar, håller koll på omvärlden,
pratar med konkurrenter och diskuterar eventuellt med andra industriexperter. Det ingår även i
deras yrke att sätta rekommendationer på aktier. Respondent C och D arbetar med kunder som
är institutionella investerare. Aktiemäklaren (hädanefter benämnd respondent B) säger själv
att han egentligen har två tjänster, den ena är aktiemäkleri som innebär att han köper och
säljer aktier för kunders räkning. Den andra delen är att ta hand om människors pengar. Han
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säger att risk är en väldigt viktig aspekt idag och det ingår även i hans arbetsuppgifter att ta
reda på hur riskvillig kunden är. Respondent B berättar att hans kunder ofta har lång
erfarenhet och kunskap av aktiehandel. I rådgivarens (hädanefter benämnd respondent A)
arbetsuppgifter ingår att ge råd om placeringar. För att hitta passande placeringar krävs det att
han tillsammans med kunden kommer fram till vilka behov den specifika kunden har och på
så sätt kan han hjälpa till att hitta passande placeringar. För att ta reda på kundens behov ställs
flera frågor som sedan dokumenteras. Bland annat säger respondent A att han tittar på hur
villig personen är till att ta risker, han betraktar även vilka tillgångar och skulder personen har
i dagsläget, hur familjesituationen ser ut och vilka erfarenheter personen i fråga har sedan
tidigare gällande aktier. Han säger även att han fungerar lite som en utbildare som ofta får lära
kunderna grunderna i de olika investeringsalternativen. Gemensamt för respondent A och B är
att de endast arbetar med kunder som har några miljoner i sparkapital.

4.1.2 Flockbeteende och påverkan på personers investeringsbeslut
Respondent A tror att han har en stor påverkan på sina kunders investeringsbeslut.
Respondent B svarar att han tror att han till 95 % påverkar hur sina kunder gör deras beslut.
Han ger oss ett exempel. Han säger att runt år 2000 i samband med It-bubblan kunde han
prata med kunden fem till sju gånger per dag. Han säger att det innebär att han blir väldigt god
vän med sina kunder och att han då måste lära sig vad för typ av affärer kunden är intresserad
av. Respondent B säger vidare att om han sitter med exempelvis ett skogsfall ringer han inte
alla kunder utan endast de som han vet kan vara intresserade av den informationen. På frågan
om respondent B tror att personer i allmänhet litar på andra människor i samband med aktier
svarar han med ett exempel, att om en privatperson som inte har så mycket kunskap om aktier
sitter på en middag och bordsgrannen säger; ”köp detta bolag på måndag det kommer gå
jättebra”, då fastnar det hos privatpersonen och de vill väldigt gärna köpa aktien fast att de
inte har några belägg för affären mer än att någon annan har sagt till dem att göra det.
Respondent C tror att hans analyser är relativt viktiga för privatpersoner. Han tror inte att
analyserna ensamt är en avgörande faktor men att det är en av flera saker som påverkar hur ett
beslut tas. Respondent D tror i likhet med övriga respondenter att hans arbete påverkar
personer men säger också att media har en felaktig bild av hur privatpersoner fattar sina beslut
utifrån vad analytikerna säger. Han berättar att media oftast skriver; ”de här analytikerna hade
fel gällande den här aktien och vad dåliga de är! Men det är inte riktigt så våra kunder ser
oss”. Respondent D säger också att som analytiker är de väldigt ödmjuka och har de rätt mer
än 50 % av fallen kan de känna sig nöjda eftersom det är ett väldigt svårt arbete. Hans kunder
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brukar säga; ”det är inte alltid viktigt att du har rätt men det är viktigt att du kommer med
något nytt”.
Respondent D säger även att privatpersoner lättare kastar skit på en analytiker än vad
exempelvis en institutionell förvaltare gör. Detta beror enligt respondent D på att en person
som arbetar med placeringar blir mer ödmjuk och vet att det är extremt mycket saker som kan
gå fel. Medan en privatperson som endast köper någon aktie då och då har större tilltro till vad
en enskild analytiker säger och lägger då sitt eget sunda förnuft åt sidan. Respondent D säger
”jag tror att det finns en helt annan tilltro hos privatpersoner att vi sitter med någon
kristallkula. Så det är nog lättare för privatpersoner att kasta skit absolut”.
Sammanfattningsvis svarar alla fyra respondenter på liknande sätt. Det gemensamma svaret är
att de tror att de har en relativt stor påverkan på hur personer tar sina beslut.

4.1.3 Övertro
Respondent A har lagt märke till en viss övertro hos en del av sina kunder. Han säger att i de
fall det förekommer gäller det att ta ner övertron. Respondent B menar även han att det finns
en del personer med övertro. Han säger; ”de finns de som tror att bara för att man börjar
handla med aktier på börsen så ska man bli rik. De tror att det är väldigt enkelt att tjäna
pengar på börsen”. Respondent B berättar också att han träffat människor på alla nivåer som
mer eller mindre inte förstår vad det är de gör i olika grad, allt ifrån ”vanliga” personer till
finanschefer på stora företag.

4.1.4 Ägarstrukturen i ett företag
Både respondent C och respondent D tar hänsyn till ägarstrukturen när de gör sina analyser.
Respondent B anser att ägarstrukturen är viktig. Respondent A vill inte ge oss några
personliga uppfattningar, vilket beror på att han i sin yrkesroll inte rekommenderar enskilda
bolag med viss typ av ägarstruktur utan utgår ifrån bankens rekommendationslista (där
analytiker presenterar information/rekommendationer).
Respondent D menar att det är självklart att ägarstrukturen beaktas. Ägarstrukturen kan
påverka vad för sorts rekommendation han ger en aktie. Han ger ett konkret exempel, det kan
vara så att han anser att en VD i ett bolag inte gör ett bra arbete men så har bolaget en
storägare som han har en positiv uppfattning om och som historiskt sätt bland annat varit
väldigt duktig på att driva bolag och förbättra lönsamheten. Då säger respondent D att på
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grund av uppfattningen han har om ägaren kan detta göra att han tror lite mer på företaget och
till följd av detta sätter en köprekommendation i stället för en behåll rekommendation.
”Ägarstrukturen är ju viktig visst är den det, att du har en stark ägare i bakgrunden är ju
jätteviktigt! Så det uppskattar man. Aktiemarknaden uppskattar stabilitet. Det värsta vi vet är
när saker och ting är osäkra” – Respondent B
Respondenternas åsikter gällande ifall det är positivt att ett bolag har en eller flera storägare
var väldigt blandade. Respondenternas samlade uppfattning är att det ”beror på”. Respondent
D nämner att det kan vara positivt för ett företag att ha en storägare om det är en aktiv och
långsiktig ägare som historiskt sett gjort ett bra arbete, men det kan lika gärna vara negativt
om det är en passiv storägare. Respondent D säger att ett företag med en storägare som äger
minst 50 % oftast ses som mer negativt än positivt då det blir att övriga aktieägare; ”sitter
väldigt mycket i knät på storägaren och att det är storägaren som bestämmer helt och hållet”.
Respondent C menar att det kan vara positivt beroende på vem ägaren är samtidigt anser han
att ett spritt ägande oftare är mer negativt än positivt, grunden till detta är att det är svårare för
företaget att få tag i kapital när det behövs. Respondent D nämner att i företag utan storägare
är sannolikheten större att bolaget köps upp då det inte finns en storägare som säger nej till
bud.
Gällande när ett företag är familjeägt och hur bra detta är för företaget och övriga aktieägare
är uppfattningarna också här lite blandade och vaga. Respondent C säger att när han gör
analyser tar han i utgångspunkt inte hänsyn till att det är ett familjeföretag och har han någon
gång tagit hänsyn till att företaget är familjeägt är det en följd av att företaget har en väldigt
bra ledning. Respondent D svarar att det påverkar honom på samma sätt oavsett vem som äger
majoriteten av andelarna. Han tror att ett 50 % ägande påverkar på två sätt. Han menar att
många investerare känner; ”oj vad man sitter i baksätet mot familjen, de kommer ju kunna
driva bolaget hur de vill”. Vidare säger han att investerarna då verkligen måste känna att det
är en vettig familj som kommer göra det bästa för alla aktieägare och inte bara göra det bästa
för familjen. Det andra han säger är att genom ett 50 % ägande kan familjen sätta sig själva
som VD eller i styrelsen och till följd av detta plocka ut höga löner som kan anses vara
orimliga. Respondent B säger att familjeägandet kan vara positivt om personer (både
investerare och analytiker m.fl.) tycker att det är en duktig familj som skött sig väldigt bra
tidigare.
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4.2 Enkätresultat
Ålder

Antal

Procent

Månadsinkomst

Antal

Procent

(före skatt)

Erfarenhet

Antal

Procent

2

0,8 %

av
aktiehandel

18-28

147

58,3 %

0-14999

69

27,4 %

0 år (Jag
handlar inte
med aktier)

29-39

59

23,4 %

15000–29999

79

31,3 %

1-3 år

163

64,7 %

40-50

20

7,9 %

30000–44999

77

30,6 %

4-6 år

34

13,5 %

51-61

22

8,7 %

45000–59999

17

6,7 %

7-9 år

17

6,7 %

62 år

4

1,6 %

60000 kronor eller

10

4,0 %

10 år eller

36

14,3 %

Total

252

100 %

Ej svarat

1

eller

mer

mer

äldre
Total
Ej

252
1

100 %

Total

252

Ej svarat

1

100 %

svarat

I enkätundersökningen deltog totalt 253 personer. Könsfördelningen bland dessa personer var
fördelad på 85,4 % män och 14,6 % kvinnor. Detta visar på en kraftig överrepresentation av
män i denna studie. För att få en bild av vilka personer som deltog ställdes även ett antal andra
bakgrundsfrågor. En av dessa frågor var hur gamla de deltagande var och svaren visade att
åldersgruppen 18-28 år var den grupp som fick högst frekvens med hela 58,3 %. Minst
frekvens fick gruppen 62 år eller äldre med endast 1,6 %. En annan fråga som ställdes var
vilken respondenternas högsta genomförda utbildning var. De två alternativ som fick högst
frekvens var gymnasium med 45,6 % och högskola/universitet med 43,9 %. Inkomst är något
som skiljer de svarande åt och det alternativ som fick högst frekvens var 15000–29999 kronor
med 31,3 % av svaren. Det var väldigt jämt och alternativen 0-14999 kronor och 30000–
44999 kronor kom inte långt efter. För att få reda på den grad av erfarenhet respondenterna
hade ställdes en fråga om hur länge de har handlat med aktier. Svaren visade att 64,7 % av de
deltagande hade handlat med aktier mellan 1-3 år. Minst svar fick alternativ 0 år vilket
innebar att de inte handlade med aktier överhuvudtaget, detta alternativ fick endast 0,8 %. Av
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alla som deltog i undersökningen var det således endast 2 av 253 stycken som inte handlade
med aktier.

