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Sammandrag:  

Det har konstaterats att verkställande direktören och företagets ägare kan ha skiljande 

åsikter i hur företaget ska ledas. Ägarna vill att företaget skulle utvidga sin verksamhet 

med att utforska nya möjligheter, medan vd:n möjligen vill undvika sådana riskfyllda 

handlingar, eftersom vd:n har ett intresse för att behålla sitt jobb. En hel del forskning 

har fokuserat på hur man kan förmildra den här intressekonflikten och en stor andel 

av nuvarande forskning har konkluderat att verkställande direktörens risktagande kan 

ökas genom incitament som består av aktieoptioner. Aktier däremot verkar minska på 

vd:ns risktagande. Dock finns det också forskning som har konkluderat det helt 

motsatta, alltså att aktier motiverar vd:n till risktagande medan aktieoptioner minskar 

på risktagande. Största skillnaderna mellan dessa forskningar är deras definition av 

risk och deras sätt att mäta risk. Den här avhandlingens syfte är att noggrannare 

undersöka denna motstridighet och försöka förstå orsaken till den. 

Den empiriska delen av den här avhandlingen utfördes med data på finländska företag 

som har varit börslistade mellan åren 2005 och 2016. Analysen utfördes med att 

undersöka hur vd:ns incitament påverkade risktagande, som mättes med två olika 

variabler. Resultaten tyder på att förhållandet mellan vd:ns incitament och 

risktagande inte är beroende av sättet som risktagande mäts. Avhandlingens slutsats 

är därmed att oberoende av mätetalet för risk, så verkar incitament som baserar sig på 

aktieoptioner leda till mera risktagande och incitament som baserar sig på aktier 

verkar minska på risktagande.  

Nyckelord: Incitament, verkställande direktör, risktagande, risk, behavioral agency 

modell, prospektteorin, aktier, aktieoptioner. 
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1 INTRODUKTION1 

Innovation och entreprenörsanda anses vara viktiga aspekt för att ett företag kan uppnå 

konkurrensfördelar och därmed hållas konkurrenskraftigt samt nå framgång (Helfat 

1997; Dierickx och Cool 1989; Schumpeter 1942; Romer 1990; Ferrier 2001). Dessa 

handlingar innebär dock höga risker och de kräver resurser som kommer att tära på 

företagets kortsiktiga resultat (Manso 2011; March 1991; Zahra och Covin 1995). Den 

verkställande direktören och övriga företagsledningen spelar en viktig roll i företagets 

strategiska beslutstagande och hur företaget allokerar resurserna, eftersom 

företagsledarna är individerna som har den största makten inom företaget (Hambrick 

2007; Balkin, Markman och Gomez-Mejia 2000). Därmed kan man observera ett 

potentiellt problem på grund av att risktagande inte nödvändigtvis är i linje med vd:ns 

intresse, till exempel, om vd:ns belöning är bunden till kortsynta finansiella relationstal 

(Hoskisson, Hitt och Hill 1993). Därtill, eftersom vd:n riskerar sin egen arbetsplats med 

riskfyllda handlingar, kan man förstå att vd:n har mer i spel än företagets ägare som kan 

ha sin egen förmögenhet diversifierad mellan olika egendomar. Därmed kan man 

konstatera att det kan uppstå en situation där vd:n påverkas av högre riskaversion än 

vad som är önskvärt för ägarna och vd:ns intressen kan skilja sig från ägarnas intressen. 

(Jensen och Meckling 1976; Amihud och Lev 1981) Situationen kan även kompliceras på 

grund av att ägarna kan ha det svårt att observera vad vd:n gör eller hurdana beslut vd:n 

har gjort. Den väl kända agentteorin har fokuserat på hur dessa intressekonflikterna kan 

lösas eller förmildras. Specifikt har en stor andel av forskningen inom agentteorin 

koncentrerat på hur incitamentsprogram möjligen skulle kunna förmildra dessa 

problem. (Eisenhardt 1989) Huvudsakligen har forskning inom agentteorin konkluderat 

att aktiebaserade incitament kunde vara effektiva medel för att justera vd:ns intressen 

enligt ägarnas intressen (Jensen and Meckling 1976; Mehran 1995). 

Eisenhardt (1989) påpekar dock att forskningen som grundar sig på agentteorin inte har 

koncentrerat sig tillräckligt på risk och osäkerhet. Hon argumenterar att en djupare 

inblick på risk är vitalt för att kunna utveckla agentteorin och därmed också möjliggöra 

forskning av, till exempel, strategiska allianser och innovation med hjälp av teorin. Detta 

skulle kunna avancera specifikt organisationsforskning som baserar sig på agentteorin. 

Hon anser att detta skulle kunna genomföras med att kombinera agentteorin med teorier 

från andra vetenskapsgrenar än ekonomi. (Eisenhardt 1989) Inom ledarskaps- och 

 
1 Hypoteserna som presenteras i delavsnittet ”2.4.1 Hypoteser” har preliminärt formulerats i 
slutarbetet i kursen ”22043 Research Design”.  
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strategiforskning har man följt Eisenhardts råd och Wiseman och Gomez-Mejia (1998) 

erbjuder på en utvecklad version av agentteorin med att kombinera teorin med 

beteendevetenskap. Wiseman och Gomez-Mejia (1998) hävdar att agentteorin baserar 

sig på en orealistisk bild om människornas beteende och risktagande. Därmed anser de 

att agentteorin inte i sin nuvarande form kan ses som en användbar teori för att 

undersöka problemen som orsakas av ägarnas och vd:ns skiljande intressen. De påpekar 

att Kahnemans och Tverskys (1979) prospektteori kan anses vara till stor nytta för att 

bättre förstå vd:arnas beteende. Därmed kombinerar Wiseman och Gomez-Mejia (1998) 

agentteorin med prospektteorin för att skapa behavioural agency modellen (BAM). De 

hävdar att med hjälp av BAM finns det möjligheter att förstå vd:arnas risktagande och 

därmed konstruera mer effektiva incitamentsprogram för vd:n.  