Figur 2 visar respondenternas svar fördelat på män och kvinnor. Något som inte visas i
figuren är den totala frekvensen. Totalt valde 43 % alternativ ja och 57 % alternativ nej. För
att få en bild av om svaren skilde sig åt mellan grupperna män och kvinnor gjordes istället
diagrammet på detta sätt. Eftersom det var en stor skillnad mellan antalet deltagande män och
kvinnor i undersökningen räknades total procent för varje grupp separat. Grafen visar att det
knappt är någon märkbar skillnad mellan kvinnor och män i frågan om de anser sig vara en
bättre investerare än genomsnittet.
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I vilken utsträckning använder du dig av följande metoder för att få
information inför ett aktieköp?
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

76,3%

40,3%

16,2%
4,7%
0,4% 1,6%

32,0%
25,7%
22,1%
14,6%

32,8%
27,7%
24,5%

28,5%
12,6%

4,7% 1,2%

Alltid

Ofta

17,0%
10,3%
4,0%

Ibland

31,2%
25,7%
26,1%
24,1%
22,9%
20,2% 20,2%
18,2%
19,8%
17,0%
16,2%
14,2%
16,2%
13,4%
11,1%

Sällan

Aldrig

Figur 3 är en sammanslagning av sju olika frågor. Den visar vilka metoder privatpersonerna
använder för att få information inför ett investeringsbeslut. När det gäller frågan om
privatrådgivare är det tydligast att denna metod används minst då alternativet aldrig har fått
76,3 %. Vad gäller aktieforum har alternativen alltid, ofta och ibland fått mellan 22,1-32 %
tillsammans blir detta cirka 80 % av rösterna vilket visar att aktieforum används av
majoriteten. Rekommendationer från analytiker har svarsalternativet ibland fått högst
frekvens. När det gäller frågan om teknisk analys och råd från vänner och familj har
alternativet aldrig fått högst svarsfrekvens med 31,2 % respektive 32,8 %. Fundamental
analys är något som används av många av de svarande då alternativen alltid, ofta och ibland
har fått högst frekvens och tillsammans innehar en majoritet. Gällande årsredovisningar har
svarsalternativen ofta och ibland tillsammans en majoritet. Sammanfattningsvis går det att
utläsa att privatrådgivare används minst medan aktieforum används i högst grad.
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Figur 4 visar att privatpersonerna som investerar i aktier anser att ägarstrukturen har en viss
betydelse inför en investering. Detta svarsalternativ har fått en andel på 39 %.
Svarsalternativet ja, det har stor betydelse har fått 12,4 % och tillsammans bildar dessa två
alternativ en majoritet som visar att det har en betydelse hur ägarstrukturen ser ut inför ett
investeringsbeslut.

Figur 5 visar att 52,6 % av respondenterna saknar åsikt om koncentrerat ägande. Bortser
författarna från denna siffra och endast betraktar de som har en åsikt i frågan har positiv syn
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en klar majoritet. De som har en positiv syn är 37,8 % medan negativ syn motsvarar 9,6 % av
de totala svaren. Koncentrerat ägande har således en mer positiv syn än negativ bland de
tillfrågade aktieägarna.

Figur 6 visar att 37,1 % anser att familjeägandet har det en viss betydelse när respondenterna
står inför ett investeringsbeslut. Alternativet nej, det har ingen större betydelse har även fått
en hög svarsfrekvens men något mindre. Sammanfattningsvis kan det dock utläsas att en stor
del av respondenterna anser att familjeägandet har en viss betydelse. 5,6 % av respondenterna
ansåg till och med att det har en stor betydelse om ett investeringsobjekt är familjeägt.
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Figur 7 visar vilka ord som respondenterna förknippar med familjeföretag. Anledningen till
att figuren visar över 100 % är att varje respondent tilläts att välja flera alternativ. De tre ord
som fått högst svarsfrekvens är engagerade med 62,9 %, hårt arbetande med 45,1 % och
ansvarsfulla med 40,9 %.
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Figur 8 visar att majoriteten av respondenterna anser att familjeföretag varken är bättre eller
sämre än icke familjeägda företag, detta svarsalternativ fick hela 51,2 %. 7,7 % av de
svarande och 5,3 % hade däremot en positiv respektive negativ syn på företagens resultat.

Figur 9 visar att de flesta av respondenterna tar risk efter tillräcklig efterforskning. Detta
alternativ har fått en frekvens på 53,2 %. Av de svarande har 10,9 % valt alternativet att de är
en riktig gambler. Tillsammans bildar dessa två en klar majoritet.

Hur agerar du om någon av dessa personer börjar
sälja av en aktie som även du har i din portfölj?
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
47,4%

50,00%
40,00%

33,2%

31,2%

30,00%
20,00%
10,00%

4,5%

27,9%

25,1%

13,8%

10,9%
4%

2%

0,00%
Kollegor/ bekanta/ vänner
Behåller

Säljer

VDn eller annan nyckelperson i företaget

Köper mer
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Säljer en del

Vet ej

Figur 10 visar att privatpersoner inte påverkas särskilt mycket av om någon de känner säljer
en aktie som även de har i sin portfölj. Bortser författarna från alternativet vet ej som fått 47,4
% och endast betraktar övriga alternativ, går det se att en större del väljer att behålla sina
aktier. Alternativet behåller har fått 33,2 %. Detta innebär att aktieägarna inte reagerar särskilt
mycket på om någon i dess närhet säljer av sina aktier. När en VD eller annan nyckelperson i
företaget säljer en aktie är det alternativet säljer som fått högst frekvens med 31,2 %.
Alternativet säljer en del kommer inte långt efter med sina 27,9 %. Sammanfattningsvis går
det säga att när någon högt uppsatt person i företaget säljer sina aktier reagerar privatpersoner
på så sätt att de säljer av alla eller en del av sina aktier.

4.3 Sammanfattning empiri
Respondent D ansåg att privatpersoner kan lyssna lite väl mycket på analytiker och ibland
glömma bort sitt eget sunda förnuft när ett beslut ska fattas. Personer med mindre kunskap
påverkas troligtvis lättare av råd från personer som anses ha större kunskap om aktier. Något
som två av respondenterna uppmärksammat är en viss övertro hos sina kunder.
Ägarstrukturen är något de två analytikerna tar hänsyn till när de gör sina analyser av
aktiebolag. Om det är positivt eller negativt att ha storägare i företaget svarar respondenterna
med att det beror på om ägaren ifråga gör ett bra arbete och tänker långsiktigt. Om aspekten
familjeföretag som ägarstruktur är något som påverkar en analys skiljer sig mellan
analytikernas svar. Respondent D bryr sig i utgångspunkt inte om ifall företaget är familjeägt
förutom i de fall företaget ifråga har en väldigt bra ledning. Den andra analytikern bryr sig
inte om aspekten att det är ett familjeföretag utan snarare om företaget ifråga innehar ett
ägande över 50 procent. Då en ägare med ett så stort innehav har väldigt mycket makt
kommer det enligt respondenten vara viktigt för investerarna att det är en vettig familj som
styr företaget. Om privatpersonerna inte har förtroende för familjen kommer privatpersonerna
troligtvis inte ens vilja investera då de som ägare kommer ha väldigt lite att säga till om.
Enkätundersökningen genomfördes med 253 respondenter. Majoriteten av de tillfrågade var i
åldersintervallet 18-28 år. Över 40 % hade studerat vid gymnasium, högskola eller universitet.
I enkätundersökningen framkom att cirka 43 % ansåg sig vara en bättre investerare än
genomsnittet. I en av enkätfrågorna framkom även den typ av metod som var vanligast att
använda för att skaffa information inför ett investeringsbeslut. Det alternativ som fick högst
frekvens var aktieforum medan privatrådgivare fick lägst procent. Ägarstrukturen i ett företag
har en viss betydelse inför ett investeringsbeslut och respondenterna visade sig även ha en
positiv syn på ett koncentrerat ägande. Att företaget som ska investeras i är ett familjeföretag
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hade även en viss betydelse för många av respondenterna. För att få reda på vilken syn
privatpersoner hade på familjeföretag ställdes en fråga där respondenterna skulle välja ett eller
flera av 38 ord som de mest förknippade med familjeföretag. Hårt arbetande, ansvarsfulla
respektive engagerade rankades högst. När respondenterna skulle beskriva sig själva som
risktagare valde majoriteten att de tar risker efter tillräcklig efterforskning. Flockbeteende var
något som visades förekomma i de fall VD eller annan nyckelperson i företaget säljer av
aktier som även respondenterna har i sin portfölj.
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5. Analys
I analysen kommer insamlad data om risktolerans, ägarstruktur, familjeföretag och
informationskällor att analyseras närmare. Detta kommer göras med hjälp av tidigare studier
och teorierna flockbeteende, övertro och några delar ur agentteorin. De tre delarna kopplas
även ihop med varandra genom sambandsanalyser.

5.1 Informationskällor
5.1.1 Aktieforum
När empirin presenterades framkom det att aktieforum var den metod som användes i högst
grad bland respondenterna. För att undersöka vad detta kunde bero på gjordes en graf för att
se förhållandet mellan de personer som använder sig av aktieforum och de som har en tendens
att följa andra i sin närhet.