Efter att Wiseman och Gomez-Mejia (1998) introducerade BAM, har den använts i 

forskning gällande incitament och vissa framsteg har gjorts tack var den (Hoskisson, 

Chirico, Zyung och Gambeta 2017; Holmes, Bromiley, Devers, Holcomb, och McGuire 

2011). Forskningen som har grundat sig på BAM har resulterat konklusioner som inte 

stöder agentteorins axiom om att aktieägarskap justerar vd:ns intressen enligt ägarnas 

intressen. Man har kunnat konstatera att aktier verkar göra vd:ar även mer motvilliga 

att fokusera på riskfyllda handlingar, som till exempel forskning och undersökning 

(FoU) och företagsköp. (Lim 2015; Sanders 2001; Latham och Braun 2009; Wu och Tu 

2007) I själva verket har man kunnat observera att aktier och aktieoptioner verkar ha 

olika funktioner som incitament (Lim 2015; Sanders 2001; Latham och Braun 2009; 

Devers, McNamara, Wiseman och Arrfelt 2008). Därtill har man med hjälp av BAM 

kunnat konkludera att aktieoptionernas olika egenskaper påverkar deras funktion som 

incitament (Larraza-Kintana, Wiseman, Gomez-Mejia och Welbourne 2007; Sawers, 

Wright och Zamora 2011; Martin, Gomez-Mejia och Wiseman 2013; Martin, Wiseman 

och Gomez-Mejia 2016). Som Pepper, Gore och Crossman (2013) konkluderar, kan inte 

agentteorin förklara verkliga förhållanden mellan aktiebaserade incitament och 

risktagande. Däremot anser de att BAM är en mer användbar teori för att i fortsättningen 

undersöka detta förhållande. 

 

1.1 Problemområde 

Även om BAM har möjliggjort framsteg inom forskning kring vd:arnas incitament, finns 

det fortfarande vissa oklarheter inom ämnet. Bromiley, Rau och Zhang (2017) 
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ifrågasätter metoderna som har använts för att mäta risk i tidigare forskning och de 

efterfrågar förtydligande i den framtida forskningen. De flesta forskningarna har mätt 

risktagande med ett bokslutsbaserat mätetal (till exempel Lim 2015; Latham och Braun 

2009; Devers et al. 2008; Martin, Gomez-Mejia och Wiseman 2013; Martin, Wiseman 

och Gomez-Mejia 2016). Enligt Bromiley, Rau och Zhang (2017) är detta nödvändigtvis 

inte ett godtagbart sätt att mäta risktagande, speciellt om man använder ett mätetal som 

består av få komponenter. Därtill påpekar de att ett bokslutstal beskriver endast den 

totala summan som har använts till en viss aspekt och därmed är det för en utomstående 

svårt att förstå den uppfattade risken i besluten som har orsakat kostnaderna. Dessutom 

ifrågasätter Sanders (2001) och Souder och Bromiley (2017) ändamålet med vissa tal 

som har använts för att mäta risktagande, det vill säga de förhåller sig skeptiska till om 

handlingarna är gjorda för att betjäna vd:ns egna intresse eller ägarnas intresse.  

Ett tydligt exempel på problematiken är Jones, Jollys, Lubojackys, Martins och Gomez-

Mejias (2019) artikel. Till skillnad från övrig forskning, använde Jones et al. (2019) ett 

alternativt sätt att mäta risk, vilket inte baserade sig på tal som är rapporterade i bokslut. 

Istället samlade de in nyhetsartiklar om företagens handlingar och med hjälp av det 

kalkylerade de ett tal för risktagande, som de kallar för konkurrensbetonade handlingar 

(eng. competitive actions). I deras undersökning fann de ett förhållande mellan 

risktagande och incitament som är motstridigt med tidigare forskning som förlitar sig på 

bokslutstal för att mäta risk. Jones et al. (2019) förklarar resultaten med ett alternativt 

sätt att se hur företagsledare uppfattar risk. Företagsledarnas uppfattning om risk har 

varit ett stort frågetecken inom ledarskapsforskning (Hoskisson et al. 2017), vilket 

komplicerar problematiken även mera. 

Hur ska man då tolka de motstridiga resultaten och vad kan möjligen orsaka dem? 

Genom att bemöta dessa obesvarade frågor kommer den här avhandlingen sträva efter 

att noggrannare undersöka den tidigare beskrivna problematiken. För att undersöka 

detta kommer två olika huvudsakliga sätt att mäta risk och två olika synvinklar på hur 

företagsledarna betraktar risk att granskas samt undersökas noggrannare i 

avhandlingen. 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur incitament påverkar vd:ns risktagande i 

form av innovativ verksamhet, långsiktiga investeringar och utforskning av nya 
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möjligheter. Dessa handlingar kommer att mätas med två olika mätetal och därmed 

kommer denna avhandling att undersöka om förhållandet mellan risktagande och vd:ns 

incitament skiljer sig för dessa två olika mätetal för risktagande.  

Avhandlingens forskningsfrågor är: 

i. Hurdant är förhållandet mellan incitament och vd:ns risktagande, när      

risk är mätt med bokslutsbaserade tal? 

ii. Hurdant är förhållandet mellan incitament och vd:ns risktagande, när 

risk är mätt med konkurrensbetonade handlingar? 

 

1.3 Avgränsningar 

Avhandlingen kommer att fokusera på finländska företag. För att komma åt nödvändiga 

data, måste urvalet avgränsas till företag som varit börslistade eftersom dessa företag 

publicerar sina årsberättelser varje år. Från årsberättelserna kan man samla in data om 

finansiella tal och data om vd:ns incitament. Som tidsperiod har valts 2005–2016, 

eftersom under datainsamlingsprocessen kunde det konstateras att företagens 

rapportering angående vd:ns incitament var svagt före år 2004. 

Frydman och Saks (2010) presenterar att bonusar, aktieoptioner och aktier har varit de 

huvudsakliga incitamenten för företagsledarna sedan 1940-talet. I den här avhandlingen 

kommer fokusen att läggas på aktier och aktieoptioner på grund av att dessa har varit 

det huvudsakliga fokuset i övrig forskning (till exempel Sanders 2001; Martin, Gomez-

Mejia och Wiseman 2013; Devers et al. 2008; Lim 2015; Martin, Wiseman och Gomez-

Mejia 2016; Latham och Braun 2009; Jones et al. 2019). Därmed kan man anse att det 

är motiverat att göra en sådan avgränsning. 

I avhandlingen kommer det endast att beaktas vd:ns aktieoptioner som är antingen 

plusoptioner eller parioptioner. Valet gjordes på basis av tidigare liknande forskning. Till 

exempel, Martin, Gomez-Mejia och Wiseman (2013), Devers et al. (2008), Martin, 

Wiseman och Gomez-Mejia (2016) och Jones et al. (2019) har använt en liknande 

avgränsning. 
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1.4 Definitioner 

Blandade risker (eng. mixed gambles) är en term som används för att beskriva en 

situation där ett beslut kan ha både positiva och negativa resultat (Holmes et al. 2011; 

Bromiley 2010). 

Köpoption är en option som ger åt optionens ägare en rätt att köpa den underliggande 

tillgången i framtiden för ett specifikt pris (lösenpris) före ett utgångsdatum (Hull 2011). 

Minusoption är en option som inte har ett realvärde. En köpoption är en minusoption 

när lösenpriset är högre än den underliggande tillgångens aktuella pris. (Hull 2011) 

Parioption är en option vars lösenpris är lika som den underliggande tillgångens 

aktuella pris (Hull 2011). 

Plusoption är en option som har ett realvärde. En köpoption är en plusoption när den 

underliggande tillgångens aktuella pris är högre än lösenpriset. (Hull 2011) 

Riskbärande är ett centralt begrepp inom BAM. Termen beskriver hur mycket 

förmögenhet företagsledaren har bundet till företaget och därmed uppfattas som en 

företagsspecifik risk av företagsledaren. (Wiseman och Gomez-Mejia 1998) 

 

1.5 Struktur 

 

Figur 1 Avhandlingens struktur 
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Metodik
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Avhandlingen består av en referensram, metodik, analys och diskussion. Referensramen 

består av både teoretiska delar och en litteraturgenomgång. I de teoretiska delarna 

behandlas prospektteorin, BAM och risk. Litteraturgenomgången kommer att redogöra 

för tidigare forskning inom ämnet. I kapitlet metodik presenteras 

datainsamlingsprocessen, variablerna och metoden som används i forskningen. Därefter 

presenteras och analyseras resultaten från de statistiska testerna. I analysen testas också 

robustheten av resultaten. I sista kapitlet diskuteras resultaten. Avhandlingens 

begränsningar och möjliga teman för fortsatt forskning diskuteras också i det sista 

kapitlet. Figur 1 illustrerar avhandlingens struktur.  
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2 REFERENSRAM 

I det här kapitlet presenteras teorin som kommer att fungera som en stomme för 

avhandlingen. Till först anges en kort introduktion till prospektteorin, vars antaganden 

spelar en stor roll i BAM. Därefter redogörs för BAM och forskning kring det. BAM 

kommer fungera som avhandlingens teoretiska ram. Efter det presenteras artiklar som 

diskuterar risk och företagsledarnas förhållande till risk. Till sist sammanfattas 

litteraturen och på basen av det utformas hypoteserna. 

 

2.1 Prospektteorin 

Förväntade nyttoteorin, som har varit ett dominerande antagande inom agentteorin 

(Jensen och Meckling 1976; Wiseman och Gomez-Mejia 1998), grundar sig på att det 

finns en förväntad nytta av olika alternativ och att denna nytta sammanräknas till 

beslutstagarens nuvarande förmögenhet. Därmed är endast alternativ som ökar på 

beslutstagarens förmögenhet acceptabla. Riskaversion är en viktig komponent i 

förväntade nyttoteorin. Riskaversion är ett fenomen där beslutstagaren föredrar säkra 

resultat över osäkra och riskfyllda resultat, även om deras förväntade värde är lika. Det 

förväntade värdet räknas med den vägda sannolikheten av de olika riskfyllda valen. 