(

)

Figur 11 visar att av de som valt att de skulle sälja sina aktier om deras
kollegor/bekanta/vänner börjar sälja av sitt innehav har 45,5 % av dessa respondenter uppgett
att de ofta besöker aktieforum. Svarsalternativen ibland och alltid har även en hög procent av
de som valt att de skulle sälja en del av sitt innehav om någon närstående säljer av sitt. Det
visar på att en stor del av respondenterna i denna undersökning som använder aktieforum
påverkas av andra. Författarna kan därför dra slutsatsen att det förekommer ett flockbeteende
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på aktieforum. Flockbeteende kan vara en av anledningarna till att det i denna studie
framkommit att aktieforum är den informationskälla som används mest bland respondenterna.
Som tidigare forskare visat så trivs människor bäst när de känner att de har en tillhörighet
(Fromlet, 2001). Då aktieforum är ett sätt att diskutera investeringar ihop med liksinnande
personer kan detta kanske göra att privatpersonerna känner en tillhörighet. De behöver inte stå
ensamma inför ett beslut utan kan dela med sig av sina tankar och få respons av ”flocken”. Ett
annat skäl till att aktieforum används i så hög grad kan vara på grund av att internet
(internetforum och andra internetfenomen) skapar en möjlighet för information att snabbt
överföras mellan människor som kan leda till att människor följer andra (Qawi, 2010).
Internet möjliggör även för oss att följa flocken i högre grad. På vissa former av aktieforum
kan medlemmarna även utfärda olika köp och säljrekommendationer för en aktie tillsammans
med ett riktpris vid en framtida tidpunkt. När de enskildas åsikter läggs samman leder det till
en kollektiv uppfattning om en akties framtidsutsikter. De personer som väljer att använda sig
av denna form av prognoser efterföljer en stor mängd människor och kan därför i hög grad
sägas följa en flock. Då det kan kännas tryggare att göra som alla andra påverkar investerare
varandra (Fromlet, 2001). När det gäller aktieforum är det sammanfattningsvis en
informationskälla som i hög grad påverkar investerare.

5.1.2 Privatrådgivare
Den informationskälla som fick lägst frekvens i undersökningen var privatrådgivare. Detta
kan troligtvis bero på att de som deltog i enkätundersökningen var aktiva på olika aktieforum
och sidor på internet som vände sig främst till aktieintresserade personer. Av detta drar
författarna slutsatsen att respondenterna i denna studie har ett stort intresse av aktiehandel. De
har troligtvis en relativt stor kunskap själva och känner inget behov av att söka upp en
privatrådgivare på exempelvis en bank. Denna slutsats bekräftas även av intervjun som
genomfördes med respondent A (privatrådgivaren). Han berättade att han ofta fungerar som
en slags utbildare och att mycket av hans arbete handlar om att få hans kunder att förstå
skillnaderna i olika investeringsalternativ.
En förklaring till att resultatet i hög grad visar att privatpersoner aldrig använder sig av
rådgivare kan alltså bero på att de som deltog i denna studie har så pass mycket erfarenhet och
intresse sedan tidigare att de därför själva kan avgöra vilka aktier de vill och borde investera i.
Nofsinger & Varma (2007) menar även de att det faktum att privatpersoner väljer att vända
sig till en rådgivare beror på bristen av egen kunskap. Den låga svarsfrekvensen skulle också
kunna bero på att många yngre individer deltog i undersökningen. Privatrådgivaren i intervjun
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hade en gräns för hur mycket kapital kunderna var tvungna att äga för att få ta del av hans
tjänster. Många av respondenterna i enkätundersökningen befann sig i de lägre
inkomstnivåerna vilket kan påverka svarsfrekvensen och är därför viktigt att påpeka.
Något som framkom i intervjun med respondent A var att han ansåg sig ha en ganska stor
påverkan på privatpersoners investeringsbeslut, detta stämmer även överens med vad en
studie av Statman (2001) hävdar. Hans studie kom fram till att rådgivare i stor grad faktisk
styr investerarens beslut.

5.1.3 Analytiker
I figur 3 har 40,3 % svarat alternativet att de ibland använder rekommendationer från
analytiker. En studie visar att analytiker ofta har fel i sina prognoser men att människor följer
dem i hög grad i alla fall (Balboa, et al., 2008). Detta fenomen går även att se i denna
undersökning, då många respondenter svarat att de följer analytiker i viss grad. Analytiker D
som medverkade i intervjun bekräftade tidigare påstående genom att säga att han tror
människor lyssnar för mycket på analytiker. Han säger att det är ett svårt arbete och ifall
analytikerna har rätt 50 % av gångerna är de nöjda. Analytiker D sa också att privatpersoner
med mindre kunskap om aktier ibland sätter sitt eget sunda förnuft åt sidan och följer
rekommendationerna helhjärtat, de verkar tro att analytikerna har tillgång till en kristallkula.
Att privatpersoner följer analytikers råd kan kopplas till beteendeteori och specifikt
flockbeteende. Som tidigare nämnts kan fenomenet att påverkas av andra bero på att
människor ofta förlitar sig på personer med mycket kunskap. Privatpersoner har även en
tendens att följa personer i högre positioner än sig själva (Qawi, 2010). Detta skulle kunna
vara en förklaring till varför privatpersoner följer analytiker även om deras rekommendationer
ibland kan vara bristfälliga.
I figur 10 som presenterades i empirigenomgången kan författarna se att flockbeteende är mer
tydligt i situationer där en högt uppsatt person säljer av sitt aktieinnehav. Till exempel visar
resultatet att fler personer skulle ha sålt sitt innehav eller en del av sitt innehav om exempelvis
en VD i företaget säljer sina aktier i förhållande till om en bekant/vänner/kollega skulle gjort
det. Detta resultat stämmer bra överens med studien av Qawi (2010) som menar att människor
ofta följer personer som är högre uppsatta då de antar att dessa personer har mer kunskap i
förhållande till än själv. Analytiker skulle troligtvis kunna ses som experter inom sitt område
med en större insyn i företagen än många andra. Detta skulle kanske kunna förklara varför de
efterföljs i så stor grad som de gör.
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5.1.4 Fundamental analys
Fundamental analys är något som relativt många använder sig av enligt denna undersökning.
Figur 3 visar att 20,2 % av respondenterna alltid använder denna metod medan 25,7 %
använder den ofta och 20,2 % använder den ibland. Detta visar att majoriteten av
respondenterna nyttjar fundamental analys i någon grad. Det bör dock påpekas att författarna
av denna studie vände sig till privatpersoner genom olika internetforum och internetsidor som
främst vände sig till personer som i dagsläget har ett intresse för aktier. För att genomföra en
fundamental analys krävs en viss grad av kunskap och författarna tror att procenten hade
blivit något lägre om de istället vänt sig till privatpersoner på annat sätt. Fundamental analys
är en väldigt självständig form av analysteknik som troligtvis används i kombination med de
övriga alternativen.

(

)

Något som är intressant och som visade sig i figur 12 var att bland de som köper mer aktier
om deras bekanta/ vänner/ kollegor börjar sälja av sitt innehav, gör 50 % av dessa
respondenter alltid en fundamental analys. Tidigare nämndes att det krävs en viss grad av
kunskap för att upprätta en fundamental analys, det i kombination med att personerna svarat
att de gör tvärtemot sina vänner tolkar författarna som att det är personer med mycket
kunskap och som i högre grad tror på sig själva som använder sig av fundamental analys.
Tidigare studier av Qawi (2010) har hävdat att en brist på kunskap ofta är en anledning till att
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personer väljer att följa andra. Då dessa personer har kunskap kanske det kan vara svaret på
varför de följer flocken i mindre grad.

5.2 Risktolerans
När det gäller figur 9 som visar en bild av den risk respondenterna i undersökningen upplever
sig ta fick alternativet ja tar risk efter tillräcklig efterforskning en klar majoritet. 10,9 %
svarade att de ansåg sig själva vara en gambler. Det innebär att det fanns en hög grad av
risktagande bland respondenterna i denna studie. Detta är inte konstigt då en hög vilja att ta
ekonomiska risker är den viktigaste faktorn i beslutet att köpa aktier enligt Keller och Siegrist
(2006). Då alla respondenter förutom två stycken handlar med aktier förutsäger detta att de är
villiga att ta en risk, då aktiehandel är en riskfylld sparform. Vad är det då som kan ligga
bakom detta risktagande, det finns flera studier som hävdar att kön, ålder, utbildning,
erfarenhet och inkomst är variabler som påverkar privatpersoners risktolerans. För att ta reda
på om det finns något samband mellan dessa aspekter i likhet med vad tidigare forskning visat
genomfördes två olika former av analyser som undersöker samband.

5.2.1 Risk i förhållande till bakgrundsvariabler
För att undersöka sambandet mellan risk och bakgrundsvariablerna kön, ålder, utbildning,
inkomst och erfarenhet har författarna utfört flera separata regressionsanalyser och en
multipel analys. Utgångpunkt var de separata regressionsanalyserna, den multipla analysen
utfördes endast för att visa att de oberoende variablerna påverkar varandra. Den beroende
variabeln i detta fall är frågan (hur skulle du beskriva dig själv som risktagare?).
Sammanställning separata
regressionsanalyser

B-Koefficient

Signifikans

Ålder

0,133

0,008

Kön

0,599

0,000

Högsta genomförda utbildning

0,056

0,117

Sammanlagd månadsinkomst

– 0,038

0,440

Hur länge har du handlat med aktier

– 0,013

0,775
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Multipel regressionsanalys

B-Koefficient

Signifikans

Ålder

0,124

0,031

Kön

0,462

0,003

Högsta genomförda utbildning

0,054

0,148

Sammanlagd månadsinkomst

– 0,075

0,150

Hur länge har du handlat med aktier

– 0,070

0,173

Tabell 3 är regressionsanalysens huvudresultat. Här går det att se de oberoende variablernas
B-koefficient och om de är signifikanta. B-koefficienten för den oberoende variabeln visar
vilken påverkan ett steg uppåt på den oberoende variabeln har på den beroende variabeln. Ifall
effekten är positiv eller negativ är oftast mest intressant. Detta avgör om en ökning i den
oberoende variabeln leder till en minskning eller ökning i den beroende variabeln (Sundell,
2009). Högst B-koefficient har kön och ålder med 0,599 respektive 0,133. Koefficienten för
kön kan tolkas som att risken kvinnorna tar är 0,599 lägre än för männen. Till höger i tabellen
kan författarna se om koefficienten är signifikant.
Med detta menas om det går säga att koefficienten med säkerhet inte är 0. Ett k-värde som
visar 0 betyder att den oberoende variabeln inte har någon inverkan på den beroende
variabeln. Ett så lågt signifikanstal som möjligt är att eftersträva. Standardgränsen är 0,05 och
hamnar talet under denna gräns går det med 95 % säkerhet säga att koefficienten inte är noll.
Ålder och kön är de två variabler som hamnar under gränsen (Sundell, 2009).
Sammanfattningsvis går det utläsa att kön och ålder är signifikanta med 0,000 respektive
0,008. I den multipla analysen i tabell 4 kan författarna se att kön och ålder har påverkats av
de andra variablerna och att signifikansen har minskat i styrka. Signifikansen hos högsta
genomförda utbildning har också förändrats till en svagare signifikansnivå. Sammanlagd
månadsinkomst och hur länge personer handlat med aktier har däremot ändrats till en starkare
signifikansnivå. Dock klarar de inte standardgränsen på 0,05. Kön och ålder är fortfarande de
enda variablerna som visar signifikans beroende på om författarna utför separata eller en
multipel regressionsanalys.
Eftersom detta är ett icke-slumpmässigt urval ska en viss försiktighet iakttas gällande
signifikanstest. Om testet varit slumpmässigt hade signifikansen kunnat tolkas som ett mått på
sannolikheten att den oberoende variabeln har en effekt på den beroende variabeln som inte är
noll i den stora populationen. Dock kan signifikansen vara relevant även vid ett icke50

slumpmässigt urval. Då kan det istället ses som ett mått på sannolikheten att författarna skulle
se en effekt om variablerna egentligen inte hängde ihop alls (Sundell, 2009).
Efter de utförda testerna kan det sammanfattningsvis sägas att kön och ålder är de enda
variablerna som klarar signifikansnivån och därför går det hävda att det förekommer ett
samband mellan dessa variabler och risk. Kön och risk har ett positivt samband, detta innebär
att män tar en högre risk i förhållande till kvinnor. Detta resultat stämmer överens med
tidigare studier av Sung och Hanna (1996) och Hanna och Yao (2005). Det samtliga studier
har kommit fram till är att män är mer riskbenägna än kvinnor. Detta skulle kunna bero på att
män är mer självsäkra vilket en studie av Odean och Barber (2001) påvisar. Övertro och
självförtroende är något som kan hänga ihop. Då ett högt självförtroende kan leda till en
övertro på sin kapacitet.

(

)

Genom att göra en graf kunde författarna se att av dem som sagt att de anser sig vara en bättre
investerare än genomsnittet har 68,9% valt svarsalternativet att de är villiga att ta risk efter
tillräcklig efterforskning. Detta alternativ representerar en villighet till risktagande. Detta
skulle kunna vara en förklaring till varför människor tar en stor risk. Att de anser att de är bra
på att investera och tror på sig själva i hög grad. Övertro skulle kunna vara något som
påverkar vilken grad människor är villiga att ta risk. Mellan kvinnor och män finns en skillnad
i empirikapitlet på de som anser sig vara bättre investerare än genomsnittet på 3 %, det är inte
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särskilt mycket men en liten skillnad förekommer. Detta visar att män har en tendens till att ha
något högre grad av övertro i förhållande till kvinnor. Flockbeteende skulle också kunna
förklara varför vissa personer ibland tar mer risk än andra, ibland kanske människor följer
andra personer i tron om att det inte är ett särskilt riskfyllt beslut. Detta är troligtvis vanligare
i de fall personerna ifråga saknar kunskap om aktiehandel, då brist på kunskap som tidigare
nämnts är något som gör att individer följer andra (Qawi, 2010).
Ett annat samband visade sig förekomma mellan variablerna risk och ålder. Sambandet var
positivt och förelåg med 95 % säkerhet. Att sambandet var positivt samstämmer med
resultatet av Grable (2000) som har påvisat ett positivt samband mellan ålder och risktolerans.
Detta innebär att en äldre individ istället har en finansiell risktolerans som är positiv i
jämförelse med yngre individer (ibid.). Det betyder att vid högre ålder tas mer risk. Detta
motsäger dock studien av Dahlback (1991) som har visat ett negativt samband som innebär att
äldre individer har en finansiell risktolerans som är mer negativ jämfört med yngre individer.
En äldre person har oftast mer erfarenhet med sig och har mer pengar att handla med. Detta
kan vara en bra grund för att kunna ta risker överhuvudtaget jämfört med en student på endast
studielån. Med tiden kan människor bli mer självsäkra och detta kan troligtvis utvecklas till en
form av övertro. Anledningen till att äldre personer tar en större grad av risk skulle kunna
bero på en viss grad av övertro. Om individer anser sig vara en bättre investerare än
genomsnittet känner de sig troligtvis säkrare i sina beslut och vågar därmed ta en större risk.
Vissa personer kan få en ökad övertro med åren.
När det gäller sambandet mellan riskfrågan och bakgrundsvariablerna erfarenhet, inkomst och
utbildning var sambanden inte signifikanta. Författarna kan därför dra slutsatsen att det
gällande erfarenhet, inkomst och utbildning ej föreligger något samband som kan hävdas
angående populationen. Detta särskiljer mot tidigare studier som hävdat att det förekommer
ett samband mellan dessa variabler och risktolerans (Grable, 2000; Finke & Huston, 2003).
Att resultaten särskiljer från tidigare studier skulle kunna bero på att tidigare forskarna
undersökt riskaspekten på andra sätt i jämförelse med hur den undersökts i denna studie. Då
författarna av denna studie endast kopplat svaren på en riskfråga i förhållande till
bakgrundsvariablerna kan det vara så att vissa delar som en större studie undersökt förbisetts
på grund av tidsbrist. Då urvalet i denna studie inte var slumpmässigt skulle även detta kunna
tänkas vara en bidragande faktor till detta särskiljande resultat. I studien av (Grable, 2000) har
de exempelvis gjort ett slumpmässigt urval med 1075 deltagande individer. Deras urval var
relativt jämt fördelat på män och kvinnor. För att fånga risktoleransen ställdes 20 frågor om
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olika risksituationer till respondenterna som de sedan kombinerade i en risktoleransindex. Då
endast en fråga som inte fångade risk i ett helhetsperspektiv användes i denna studie så är det
särskiljande resultatet inte så konstigt. Författarna i denna studie får genom frågan helt enkelt
inte en täckande bild av riskaspekten och därför skiljer troligtvis svaren.

5.3 Ägarstruktur/ familjeföretag
Börsföretag kan ha olika former av ägarstruktur. I figur 4 i empiridelen kunde författarna se
att detta är något som respondenterna i studien beaktar när de står inför ett investeringsbeslut.
39 % svarade att de anser att ägarstruktur har en viss betydelse medan 12,4 % svarade att det
har en stor betydelse. Av detta kan det konstateras att ägarstruktur är något som påverkar valet
för flera individer vid en investering i ett företag. Ägandet i bolagen kan exempelvis vara
koncentrerat med några få ägare eller mer utspritt på flera småägare. Detta kan enligt en
studie av Jensen (2002) innebära vissa skillnader för en aktieägare beroende på vad för typ av
ägarstruktur företaget har. I ett företag med koncentrerat ägande har forskning visat att det är
positivt att ha en storägare eftersom dessa kan övervaka ledningen. Detta kan leda till att
ledningen arbetar för ägarnas mål och inte sina egna (ibid.). Då studiens respondenter svarar
att det har en viss betydelse anser de troligtvis att det förekommer en viss skillnad mellan de
olika ägarstrukturerna ifråga. Det är inte endast privatpersonerna i studien som tar hänsyn till
ägarstrukturen. Även analytikerna som intervjuades i undersökningen berättade att de tar
hänsyn till ägarstrukturen när de utför sina analyser av företag och att det kan påverka vilken
rekommendation de ger. Respondent D menade att det är självklart att ägarstrukturen beaktas.
Ägarstrukturen kan påverka vilken rekommendation han ger en aktie. Han förklarar också att
om han tycker att en VD i ett bolag inte gör ett bra arbete men att bolaget istället har en
storägare som han har en bra uppfattning om och som historiskt sätt varit väldigt duktig på att
driva bolag och förbättra lönsamheten. Då kan respondent D på grund av ägaren känna att han
tror lite mer på företaget och till följd av detta sätta en köprekommendation istället för en
behåll rekommendation. Detta visar att ägarstrukturen är något analytikerna beaktar dock var
det enligt analytikerna inte det som har störst betydelse men det spelar en viss roll. Av
empirin kan det fastställas att både intervjurespondenterna och enkätrespondenterna beaktar
ägarstruktur fast i olika situationer.
Figur 5 i empiridelen visar om synen respondenterna har på koncentrerat ägande är positiv
eller negativ. Majoriteten svarade att de inte hade någon åsikt medan 37,8 % ansåg att
koncentrerat ägande är positivt. Att aktieägarna har en positiv syn är egentligen inte konstigt.
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Anledningen till att privatpersonerna har en positiv syn på koncentrerat ägande kan troligtvis
bero på att de ser storägaren som ett slags skydd. Det kan göra att aktieägarna slipper vara
oroliga för att utnyttjas även om de inte har kontroll över företaget (Jensen, 2002). I intervjun
med respondent B berättade han att koncentrerat ägande är viktigt då det skapar stabilitet att
ha en stark ägare i bakgrunden. Anledningen till att koncentrerat ägande ses som positivt i
studien skulle kunna vara att en storägare kan bidra till att motsättningar mellan agent och
principal inte uppstår. Då storägaren kan inverka på styrelsens agerande. Storägarna kan
ibland även vara utsedda till att vara en del av styrelsen. Detta kan medverka till att
aktieägarnas intressen på ett tydligare sätt företräds i beslutsfattandet i styrelsen. Om företaget
har ett spritt ägande med endast småägare är de i förhållande till storägare förmodligen inte
lika insatta i företagets verksamhet (Bukart, et al., 1997). Detta skulle kunna vara en av
anledningarna till varför en stor del av aktieägarna har en positiv uppfattning om koncentrerad
ägarstruktur. Intervjurespondenternas uppfattning om det är positivt att ett bolag har en eller
flera storägare var väldigt blandad. De menade att det kan både vara negativt och positivt. En
intervjurespondent berättade att det kan vara positivt för ett företag att ha en storägare om det
är en aktiv, långsiktig ägare som historiskt sett gjort ett bra arbete. Det kan dock lika gärna
vara negativt om det är en passiv storägare. Beroende på vem ägaren är och hur han sköter sig
kan det vara positivt. Dock verkar studiens enkätrespondenter överlag tycka att koncentrerat
ägande är förknippat med en mer positiv syn. En av intervjurespondenterna säger att ett spritt
ägande oftare är mer negativt än positivt. Denna åsikt stämmer troligtvis överlag, med
hänvisning till enkätrespondenternas svar.