(Kahneman och Tversky 1979) 

Teorin är inte dock vattentät och den kändaste kritiken för teorin ställdes av Maurice 

Allais. Allais skapade två problem, där besvararna hade möjlighet att välja mellan olika 

monetära vinster med olika sannolikheter.  Svaren till problemen bröt mot antaganden 

inom förväntade nyttoteorin och därmed kan man konkludera att teorin inte är kapabel 

att förklara hurdana alternativ människor föredrar i vissa situationer. (Kahneman och 

Tversky 1979) 

På basen av resultaten som är motstridiga med förväntade nyttoteorin, föreslår 

Kahneman och Tversky (1979) en ny teori om risktagande, vilken de kallar 

prospektteorin. De hävdar att resultaten som motstrider förväntade nyttoteorin kan 

förklaras med att människor lägger för mycket vikt vid säkra resultat, till exempel, i ett 

spel av rysk roulett är människor antagligen färdiga att betala mer för att minska 

kulornas mängd från en till noll än från fyra till tre. Därtill konstaterar de att i situationer 

där alla alternativen har måttliga sannolikheter och inget resultat är säkert, kan 

människor övervinna riskaversionen. Prospektteorin hävdar också att människor 
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övervärderar mycket låga sannolikheter. Detta gäller för både positiva och negativa 

alternativ. Ett vardagligt exempel på detta är lotteri och försäkringar. Till exempel, 

människor är färdiga att betala en premie för att försäkra sig mot osannolika händelser 

i form av försäkringar. Intuitionen bakom dessa fenomen är något som Kahneman och 

Tversky (1979) kallar för beslutsviktfunktion. Beslutsviktfunktionen hävdar att 

människorna lägger en vikt vid besluten och att denna vikt varierar för olika 

sannolikheter. Därmed är beslutsviktfunktionen icke linjär. Figur 2 illustrerar en 

hypotetisk beslutsviktfunktion. (Kahneman och Tversky 1979) 

 

Figur 2 Beslutsviktfunktionen i prospektteorin 

 

(Källa: Kahneman och Tversky 1979, s. 283) 

Kahneman och Tversky gjorde även undersökningar där människor befinner sig i 

situationer där alternativen endast har negativa resultat. Resultaten från dessa 

undersökningar tyder på att människor är risksökande i sådana situationer. Ett exempel 

på en sådan situation är ett alternativ där det finns en 80 procents sannolikhet för en 

förlust på 4000 eller 20 procents sannolikhet för ingen förlust och ett annat alternativ 

med säker förlust på 3000. I Kahnemans och Tverskys (1979) test valde 92 procent av 

besvararna det första alternativet. I en motsvarande situation där summorna var 

positiva, valde 80 procent av besvararna det andra alternativet. Risksökande beteende i 

situationer med förluster kallas för förlustaversion. (Kahneman och Tversky 1979) 
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Prospektteorin betraktar beslut som antingen förluster eller vinster, vilket förväntade 

nyttoteorin inte gör. Förväntade nyttoteorin betraktar resultaten av beslut som ett tillägg 

till den nuvarande välfärden, till exempel, förväntade nyttoteorin betraktar förmögenhet 

på 100 000 likvärdigt, oberoende om det har uppnåtts från en tidigare förmögenhet på 

95 000 eller 105 000. Kahneman och Tversky (1979) bevisar att detta antagandet inte är 

korrekt, eftersom människor ser varje enskilt beslut som en förlust eller vinst. Därtill 

verkar människor uppleva mer bekymmer av förluster än vad de upplever njutning av 

vinster. (Kahneman och Tversky 1979)  

Vinsterna eller förlusterna är relaterade till en referenspunkt. Referenspunkten 

definierar hur personen upplever, till exempel, en monetär förändring. Ifall det avdras 

en viss summa av en persons lön, uppfattar personen antagligen avdraget som en förlust, 

inte som en minskning i vinsten. Däremot ifall ett företags förluster i en recession är 

mindre än konkurrenternas, kan de upplevas som vinster. Vad som uppfattas som 

vinster eller förluster är beroende på var referenspunkten befinner sig. Referenspunkten 

kan också skifta nivå. En sådan situation kan uppstå när en person redan har erfarit en 

förlust på 2000 och ska därefter välja mellan första alternativet som innebär vinst på 

2000 med 50 procents sannolikhet och andra alternativet som innebär en säker vinst på 

1000. Ifall personen inte har accepterat sina tidigare förluster, uppfattar personen 

förmodligen situationen som ett val mellan en förlust på 2000 med 50 procents 

sannolikhet eller en säker förlust på 1000. När man beaktar förlustaversion, kan man 

förvänta sig att personen väljer det mer riskfyllda alternativet, alltså det första 

alternativet. (Kahneman och Tversky 1979) Barberis, Huang och Santos (2001) hävdar 

att resultaten av tidigare beslut påverkar en persons villighet att ta risk. De teoretiserade 

att bra tidigare prestation kommer att dämpa effekten av förlustaversion, medan dålig 

prestation kommer att förstärka personens förlustaversion. Detta stöder uppfattningen 

om att referenspunkten kan skifta nivå. 

Hur problemet framställs har också en markant betydelse på hur människor uppfattar 

risk. I Tverskys och Kahnemans (1986) test beskrevs ett problem enligt följande sätt: 

Föreställ dig att USA förbereder sig för ett utbrott av en ovanlig asiatisk sjukdom, som förväntas 
döda 600 människor. Två program för att bekämpa sjukdomen har föreslagits. Anta att de exakta 
vetenskapliga uppskattningarna av programmens efterföljder är följande: 

Om Program A upptas, kommer 200 människor att räddas. 

Om Program B upptas, finns det en 1/3 sannolikhet att 600 människor räddas och en 2/3 
sannolikhet att ingen räddas. (Tversky & Kahneman 1986) [egen översättning] 
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I testet valde 72 procent av besvararna Program A. Samma problem beskrevs åt en annan 

grupp, men den gruppen fick välja mellan Program C och D, vilka löd enligt följande: 

Om Program C upptas, kommer 400 människor att dö. 