5.3.1 Familjeföretag
Familjeföretag är en ägarstruktur som kan vara koncentrerad. Såsom tidigare nämnts har
resultaten visat att en stor del av privatpersonerna ser positivt på ett koncentrerat ägande.
Författarna kan av resultatet utläsa att när ett börsföretag är familjeägt har det betydelse för en
del av respondenterna inför ett investeringsbeslut. Det saknas majoritet men de flesta personer
37,1 % valde alternativet att de anser att familjeägandet har en viss betydelse. Dock var det
31,9 % som svarade att det inte har någon större betydelse. Även studiens
intervjurespondenter var något likgiltiga gällande familjeföretag. I utgångspunkt beaktas inte
familjeägandet när en analys görs och om det någon gång påverkar är det när familjen äger
minst 50 % eller om det är en familj som varit väldigt duktiga historiskt. Författarna kan av
intervjuerna dra slutsatsen att familjeföretag i sig oftast inte analyseras annorlunda än ett icke
familjeägt bolag. Att familjeägandet visade sig ha en viss betydelse för en del privatpersoner
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kan bero på flera saker. På grund av de slutna enkätfrågorna fick författarna inte reda på om
det har en viss betydelse för investeringsbeslutet på ett positivt eller negativt sätt. Dock kan
antaganden göras. Första antagandet är att det har en viss betydelse för investeringsbeslutet på
ett positivt sätt. Detta kan författarna koppla till stycket här ovan som handlar om koncentrerat
ägande och fördelarna med denna ägarstruktur. På grund av detta ser kanske privatpersonerna
positivt även på familjeföretag då de även har koncentrerat ägande. Skulle uppfattningen
istället vara att familjeägandet påverkar på ett negativt sätt kan detta kopplas till tidigare
forskning som säger att familjeföretag är en sämre ägarstruktur då det är ineffektiva (Perrow,
1972). Enligt Perrow (1972) är det oftast bara släktingar till ägarfamiljen som har chans på de
högre positionerna i företaget. Effektiviteten i företaget blir således sämre eftersom
rekryteringen kan påverkas genom att endast de med släktskap är relevanta kandidater och
företaget kan därmed riskera att gå minste om bättre kompetens (Perrow, 1972; Schulze, et
al., 2001). Denna negativa syn fanns också hos intervjurespondenterna. Men det var i de fall
där familjen äger 50 % eller mer. Då hamnar småspararna i en position där de inte har särskilt
mycket att säga till om och familjen kan på så sätt missbruka makten och eventuellt arbeta för
egen vinning. Detta skulle kunna vara några anledningar till varför vissa privatpersoner anser
att om ett företag är ett familjeföretag skulle det påverka ett investeringsbeslut.
Då författarna ville veta vilken syn privatpersoner har på familjeföretag gjordes valet att
använda en tidigare studie som undersökt vilka ord som kopplas till familjeföretag. I denna
studie rankades orden från ett till fem i följande ordning: engagerade, ansvarfulla, rättvisa,
hårt arbetande och framgångsrika högst (Koiranen, 2002). Författarna av denna studie bad
respondenterna att välja bland samma ord som Koiranen (2002) använt i sin studie för att
avgöra vilken syn som finns på familjeföretag bland privatpersoner. De fem ord som fick
högst svarsfrekvens i denna studie var engagerade, hårt arbetande, ansvarsfulla, drivna av
familjetradition och målinriktade. Med flest svar på engagerade och minst på målinriktade.
Av detta kan det bekräftas att orden engagerade, hårt arbetande och ansvarsfulla rankades
bland topp fem både i denna studie och i den tidigare studien av Koiranen (2002). Detta
betyder att liknande åsikter och syn fanns hos både privatpersoner och familjemedlemmar
från ägarfamiljerna. Något författarna tyckte var intressant med resultatet på frågan är att alla
38 ord som fanns att välja bland valdes av en eller flera personer. Detta visar att
privatpersoner har en väldigt blandad syn på familjeföretag, vilket även tidigare forskning
visat (Bjuggren, et al., 2003; Anderson & Reeb, 2003; Perrow, 1972; Harvey, 1999; Schulze,
et al., 2001).
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Figur 8 i empirigenomgången ger en bild av vilken uppfattning respondenterna i denna studie
har på ägarstrukturen familjeföretag. Majoriteten svarade att de anser att familjeföretag
varken är bättre eller sämre än icke familjeägda bolag. Tidigare studier av Andersson och
Reeb (2003) hävdar att familjeföretag presterar bättre eller åtminstone lika bra som icke
familjeägda bolag. Detta samstämmer med vad 7,7 % av respondenterna har svarat. En studie
av Perrow (1972) påstår i motsats till detta att familjeföretag är ineffektiva i jämförelse med
icke familjeägda företag. Detta till följd av att släktingar endast har chans på de högre
positionerna i företaget. Detta samstämmer i viss grad med 5,3 % av respondenterna som
anser att familjeföretag har sämre resultat vilket troligtvis kan härledas till att de är
ineffektiva. Något som skulle kunna ligga till grund för respondenternas positiva åsikter om
familjeägda företags resultat kan vara deras uppfattning om agentkostnader. Kanske
respondenternas åsikter om agentkostnader är att de är mindre i familjeägda bolag då
relationen mellan ledning och ägare är överlappande. Om agentkostnaderna är mindre leder
det troligtvis till ett högre resultat då mer kapital blir över (Daily & Dollinger, 1992).
Majoriteten av respondenterna anser dock att familjeföretag varken är bättre eller sämre än
icke familjeägda bolag. En tanke som då slog författarna av denna studie var att detta är
konstigt då figur 6 i empirigenomgången visade att hela 37,1 procent svarade att de beaktade
familjeägandet när de skulle ta ett investeringsbeslut. Varför beaktar de då familjeägandet om
de flesta i figur 8 inte anser att de är bättre i förhållande till icke familjeägda företag. Det kan
troligtvis bero på att de istället beaktar familjeägande på samma sätt som om det är ett
koncentrerat ägande. De kanske inte anser att det är någon skillnad mellan att företagen är
familjeägda eller icke familjeägda prestationsmässigt. Utan anser kanske endast att de är
viktiga att ta hänsyn till om de äger en majoritet vilket då kan påverka aktieägarna. Med hjälp
av figur 8 får undersökningen en mer utökad bild av synen/uppfattningen privatpersoner har
på familjeägda företag.

5.4 Sammankoppling risk, informationskällor och ägarstruktur
De tre utvalda aspekterna i detta arbete har inte en självklar koppling till varandra. Dock kan
de alla kopplas till att de kan vara en del av eller ha en påverkan på hur privatpersoner gör
sina investeringsbeslut. För att undersöka om aspekterna kan tänkas ha någon koppling i
förhållande till varandra utfördes flera regressionsanalyser. Då det finns väldigt många olika
samband som kunde undersökas, har valet gjorts att endast lyfta fram de som visar på en
signifikant

korrelation.

När

författarna

kopplar
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ihop

riskaspekten

med

olika

informationsskällor går det se att ett signifikant samband föreligger mellan användningen av
aktieforum, privatrådgivare och risk.
Multipel regressionsanalys

B-koefficient

Vilken utsträckning vänder du dig till privatrådgivare

Signifikans

-0,168

0,029

0,193

0,000

Vilken utsträckning besöker du aktieforum

Av alla informationskällor går det se att det endast är privatrådgivare och aktieforum som har
ett samband med graden av risk en person upplever sig ta. De som besöker aktieforum ser sig
själva som större risktagare. De som besöker rådgivare i hög grad upplever däremot att de tar
en mindre grad av risk. De som går till rådgivare får ofta aktier rekommenderade från en lista
som bankens analytiker rekommenderat, dessa aktier kan ses som säkrare och därför är detta
resultat ganska väntat. Aktieforum är en mer fri form där du kan lyssna på andra människors
åsikter det kan dock ses som det är en större risk då de som ger sina tips inte alltid är experter.
Regressionsanalys

B-koefficient

Signifikans

-0,264

0,001

Hur skulle du beskriva dig själv som risktagare?

Ett signifikant samband har även påträffats mellan risk och betydelsen av familjeföretag
aspekten. Sambandet är negativt och detta innebär att de som tar mindre risk anser att
familjeföretag har en större betydelse inför ett investeringsbeslut. Om de har en positiv eller
negativ betydelse för privatpersonerna vet författarna inte men det är en aspekt som iallafall
beaktas. Kanske är det så att de personer som är extra försiktiga tar hänsyn till alla aspekter
runt en investering för att vara extra säkra.