Om Program D upptas, finns det en 1/3 sannolikhet att ingen dör och en 2/3 sannolikhet att 600 
människor dör. (Tversky & Kahneman 1986) [egen översättning] 

I detta fall valde 78 procent Program D, vilket är överraskande, eftersom Program A är 

lika som Program C och Program B är lika som Program D, alltså situationerna är 

identiska. Detta betyder att svaren på problemet är motstridande. Tversky och 

Kahneman (1986) förklarar att de inkonsekventa svaren kan förklaras med att det ena 

problemet är uttryckt som människor som räddas, alltså positivt, medan det andra är 

uttryckt som människor som dör, alltså negativt. Därmed har formuleringen av 

problemet en stor betydelse på hur människor betraktar risken i problemet. (Tversky & 

Kahneman 1986)   

Prospektteorin har utvecklats med den kumulativa prospektteorin. Den kumulativa 

prospektteorin tar i beaktande situationer där ett besluts möjliga resultat kan vara både 

positiva och negativa. Man observerade att i sådana situationer är riskaversionen även 

starkare och för att kompensera en ökning i det negativa resultatet, måste det möjliga 

positiva utfallet öka två gånger det som det negativa resultatet har ökat, alltså i sådana 

situationer ökar riskaversionen (Tversky och Kahneman 1992; Bromiley 2010). Med att 

använda kumulativa prospektteorin fann Bromiley (2009) att riskaversionen är som 

starkast nära referenspunkten och förlustaversionen är likaså som starkast nära 

referenspunkten. Därtill bekräftar kumulativa prospektteorin ett övervägande av små 

sannolikheter och underskattning av måttliga samt höga sannolikheter (Tversky och 

Kahneman 1992). Figur 3 på nästa sida illustrerar en uppdaterad version av 

beslutsviktfunktionen, där wᵇ illustrerar beslutsviktfunktionen för situationer med 

negativa utkomster och wᵃ illustrerar beslutsviktfunktionen för situationer med positiva 

utfall. 
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Figur 3 Beslutsviktfunktionen i kumulativa prospektteorin 

 

(Källa: Tversky och Kahneman 1992, s. 313) 

 

 

2.2 Behavioral agency modellen 

I den här delen kommer det att redogöras för BAM. Först presenteras teorin och 

antaganden i teorin. Därefter presenteras forskning som har baserat sig på BAM, vilket 

huvudsakligen har undersökt hur aktieoptioner och aktieägarskap påverkar risktagande. 

Till sist presenteras kritik som har riktats mot BAM. 

 

2.2.1 Teorin 

Wiseman och Gomez-Mejia (1998) föreslår ett nytt perspektiv på vd:arnas incitament 

och deras inverkan på risktagande, vilket de kallar för behavioral agency modellen 

(BAM). De hävdar att eftersom agentteorin baserar sig på riskaversion, som har visat sig 

vara en bristfällig teori om människors beslutstagande, kan man konstatera att vyn på 

risktagande inom agentteorin kan beskrivas som naiv. Även om Wiseman och Gomez-

Mejia (1998) kritiserar agentteorins ignorans av beteendevetenskap, konstaterar de att 

BAM är en teori som bygger på agentteorin. Detta betyder att BAM också betraktar vd:n 
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som en agent, som har mer individuell förmögenhet bundet till företaget än ägaren, till 

exempel, vd:n är beroende av sin arbetsplats. Ägaren, inom agentteorin benämnd som 

principal, antas vara diversifierad och därmed förväntar principalen att företaget tar 

risker. (Jensen och Meckling 1976; Amihud och Lev 1981; Wiseman och Gomez-Mejia 

1998) Detta skapar en tydlig intressekonflikt mellan agenten och principalen, vilket kan 

amplifieras av att principalen inte alltid kan kontrollera och observera vad agenten gör 

eller har gjort (Eisenhardt 1989). Dessa antaganden har varit dominerande inom 

agentteorin och är även grundantaganden inom BAM (Eisenhardt 1989; Wiseman och 

Gomez-Mejia 1998). 

Istället för att ta en bestående och normativ vy på risktagande, vilket agentteorin gör, 

anser Wiseman och Gomez-Mejia (1998) att man måste se på företagsledarnas 

incitament från ett perspektiv som grundar sig på prospektteorin. Specifikt påpekar 

Wiseman och Gomez-Mejia (1998) att man inte kan anta att människor är riskaversa, 

utan måste man anta att människor är förlustaversa. Enligt dem har detta en betydlig 

inverkan på hur företagsledarna uppfattar risk, eftersom till skillnad från agentteorin, 

antar BAM inte att företagsledarna är fokuserade på att öka på sin förmögenhet, utan att 

de är fokuserade på att minimera förlusterna i sin förmögenhet.  

Inom BAM använder man termen riskbärande för att beskriva hur mycket 

företagsledarna anser att deras förmögenhet är kopplad till företaget. Desto större andel 

av företagsledarnas personliga förmögenhet är kopplad till företaget, desto mer ser 

företagsledaren företaget som en risk för sin förmögenhet. BAM hävdar att grundlön 

orsakar riskbärande, eftersom det behandlas som en nuvarande förmögenhet. Samma 

gäller för optionsprogram; ifall en option har ett positivt värde, ökar företagsledarens 

riskbärande, eftersom företagsledaren ser det som en nuvarande förmögenhet. 

Argumentet för att man uppfattar grundlön och optioner med positivt värde som en 

nuvarande förmögenhet bygger på ”the endowment effect”, vilket härstammar från 

Thalers (1980) undersökning. Enligt ”the endowment effect” har människorna en 

tendens att värdera något som de är beviljade mer än något som de inte äger och därmed 

undervärdera alternativkostnaderna (Thaler 1980). (Wiseman och Gomez-Mejia 1998) 

Ifall optionernas värdeminskning är begränsad och isolerad från potentiella negativa 

resultat som är orsakade av riskfyllda handlingar, borde de inte öka på riskbärande och 

riskaversion (Wiseman och Gomez-Mejia 1998). Ovissa kompensationer har en likadan 

funktion som optioner med begränsad värdeminskning, för att de inte uppfattas i nuläget 
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som en nuvarande förmögenhet, och därmed ökar de inte på riskbärande (Wiseman och 

Gomez-Mejia 1998).  