Sambandsanalys mellan informationskällor och syn på koncentrerat

Pearson Chi-

Cramer´

ägande

Square

sV

Årsredovisningar & Syn på koncentrerat ägande

0,000

0,239

Fundamental analys & Syn på koncentrerat ägande

0,027

0,186
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Ett annat samband som förekom i studien var det mellan synen på koncentrerat ägande och
användandet av årsredovisningar och fundamental analys. Det fick författarna fram genom att
göra ett Chi 2- test. I tabellen nedan visar Pearson Chi-Sqaure värdet 0 %. Det innebär att det
är 0 % chans att författarna skulle se ett såhär starkt samband om det inte fanns något. Det
visar att sambandet kan generaliseras med en säkerhet på 100 %. Cramer´s V visar styrkan i
sambandet, den visar 23,9 % vilket innebär att sambandet är svagt (Bryman & Bell, 2014).
Det betyder dock att om årsredovisningar används påverkar det den syn en privatperson har
på koncentrerat ägande, men att variabeln (syn på koncentrerat ägande) har ett samband med
minst en variabel till utöver variabeln (användning av årsredovisningar). Detta samband går
även att se gällande fundamental analys. Dessa två metoder är väldigt självständiga och man
lyssnar inte på några andra personer ifråga för att samla in denna information om ett företag.
Vad detta samband beror på är oklart dock skulle det kanske kunna bero på att de som läser
årsredovisningar observerat något om företag med koncentrerat ägande. Vissa forskare anser
att årsredovisningarna blir svårare för intressenterna att förstå då redovisningarna inte i lika
stor grad görs för att minska informationsasymmetrin utan snarare görs för redovisningens
skull (Schulze, et al., 2001). De personer som granskar årsredovisningar och gör en
fundamental analys har troligtvis mycket kunskap då det krävs för att förstå informationen.
De kanske även är mer pålästa om fördelarna och nackdelarna med ett koncentrerat ägande
och därför kanske sambandet föreligger.
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6. Slutsats
Kapitlet inleds med en presentation av studiens slutsatser och fortsätter sedan med en
redogörelse av studiens bidrag, förslag till vidare forskning, studiens begräsningar och
avslutas med en etisk reflektion.
Studiens första forskningsfråga lyder:
Vilka aspekter påverkar aktieinvesterares risktolerans och i vilken grad används olika
informationskällor?
Resultatet av studien gällande vilka aspekter som påverkar aktieinvesterares risktolerans visar
att kön och ålder är två variabler som påverkar hur benägna privatpersoner är att ta risk.
Resultatet innebär att män tar mer risker än kvinnor i samband med aktiehandel och att
riskbenägenheten ökar med åldern. Detta resultat bekräftar vad tidigare forskare kommit fram
till gällande kön och ålder (Grable, 2000; Barber & Odean, 2001). Detta kan nu även
bekräftas gälla bland privatpersonerna i denna studie. Resultatet gällande i vilken grad olika
informationskällor används visade att aktieforum nyttjas i högst grad och att privatrådgivare
användes minst.
Studiens andra forskningsfråga lyder:
Vilken syn har privatpersoner på ägarstruktur i börsnoterade bolag och påverkar
ägarstrukturen investeringsbeslutet?
Den andra slutsatsen gällande synen på ägarstruktur visar att majoriteten av privatpersonerna
saknar åsikt gällande om det är positivt med ett koncentrerat ägande. Bortser man från
svarsalternativet vet inte och endast jämför de som valde svarsalternativet positivt respektive
negativt ser författarna att personer är mer positivt inställda till ett koncentrerat ägande. Det
kan därför sägas att en positiv syn är det som i högst grad förknippas med ett koncentrerat
ägande.
Författarna kom fram till att det finns en väldigt blandad syn hos privatpersoner om vad som
kännetecknar ett familjeföretag. I studien uppmanades privatpersonerna välja vilket eller vilka
av 38 stycken adjektiv som bäst beskriver deras syn på familjeföretag. Resultatet visade att
alla ord valdes av en eller flera respondenter. De tre ord som flest personer valde var
engagerade, hårt arbetande och ansvarsfulla. Något annat som framkom i denna uppsats var
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att majoriteten av respondenterna ansåg att familjeföretag varken är bättre eller sämre än icke
familjeägda bolag.
Resultatet av studien visar också att ägarstruktur beaktas av de flesta privata investerare och
faktiskt påverkar privatpersoner till viss del i deras investeringsbeslut. Ägarstrukturen är inte
en avgörande faktor för ett investeringsbeslut men den spelar en roll för majoriteten av
respondenterna. En likartad fråga ställdes där författarna inriktade sig på familjeföretag och
inte ägarstruktur generellt. Alternativet ja, till viss del fick också här högst svarsfrekvens. Det
innebär att när ett företag är familjeägt påverkar även detta privatpersoners investeringsbeslut.

6.1 Studiens bidrag
Studiens bidrag till forskningsområdet är en ökad kännedom om privatpersoners åsikter
gällande ägarstruktur både generellt och med inriktning på familjeägda bolag. La Porta et al.
(1998) framför att Sverige tillhör de länder som har ett lägre investeringsskydd vilket i sin tur
leder till att företag har mer koncentrerat ägande. Jensen (2002) visade med sin forskning att
det är positivt att ha storägare eftersom dessa kan övervaka ledningen. Det kan i sin tur leda
till att ledningen arbetar mer åt ägarnas mål och inte sina egna. I denna studie bekräftades att
koncentrerat ägande ses som positivt bland privatpersonerna som deltog i studien.
Det kan även vara intressant för ägarfamiljen att veta vad privatpersoner har för syn på
familjeföretag. Koiranen (2002) granskade hur finska familjeföretag som varit i branschen
över 100 år uppfattar sig själva. De adjektiv som rankades högst var engagerade, ansvarsfulla,
rättvisa, hårt arbetande och framgångsrika. Denna syn visades delvis finnas även bland
privatpersoner. Respondenterna i denna studie rankade orden engagerade, hårt arbetande,
ansvarsfulla, drivna av familjetradition och målinriktade högst. Ett intressant tillägg är dock
att alla svarsalternativ fick ett eller flera svar vilket visar att det förekommer en blandad syn
på familjeföretag hos privatpersoner.
Tidigare studier har visat vilka olika informationskällor som används när investerare ska
skaffa information om olika investeringsbeslut (Nofsinger & Varma, 2007; Statman, 2001;
Asquith , et al., 2005; Antweiler & Frank, 2004; Sundgren, et al., 2009; Haskel, 2015). Denna
studie har bidragit med att visa de informationskällor som privatpersoner använder i högst
grad i förhållande till varandra. Detta har bidragit till en ökad kunskap om den grad dessa
metoder används och hur populära de är. Föreliggande studie visar att privatrådgivare används
i obetydlig grad av respondenterna, detta resultat kan användas av personer som arbetar med

60

banktjänster då resultatet går att tolka som att det finns möjligheter för banker att utveckla
sina tjänster för att på så sätt locka fler kunder.
Denna undersökning bekräftade vad tidigare forskare visat gällande att kön och ålder är två
variabler som påverkar en investerares risktolerans (Grable, 2000; Barber & Odean, 2001).
Författarna fick inte fram något signifikant samband gällande respondenternas risktolerans
och variablerna utbildning, inkomst och erfarenhet vilket tidigare studier funnit.
Studiens bidrag till praktiker, i detta fall privata aktieinvesterare, är en ökad kännedom om
hur andra aktieinvesterare tycker och tänker gällande de undersökta aspekterna. Många
människor vill göra som andra och med hjälp av flockbeteende har författarna belyst varför
vissa informationskällor är populära. Studiens bidrag till praktiker är också en ökad kännedom
om hur beteendeteori kan påverka investerare till att göra ett visst investeringsbeslut.
Författarna hoppas att privatpersoner ska bli mer uppmärksamma gällande fenomenet
flockbeteende.

6.2 Förslag till vidare forskning
Ett område som skulle vara intressant att fördjupa forskning kring vore att undersöka hur
sociala medier påverkar privatpersoners investeringsbeslut. Resultatet av denna studie visade
att aktieforum var det som flest privatpersoner använde sig av. I denna studie hade författarna
dock ställt aktieforum ihop med andra mer traditionella sätt att skaffa information (till
exempel årsredovisningar och rådgivare på bank). Det hade varit spännande att genomföra
forskning enbart inriktad på sociala medier.
Av denna studie framkom att när ett företag är familjeägt påverkar det privatpersoners
investeringsbeslut. I och med att enkäten var av kvantitativ struktur fick författarna inte reda
på hur det påverkar beslutet. Det går därför inte med säkerhet att säga om det påverkar
positivt genom att privatpersoner blir mer benägna till att investera i familjeföretag eller om
det påverkar negativt och gör att privatpersoner undviker att investera i familjeföretag. Det
hade varit givande att genomföra en kvalitativ studie som undersöker på ett djupare sätt hur
familjeägandet påverkar privatpersoners investeringsbeslut.
Då denna studie fokuserade på familjeföretag på börsen i förhållande till privatpersoner skulle
det vara intressant att göra en liknande undersökning men istället fokusera på kundernas syn
på familjeföretag. Det skulle gå att undersöka både synen gällande börsnoterade
familjeföretag eller mindre till medelstora onoterade familjeföretag.
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6.3 Studiens begränsningar
Urvalsprocessen av respondenter till denna studie var förknippad med vissa risker. Då urvalet
ej var representativt utan var ett bekvämlighetsurval kan det vara svårt att generalisera
resultatet av denna studie. Eftersom enkäten var elektronisk hade de personer som inte var
aktiva på internet någon möjlighet att delta. Detta skulle kunna ifrågasätta relevansen av
studien. De personer som valt att delta får ändå anses ha hög relevans då de har ett stort
intresse och kunskap om aktier. Författarna kan anta att de som svarat går att jämställa med
andra privata investerare som har liknande intresse som respondenterna i denna studie. Då det
endast var två personer av de deltagande som inte ägde aktier går det konstatera att
respondenterna är relevanta för att besvara frågor om aktiehandel. Sammanfattningsvis kan
författarna säga att resultaten har en relevans då frågorna besvarats av privatpersoner med ett
intresse för aktier.
Något som kan kritiseras i undersökningen är att enkätfråga 7 i empirikapitlet som försökte
fånga respondenternas syn på familjeföretag är ställd på ett mer allmänt sätt. Detta kan ha fått
respondenterna att tänka på familjeföretag mer generellt och inte på familjeföretag som är
börsnoterade när frågan besvarades. Därför är det viktigt att ha det i åtanke att denna fråga
troligtvis ger en mer allmän bild av synen på familjeföretag och inte med inriktning på
familjeföretag som är börsbolag. Det är också viktigt att tänka på att orden som användes för
att fånga denna syn har en positiv inriktning. Därför kan det hävdas att det endast är den
positiva synen på familjeföretag som givits en bild av. Dock ställdes ytterligare en fråga för
att få en bredare bild av respondenternas uppfattning. Denna fråga finns i figur 8 i
empirikapitlet den fångar dock inte alla syner en person kan ha på ett familjeföretag men den
ger dock en möjlighet för att en bredare bild av respondenternas syn på familjeföretag fångas.