Konceptet riskbärande spelar en viktig roll på företagsledarnas villighet att at risk. 

Wiseman och Gomez-Mejia (1998) hävdar att högre riskbärande kan orsaka det att 

företagsledarna tar beslut som innebär mindre risker för deras förmögenhet, istället för 

de skulle ta riskfyllda beslut för att försöka maximera företagets prestation, och därmed 

skadar deras konservativa beslut företaget. Däremot anser Wiseman och Gomez-Mejia 

(1998) att situationer med endast negativa möjliga resultat kan leda till att 

företagsledningen tar riskfyllda beslut, som i bästa fall minskar på förlusten, men i värsta 

fall skadar företaget markant, för att minimera förlusterna i sin egen förmögenhet. 

Sådant beteende grundar sig på förlustaversion (Wiseman och Gomez-Mejia 1998). 

Detta betyder att BAM indikerar att det finns skillnader i hur aktieägarskap, 

optionsprogram och prestationsbetalningar påverkar risktagande, vilket inte har 

vanligtvis beaktats inom forskning av incitamentsprogram (Devers, Cannella, Reilly och 

Yoder 2007). 

BAM inkluderar även antaganden som inte berör incitament, men som också baserar sig 

på prospektteorin, specifikt på antagandet om problemens formulering. Wiseman och 

Gomez-Mejia (1998) föreslår att företagets ökande prestation borde höja på 

referenspunkten som företagsledarna använder för att bedöma vinster och förluster och 

därför kommer ökande prestation att minska på sannolikheten att företagsledarna 

upplever situationen som en vinst. Därtill argumenterar de att användning av 

marknadsbaserade prestationskrav borde skapa en förlustsituation, medan 

bokföringsbaserade prestationskrav borde skapa en vinstsituation. Allt som allt grundar 

sig BAM på formulering av problem och riskbärande, vilka kan manipuleras med olika 

verktyg. Figur 4 beskriver helheten av antaganden inom BAM. 

Wiseman och Gomez-Mejia (1998) anser att BAM, med sitt nya sätt att se på 

företagsledningens risktagande, kunde möjligen hjälpa att förstå beslutstagande i 

företag, till exempel, gällande riskfyllda beslut. Pepper, Gore och Crossman (2013) anser 

också att BAM har potential att i fortsättningen hjälpa oss att förstå bättre 

företagsledningens beteende. De undersökte hur långsiktiga incitamentsprogram, vilka 

består av Restricted Stock Units (RSU), alltså aktier som kan utövas först efter en viss 

bestämd tid (Skatteverket s.a.), påverkar högsta ledningens motivation i börslistade 

företag i England. Genom att analysera data från intervjuer och enkäter fann de att den 

högre ledningen har en tendens att undervärdera långsiktiga incitamentsprogram. Den 
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teoretiska förklaringen till detta är att ledarnas uppfattning om incitamentet är 

subjektivt och därmed kommer de på grund av riskaversion att diskontera dem 

subjektivt med ett högt värde. De konkluderar att resultaten från deras undersökning är 

motstridiga med agentteorin och därmed föreslår de att man bör fokusera på alternativa 

teorier inom bolagsstyrning, som till exempel BAM. En liknande undersökning med 

större urvalsstorlek, som gjordes av Pepper och Gore (2014), bekräftade Peppers, Gores 

och Crossmans (2013) fynd om att företagsledarna brukar undervärdera långsiktiga 

incitament som har osäkra resultat.   

 
 

Figur 4 Behavioral agency modellen 

 

(Källa: Wiseman och Gomez-Mejia 1998, s. 138) 

 

 

2.2.2 Kritik riktad mot BAM 

Holmes et al. (2011) och Bromiley (2010) kritiserar BAM och den tidigare gjorda 

empiriska forskningen inom BAM. De hävdar att man inte har iakttagit att situationer 

som företag infinner sig i, kan inte kategoriseras som vinst eller förlustsituationer, till 

exempel, ett beslut som bara kan resultera i vinster kan inte nödvändigtvis beskrivas som 

riskfyllda beslut. Istället borde man betrakta situationerna som blandade risker, där ett 

beslut kan ha både positiva och negativa möjliga utfall (Holmes et al. 2011; Bromiley 
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2010). Bromiley (2009) föreslår att den kumulativa prospektteorin skulle vara mer 

passande för att undersöka strategiska beslut i situationer med blandade risker. Efter 

den här kritiken föreslår Martin, Gomez-Mejia och Wiseman (2013) att BAM utvecklas 

med att beakta det möjliga framtida värdet och det nuvarande värdet av optionerna som 

beviljats åt vd:n. På detta vis introducerar de en ny aspekt i BAM, som hjälper att förstå 

strategiska beslut med blandade risker, eftersom en vd kan försöka sträva efter det 

möjliga framtida värdet eller skydda sitt nuvarande värde. I undersökningen definierade 

de risktagande som en kombination av FoU-kostnader, investeringar i 

anläggningstillgångar och mängden av långfristig skuld. Med att analysera sambandet 

mellan risktagande, optionernas möjliga framtida värde och optionernas nuvarande 

värde, fann de att desto högre optionernas nuvarande värde var, desto positivare 

inverkan hade optionernas möjliga framtida värde på risktagande när det möjliga 

framtida värdet var högt. När optionernas möjliga framtida värde var lågt, hade det inte 

någon påverkan på risktagande. Optionernas nuvarande värde hade ett negativt 

förhållande till risktagande. Därmed konkluderar de att deras resultat stöder blandade 

risker-hypotesen, eftersom konklusionerna tyder på att riskaversionen, som orsakas av 

riskbärande, minskar när den framtida möjliga förmögenheten ökar. De föreslår att i 

framtida forskning måste det beaktas att optionernas möjliga framtida värde minskar på 

riskbärandet. Hoskisson et al. (2017) påpekar att vissa inkonsekventa resultat från 

forskning, som grundar sig på BAM, kan kanske förklaras med att beslutssituationer inte 

har betraktats som blandade risker och de föreslår att det borde utföras mer forskning 

som iakttar blandade risker. Dock är sådana undersökningar fortfarande sällsynta, de få 

exemplen är Martins, Gomez-Mejias och Wisemans (2013), Martins, Wisemans och 

Gomez-Mejias (2016) och Zolotoys, O’Sullivans, Martins och Veeraraghavans (2019) 

artiklar. 

 

2.2.3 Aktieoptioner och aktieägarskap som incitament 

Med att använda BAM som en teoretisk ram, undersökte Latham och Braun (2009) hur 

företagsledningens aktieägarskap påverkade risktagande i företag med dålig och 

avtagande prestation. De definierade risk som innovation och mätte detta med FoU-

kostnader. De fann att när företagsledningen hade högt aktieägarskap och företaget hade 

mycket användbara resurser, minskade FoU-kostnaderna. Det här resultatet kan tyda på 

att högre aktieägarskap inte alltid leder till mer risktagande, vilket är motstridigt med 

agentteorin och den tidigare gjorda forskningen angående aktieägarskap som 
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kompensation, som till exempel Hills och Snells (1989) forskning (Latham och Braun 

2009). Latham och Braun (2009) tolkade att detta kan tyda på att aktier förenar 

företagsledarnas intresse med ägarnas intresse i form av undvikande av överdrivet 

risktagande. 

Wus och Tus (2007) undersökning stöder Lathams och Brauns (2009) fynd. De fann 

också att i tider med dålig prestation var FoU-spenderandet lågt när vd:ns kompensation 

bestod av aktier. Samma gällde även i tider med god prestation när vd:ns kompensation 

bestod av aktier. I tider med god prestation och hög nivå av fria resurser var FoU-

verksamheten högre än normalt när vd:ns kompensation bestod av optioner. Ifall vd:ns 

incitamentsprogram bestod av optioner, men företagets prestation var dålig eller 

företaget saknade användbara resurser, hade optionerna ingen tydlig effekt på FoU-

verksamhet. (Wu och Tu 2007) 

Till skillnad från Latham och Braun (2009) och Wu och Tu (2007), fann Lim (2015) att 

FoU-intensiteten, som kalkyleras med att dela FoU-kostnaderna med omsättningen, 

ökade när värdet av vd:ns aktieägarskapets hade sjunkit. Lim (2015) beräknade 

aktieägarskap med RSU ägarskap. Genom att jämföra aktieägarskapets nuvarande värde 

med aktieägarskapets värde under föregående året lyckades hon implementera en 

referenspunkt för vd:n. Detta gav forskningen en ny nyans, eftersom övrig forskning har 

endast beaktat aktieägarskapets absoluta värde. I linje med Latham och Braun (2009) 

och Wu och Tu (2007) fann hon att FoU-verksamheten minskade när aktieägarskapets 

värde hade ökat och att det absoluta värdet av aktieägarskapet hade en negativ effekt på 

FoU-verksamhet.  

Sanders (2001) undersökte hur vd:ns aktieägarskap och aktieoptionsägarskap påverkar 

risktagande. Han fann att optionsprogram motiverar vd:ar att ta risker, i form av 

företagsköp eller avyttring av affärsenheter. Aktieägarskap resulterade däremot i mindre 

risktagande. Han påpekar dock att detta resultat inte kan nödvändigtvis tolkas varken 

som en positiv sak eller som ett sätt att mildra agentkostnader, eftersom 

optionsprogrammens förlust är begränsad och därmed kan de motivera vd:ar att ta 

omåttliga risker som skadar företaget. Därtill påpekar Sanders (2001) att 

undersökningen inte tar ställning till hur olika incitamentsprogram påverkar 

engagemang i handlingar vars resultat kan bevittnas först i framtiden, som till exempel, 

FoU-verksamhet. 
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Devers et al. (2008) fann att aktieoptioner motiverar vd:n att ta mera risk. De mätte risk 

på basen av tre olika komponenter, vilka var FoU-utgifter, investeringar i 

anläggningstillgångar och långfristig skuld. Sambandet mellan optioner och risk var som 

starkast för optioner som inte var möjliga att utöva och hade ökat i värdet. För optioner, 

som var möjliga att utöva, var inte sambandet lika starkt när de hade ökat i värde och vid 

höga värderingar verkade de ha en negativ effekt på risktagande. Den här relationen 

påverkades av grundlönens andel i vd:ns totala kompensation. Ifall vd:n hade optioner 

som inte var möjliga att utöva, ledde högre andel av grundlön till högre risktagande. Ifall 

vd:n hade optioner som var möjliga att utöva och vars värde hade ökat lite eller måttligt, 

orsakade hög andel av grundlön mindre risktagande. Däremot ifall optionerna, som var 

möjliga att utöva, hade ökat mycket i värde, orsakade hög andel av grundlön i den totala 

kompensationen högre risktagande.  

En vd som var kompenserad med aktier, tog mindre risker. Devers et al. (2008) påpekar 

att detta kan bero på ”the endowment effect”, att vd:n omedelbart ser aktien som en 

förmögenhet vars värde kan minska. Dock påverkade andelen av grundlönen också detta 

förhållande. Högre andel av grundlön påverkade risktagandet positivt. Logiken bakom 

grundlönens positiva effekt på risktagande ligger i det att grundlönen fungerar som en 

försäkring, vilken är oberoende av okontrollerbara händelser som kan eliminera det 

ackumulerade värdet av marknadsbaserade kompensationer. Samma logik gäller för 

grundlönens positiva effekt på risktagande när vd:n har optioner som har ökat i värde. 