6.4 Etisk reflektion
En anledning till att företag väljer att bli börsnoterade är bland annat för att det ger en
möjlighet till att få riskkapital. Att bli noterade medför att företagen kan möta investerare på
börsen som är villiga att investera sitt kapital. På detta sätt får företagen kapital samtidigt som
investerarna får ägarandelar i företaget. Att personer är villiga att ta risker genom att investera
sitt kapital i börsföretag är nödvändigt för att näringslivet ska kunna utvecklas. Samhället i sig
är starkt beroende av riskkapital. Författarna av denna studie menar att privatpersoners
risktolerans borde ses som positivt för samhällsutvecklingen så länge risktagandet sker i
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skälig grad. Skulle personer inte vilja ta risker överhuvudtaget hade det blivit betydligt
svårare för företagen att skaffa kapital och detta hade troligtvis påverkat samhället.
I och med att aktiehandeln är en öppen handel som vem som helst kan ta del av sprids också
ägandet i samhället. Detta spridda ägande bidrar till engagemang, både bland privata
investerare genom att de sannolikt kommer vara intresserade av hur det går för företaget de
investerat sina pengar i, men också för företagen som får tillgång till nytt kapital som
exempelvis kan användas för att göra nya investeringar eller liknande. Författarna av denna
studie tror också att den öppna aktiehandeln bidrar till ett ökat ansvarstagande bland företagen
vilket påverkar samhället positivt. Med ansvarstagande tänker författarna att aktieägarna har
ett stort intresse av att bevaka ledningen och vad som händer i företagen. Skulle ett företag
genomföra något som kan anses vara oetiskt, förslagsvis använda sig av barnarbete skulle
troligtvis många investerare undvika detta bolag. Även ledningen borde känna ett stort ansvar
gentemot aktieägarna och samhället då deras beslut kan komma att påverka många personer.
Såsom redogjorts tidigare i denna uppsats finns det idag väldigt mycket information som är
lättillgänglig för det flesta. Ett problem med detta kan vara att det finns alldeles för mycket
information för att en människa ska ha möjlighet att tillgodogöra sig allt som är väsentligt.
Risken finns att något viktigt förbises. Bristande förmåga att inhämta all information kan ge
upphov till negativa konsekvenser. Av denna studie tyder det på att flockbeteende är något
som existerar bland investerare. Även detta fenomen kan innebära negativa konsekvenser,
speciellt i samband med brist på information. Möjligheten att personer tar allt för stor risk på
grund av flockbeteende kan få som följd att privatpersoner förlorar mer pengar än de
egentligen har råd med. Saknar individen förmågan att själv tillgodogöra sig information och
lyssnar för mycket på andra så finns risken att hamna i ekonomisk knipa vilket är negativt för
samhället då det kostar pengar.
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Bilaga 1 Individuella reflektioner
Malin Nilsson
Det var med en förväntan och nervositet examensarbetet började. Jag hade fått höra från
tidigare studenter hur krävande och stressig denna termin skulle bli. Jag minns att jag inte
riktigt kunde sätta mig in i hur tidskrävande och ansträngande det skulle bli att skriva ett
examensarbete. Det var först när jag befann mig i situationen själv som jag förstod vad alla
andra hade pratat om. När vi nu är klara med uppsatsen kan jag se tillbaka på tiden och
konstatera att det verkligen har varit en lärorik men även mycket krävande termin! Vi har fått
slita hårt och jag anser att det hela tiden har varit ett högt tempo med mycket stress.
Valet av uppsatsämne var inte ett helt självklart val ifrån början. Inledningsvis hade vi en
tanke om att skriva något angående bolagsstyrning. Intresset för bolagsstyrning uppkom under
kursen Externredovisning IV. Från början var vi inne på att skriva om ledningen och inrikta
oss mot riskfyllda investeringar men efter en del funderande och diskussion bytte vi
perspektiv till aktieägarna istället. En annan faktor som låg till grund för vårt val av ämne var
att vi såg att det fanns lite forskning ifrån just investerares perspektiv. Denna syn bekräftades
även av vår handledare.
Jag anser att arbetsfördelningen oss emellan har varit bra och rättvist fördelad. Det har ibland
varit svårt att fördela arbetsuppgifterna så att vi gjort exakt lika mycket men jag tycker ändå
att vi båda har bidragit med lika mycket under arbetets gång. Vi båda hade innan uppsatsen en
ganska bra uppfattning om vad som var våra svaga sidor. Tack vare detta har vi hela tiden haft
förståelse för varandra och hjälpt varandra när det varit kämpigt. Under arbetets gång har vi
setts flera dagar i veckan och arbetat tillsammans med skrivandet. De dagar som vi inte har
suttit tillsammans har anledningen oftast varit att vi arbetat med saker som inneburit mycket
läsning, ett exempel var i början av uppsatsskrivandet då vi skulle sätta oss in i vårt valda
ämne/område. Mycket tid lades då på att studera tidigare studier inom området, detta gjordes
genom att läsa ett flertal vetenskapliga artiklar. Vi båda ansåg att det var lättare att
koncentrera sig på artiklar i lugn och ro och då föredrog vi att göra detta hemifrån. En del
dagar valde vi att arbeta hemifrån även med skrivandet då vi kände att detta gav oss mer. Att
arbeta hemifrån gav oss möjlighet och utrymme för individuellt tänkande och egna
reflektioner. Detta ledde till fler givande diskussioner och idéer/förslag när vi sedan sågs.
Majoriteten av tiden har dock spenderats tillsammans i skolan och alla beslut som tagits har
skett genom diskussioner.
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Vid uppsatsens början hade jag aldrig tidigare genomfört en sådan här stor undersökning eller
skrivit en lika omfattande rapport. Jag anser att jag utvecklats väldigt mycket under dessa
månader med tanke på mina bristfälliga förkunskaper kopplade till uppsatsskrivande.
Genomförandet av denna studie har bland annat bidragit till att jag nu känner mig säkrare på
hur en bra och omfattande rapport skrivs. Källhänvisning var en av mina svaga sidor i början
men jag känner att jag idag vet hur det ska göras på ett korrekt sätt. Vår studie har givit mig
erfarenhet i hur en flermetodsforskning genomförs och jag har erhållit kunskap gällande hur
det går att använda sig av flera metoder för att samla in empiri till en och samma studie. Jag
har även utvecklat min förmåga till att strukturera och lägga upp en bra planering, samla in
material, använda teorier för att analysera, dra slutsatser och slutligen presentera ett resultat.
Detta tror jag att jag kommer ha stor nytta av i framtiden. Jag har även fått bättre kunskap om
hur jag hittar vetenskapliga artiklar på internet och hur du på ett effektivt sätt tillgodogör sig
innehållet i dessa. Min förmåga att kritiskt granska och sålla information har blivit betydligt
bättre. Jag har tack vare examensarbetet fått en fördjupad kunskap om aktieinvesteringar och
beteendeteorin. Vidare har jag lärt mig hur en teori kan hjälpa till att tolka empiriskt material.
Jag känner också att jag av examensarbetet förbättrat min självständighet, även om vi jobbat
som ett team hela tiden anser jag att examensarbetet består av flera moment där det ligger ett
stort ansvar på varje gruppmedlem och jag har på grund av detta blivit tvungen att
självständigt visa förmåga på att kunna ta egna initiativ och beslut. Slutligen har jag fått stor
lärdom av att jobba som ett team.
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Sarah Lundbrant
Att välja ämne till uppsatsen var svårare än vi först trodde att det skulle vara. Då vi i hög grad
ville komma på ett ämne som vi båda var intresserade av. Ett ämne som vi båda hade ett
intresse för men inte så stor kunskap om var aktiehandel. Då vi framförallt var intresserade av
privatpersoner och deras beteenden gällande aktiehandel valde vi att fokusera på aktiehandel
utifrån privatpersoners perspektiv. För att veta hur vi skulle gå tillväga gick vi på
föreläsningarna i metodkursen. Det som dock gav mig mest stöd i hur uppsatsen skulle läggas
upp och utföras var att granska tidigare uppsatser och att läsa boken Företagsekonomiska
forskningsmetoder av Bryman och Bell (2014). Fördelen med att vi var två stycken som skrev
arbetet ihop var att jag hade någon att diskutera de svåra delarna med för att sedan försöka
komma fram till en lösning. I de fall vi behövde extra stöd fanns även vår handledare till
hjälp.
Det svåra för oss var att vårt arbete undersökte tre olika delar i förhållande till aktieägarna,
dessa var risk, information och ägarstruktur. Det var svårt att framförallt till första
delinlämningen att få ihop ett bra inledningskapitel som bestod av en bra kompott av samtliga
delar. Vi valde att undersökningen skulle genomföras med både en enkät och en
intervjustudie, detta för att få ett stort empirimaterial. Efter att vi gjort detta val utformades
två intervjumallar och en webbaserad enkät. Att använda två metoder krävde extra mycket
arbete då vi blev tvungna att läsa på om hur vi skulle genomföra två olika insamlingsmetoder
på bästa sätt. Om vi hade gjort undersökningen idag istället hade vi troligtvis endast valt en av
metoderna då båda krävde väldigt mycket arbete enligt min åsikt.
Intervjuerna gick väldigt smidigt att genomföra, det svåra var dock att få tag i personer som
ville ställa upp. Däremot gav enkätundersökningen bättre respons än vi hade räknad med. När
empirin skulle sammanställas blev det extra mycket arbete då vi använde oss av
flermetodsforskning. Vi blev därmed tvungna att utveckla våra kunskaper i SPSS samtidigt
som vi skulle ta ut den viktigaste informationen ur intervjuerna.
Arbetsfördelningen av arbetet fungerade bra och vi försökte båda göra lika mycket men ibland
kunde det vara svårt att fördela det helt exakt. När det gällde empiri sammanställningen
försökte vi göra en uppdelning där jag tog hand om enkätstudien och Malin sammanställde
intervjuerna. För övrigt försökte vi göra många av arbetets delar tillsammans i skolan. När det
gäller läsning av artiklar så skedde mycket av detta arbete hemma då vi ansåg att det var
lättare att koncentrera sig där.
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Även om ämnet vi valde att skriva om var intressant har det under många perioder varit
väldigt ansträngande att skriva detta arbete. Att vi var två stycken som skrev arbetet
tillsammans möjliggjorde att vi kunde stödja varandra. När arbetet var färdigt kände jag mig
väldigt lättad och glad då det var en väldigt svår utmaning jag hade framför mig i början av
halvåret. Vi fick även med oss mycket kunskaper om privatpersoner och aktiehandel som vi
kan ta med oss i framtiden. Jag känner även att jag har utvecklat mina kunskaper i
källhänvisning och artikelsökning. Detta är något jag kommer ta med mig och
förhoppningsvis få användning av senare i livet.

72

Bilaga 2
Intervjumall analytiker
o Hur gammal är du?
o Vad har du för utbildning?
o Hur länge har du arbetat som analytiker?
o Vad ingår i dina arbetsuppgifter?
o Hur går du tillväga för att göra en analys av ett bolag?
o Tar ni hänsyn till ägarstrukturen i era analyser t.ex. att ett bolag är familjeägt? Har du
någon speciell uppfattning av familjeföretag? Och vad är dina åsikter gällande att
investera i ett familjeägt bolag?
o Vilken roll tror du att dina analyser spelar för kundernas investeringsbeslut?

Intervjumall privatrådgivare och aktiemäklare
o Hur gammal är du?
o Vad har du för utbildning?
o Hur länge har du arbetat som privatrådgivare/aktiemäklare?
o Hur går ett möte med en kund till från början till slut?
o Kan du se någon gemensam nämnare gällande vilka kunder som söker rådgivning?
Med tanke på ålder/kön? Är det lika många kvinnor som män som kommer hit? Är det
yngre eller äldre personer?
o Vilken roll tror du att du spelar för kundernas investeringsbeslut?
o De personerna som kommer till dig, är de oftast personer som saknar erfarenhet och
kunskap om aktier och investeringsmöjligheter? Eller kommer även personer till dig
som redan har mycket kunskap om investeringsalternativ men som mer vill ”bolla”
tankar och idéer med er?
o Har du någon speciell uppfattning av familjeföretag? Och vad är dina åsikter gällande
att investera i ett familjeägt bolag?
o Har du lagt märke till en viss övertro hos kunderna du hjälper? Med detta menar vi
ifall du uppfattar självsäkerhet hos kunderna och tecken på att de tror att de kan mer
än vad de verkligen kan och att chansen att de ska få avkastning är större än den
egentligen är.
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Bilaga 3
Enkätfrågor
Kön:
o

Man

o

Kvinna

Ålder:
o

18-28år

o

29-39år

o

40-50år

o

51-61år

o

62år eller äldre

Vilken är din högsta genomförda utbildning?
(Obs! Ange endast ett alternativ)
o

Grundskola

o

Gymnasium

o

Folkhögskola

o

Yrkeshögskola

o

Högskola/Universitet

Hur stor är din sammanlagda månadsinkomst före skatt?
Med inkomst avses lön, arbetslöshetsersättning, ersättning från försäkringskassa, rörelseinkomster,
pensioner mm. (Obs! Ange endast ett alternativ)
o

0-14 999 kronor

o

15 000-29 999 kronor

o

30 000-44 999 kronor

o

45 000-59 999 kronor

o

60 000 kronor eller mer

Hur länge har du handlat med aktier?
(Obs! Ange endast ett alternativ)
o

0 år (jag handlar inte med aktier)

o

1-3 år

o

4-6 år

o

7-9 år

o

10 år eller mer
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Anser du dig vara en bättre investerare än genomsnittet?
o

Ja

o

Nej

När dina aktieinvesteringar går bra, brukar du då själv ta åt dig äran fastän du blivit
rekommenderad att köpa aktien av någon annan t.ex. en bekant, rådgivare eller på ett
aktieforum?
o

Ja

o

Nej

I vilken utsträckning vänder du dig till privatrådgivare som arbetar på bank för att få
information inför ett aktieköp?
(Obs! Ange endast ett alternativ)
o

Alltid

o

Ofta

o

Ibland

o

Sällan

o

Aldrig

I vilken utsträckning besöker du aktieforum för att få information inför ett aktieköp?
(Obs! Ange endast ett alternativ)
o

Alltid

o

Ofta

o

Ibland

o

Sällan

o

Aldrig

I vilken utsträckning följer du köp- och säljrekommendationer gjorda av analytiker inför ett
aktieköp?
(Obs! Ange endast ett alternativ)
o

Alltid

o

Ofta

o

Ibland

o

Sällan

o

Aldrig

I vilken utsträckning frågar du vänner eller familj om råd inför ett aktieköp?
(Obs! Ange endast ett alternativ)
o

Alltid

o

Ofta
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o

Ibland

o

Sällan

o

Aldrig

I vilken utsträckning använder du årsredovisningar för att få information inför ett aktieköp?
(Obs! Ange endast ett alternativ)
o

Alltid

o

Ofta

o

Ibland

o

Sällan

o

Aldrig

Hur ofta gör du en teknisk analys för att få information om ett företag inför ett aktieköp?
(Obs! Ange endast ett alternativ)
o

Alltid

o

Ofta

o

Ibland

o

Sällan

o

Aldrig

Hur ofta gör du en fundamental analys för att få information om ett företag inför ett aktieköp?
(Obs! Ange endast ett alternativ)
o

Alltid

o

Ofta

o

Ibland

o

Sällan

o

Aldrig

Börsföretagen kan ha olika ägarstruktur. Har det någon betydelse för dig hur ägarstrukturen ser
ut när du står inför ett investeringsbeslut?
Ägarstruktur är hur företagets aktier är fördelade mellan aktieägarna (Obs! Ange endast ett alternativ)
o

Ja, det har stor betydelse

o

Ja, det har en viss betydelse

o

Nej, det har ingen större betydelse

o

Nej, det är helt ointressant

o

Vet ej

Vilken syn har du på ett börsföretag som har koncentrerat ägande (med en eller ett fåtal
storägare)?
(Obs! Ange endast ett alternativ)
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o

Positiv

o

Negativ

o

Ingen åsikt

Börsföretagen kan vara familjeföretag. Har det någon betydelse för dig om ett företag är
familjeägt när du står inför ett investeringsbeslut?
(Obs! Ange endast ett alternativ)
o

Ja, det har stor betydelse

o

Ja, det har en viss betydelse

o

Nej, det har ingen större betydelse

o

Nej, det är helt ointressant

o

Vet ej

Vilka av dessa ord stämmer bäst överens med din syn på familjeföretag?
(Kryssa för samtliga alternativ som stämmer för dig)
o

Kvalitet i produkter och

o

Följer lagar

verksamhet

o

Servicetänkande

o

Engagerade

o

Flexibilitet

o

Ansvarsfulla

o

Bryr sig om sin personals behov

o

Rättvisa

o

Hårt arbetande

o

Nytänkande

o

Framgångsrika

o

Bra image

o

Förmögna

o

Fortlevande

o

Effektiva

o

Sparsamhet (ekonomi)

o

Respekterade

o

Harmoni mellan

o

Stabila

o

Målinriktade

o

Målmedvetna

o

Omsorgsfulla

o

Produktiva

o

Samhörighetskänsla

o

Sammanhållning

o

Moderna

o

Eftersträvar tillväxt

o

Långlivade

o

Risktagande

o

Sparsamma

o

Ekologiskt medvetna

o

Kontrollerande

o

Försiktighet

o

Inflytelserika

o

Drivna av familjetradition

o

Tillbakadragande

o

Drivna av ideal

o

Trovärdighet

och välmående

familjemedlemmar
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Forskning visar blandat resultat gällande om familjeföretag är en bra ägarstruktur, vilket av
dessa påståenden stämmer överens med din uppfattning om familjeföretag?
(Obs! Ange endast ett alternativ)
o

Familjeföretag är den bästa ägarstrukturen då de har bättre resultat

o

Familjeföretag är varken bättre eller sämre än icke familjeföretag

o

Familjeföretag är en dålig ägarstruktur då de oftast har sämre resultat

o

Har ingen uppfattning om familjeföretag

o

Vet ej

Samtliga börsföretag har en ledning, i familjeföretag är det möjligt att ledningen består av
familjemedlemmar. Har det någon betydelse för dig att ledningen består av familjemedlemmar
när du ska göra ditt investeringsbeslut?
En företagsledning är en grupp tillsatt av ett företags styrelse som utövar verkställande makt och som
leds av en verkställande direktör (Obs! Ange endast ett alternativ)
o

Ja, det har stor betydelse

o

Ja, det har en viss betydelse

o

Nej, det har ingen större betydelse

o

Nej, det är helt ointressant

o

Vet ej

Vad är målet med dina aktieinvesteringar?
(Obs! Ange endast ett alternativ)
o

Anledningen till att jag investerar i aktier är för att ha en buffert att falla tillbaka på vid
oväntade utgifter

o

Anledningen till att jag investerar i aktier är för att kunna köpa något av större värde t.ex. en
bostad

o

Anledningen till att jag investerar i aktier är för att bli rikare i framtiden

o

Anledningen till att jag investerar i aktier är för att i framtiden kunna leva på passiva inkomster

o

Jag har inget mål med mina investeringar i aktier. Jag investerar för att det är roligt

Hur skulle du beskriva dig själv som risktagare?
(Obs! Ange endast ett alternativ)
o

En riktig "Gambler"

o

Villig att ta risk efter tillräcklig efterforskning

o

Tar risk ibland

o

Tar sällan risker

o

Undviker all risk
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Diversifiering är ett sätt att minska risken
med sparande. Hur många företag fördelar/tänker du fördela ditt kapital mellan?
(Obs! Ange endast ett alternativ)
o

1-3

o

4-6

o

7-9

o

10-12

o

13 eller fler

Hur länge behåller du i genomsnitt dina aktier?
Avrunda till hela månader eller år beroende på ditt svar (Obs! Ange endast ett alternativ)
o

0-6 månader

o

7-11 månader

o

1-5 år

o

6-10 år

o

Mer än 10 år

Hur agerar du om dina kollegor/bekanta/vänner plötsligt börjar sälja av en aktie som även du
har i din portfölj?
Vid svar som "det beror på" välj det troligaste utfallet (Obs! Ange endast ett alternativ)
o

Behåller

o

Säljer

o

Köper mer

o

Säljer en del

o

Vet ej

Samma situation som ovan, fast nu är det VDn eller en annan nyckelperson i företaget som börjar
sälja av sitt innehav. Hur agerar du?
Vid svar som "det beror på" välj det troligaste utfallet (Obs! Ange endast ett alternativ)
o

Behåller

o

Säljer

o

Köper mer

o

Säljer en del

o

Vet ej
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