(Devers et al. 2008) 

I kontrast till Devers et al. (2008) fann Devers, Wiseman och Holmes (2007) att ” the 

endowment effect” uppstår också med optioner som inte är möjliga att utöva. I deras 

undersökning värderade företagsledarna optioner som hade blivit beviljade åt dem högre 

än motsvarande optioner som var tillgängliga för offentlig handel på börsen. Däremot 

har man också dokumenterat att företagsledarna har en tendens att värdera optioner, 

som de har fått, lägre än vad marknaderna skulle värdera dem, vilket kan leda till 

ineffektiva incitamentsprogram och högre agentkostnader (Bettis, Bizjak och Lemmon 

2005; Hall och Murphy 2002). Dessa fynd är tydligt motstridiga.  

Devers, Wiseman och Holmes (2007) fann också att volatiliteten påverkade 

företagsledarnas subjektiva värdering av optionerna. När aktien hade gått ned i värde, 

såg de volatilitet som en positiv faktor. När aktiepriset hade gått upp, såg de tvärtom 

volatilitet som en negativ aspekt. Enligt Devers, Wiseman och Holmes (2007) lägger 

detta resultat ett frågetecken över aktieoptionernas funktionalitet att motivera 
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företagsledningen att ta risker och justera företagsledningens intressen i linje med 

aktieägarnas intressen. 

Sawers, Wright och Zamora (2011) undersökte förlustaversion med parioptioner och 

plusoptioner. De gjorde sin undersökning med att beskriva olika problem åt studeranden 

i MBA-program. Problemen var formulerade som vinster eller förluster för ett 

hypotetiskt företag och studeranden skulle agera som företagsledare i företaget. 

Studeranden ägde hypotetiska optioner i företaget. Med att analysera hurdana beslut de 

tog, när optionernas värde varierade, kunde Sawers, Wright och Zamora (2011) 

konkludera att parioptioner motiverade högre risktagande än plusoptioner. Larraza-

Kintanas et al. (2007) fynd stöder Sawers, Wrights och Zamoras (2011) konklusion. 

Genom att undersöka sambandet mellan aktieoptioner och risktagande i nyligen 

börslistade små företag, kom Larraza-Kintana et al. (2007) fram till att desto högre 

aktieoptionerna var värderade, desto starkare var riskaversionen. För att mäta risk 

använde de en kombination av nio variabler, som till exempel FoU-spenderande, 

introduktion av en ny produkt på en ny marknad, ökning av långfristigt lån och 

företagsköp. Larraza-Kintana et al. (2007) anser att de erbjuder ett starkt empiriskt bevis 

på att företagsledarna är mer fokuserade på att bevara sin nuvarande förmögenhet än på 

att maximera sin förmögenhet, vilket är ett viktigt antagande inom BAM. Det är 

anmärkningsvärt att Martin, Gomez-Mejia och Wiseman (2013) ser Devers et al. (2008) 

och Larraza-Kintanas et al. (2007) resultat som inkonsekventa. Man måste dock beakta 

skiljaktigheterna i Devers et al. (2008) och Larraza-Kintanas et al. (2007) forskningar. 

Den tydligaste skillnaden är sättet att mäta risk. Devers et al. (2008) använder ett tal 

som består av tre olika komponenterna, medan Larraza-Kintana et al. (2007) använder 

ett mer omfattande tal. Den viktigaste skillnaden är dock hur detaljerat de två olika 

forskningarna undersöker aktieoptioner. Larraza-Kintana et al. (2007) betraktar 

optioner som en total helhet. Devers et al. (2008) undersöker aktieoptionerna på en 

mycket mer detaljerad nivå, till exempel, de skiljer åt mellan aktieoptioner som kan 

utövas och aktieoptioner som inte går att utöva. Därmed kan man inte se Devers et al. 

(2008) och Larraza-Kintanas et al. (2007) forskningar som identiska, men man måste 

dessvärre vara medveten om att de inte heller direkt stöder varandra.   

Souder och Bromiley (2012) konkluderar att aktiebaserade incitament inte motiverar 

företagsledningen att göra långsiktiga investeringar i anläggningstillgångar. Enligt dem 

lägger det ett frågetecken över påståendet att de aktiebaserade incitamenten skulle 

justera företagsledningens intressen i enlighet med aktieägarnas intressen. De påpekar 
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att deras resultat tyder på att aktiebaserade incitament motiverar företagsledningen till 

risktagande med kortsiktiga resultat, men inte till långsiktiga investeringar. I en liknande 

undersökning använde Martin, Wiseman och Gomez-Mejia (2016) uppdelningen av 

optionernas nuvarande värde och möjliga framtida värde när de undersökte hur optioner 

påverkar långsiktigheten av investeringar i anläggningstillgångar. Därtill beaktade de 

hur fria resurser påverkade långsiktigheten av dessa investeringar och fann att det fanns 

ett positivt förhållande mellan dem. De fann också att optionernas höga nuvarande värde 

motiverade vd:n att föredra långsiktigare investeringar. De fann även stöd för hypotesen 

att fria resursernas positiva påverkan på långsiktiga investeringar dämpas när 

aktieoptionernas nuvarande värde ökar. En ökning i aktieoptionernas nuvarande värde 

verkar neutralisera förminskade fria resursernas negativa effekt på långsiktiga 

investeringar. Aktieoptionernas höga möjliga framtida värde ledde till kortsyntare 

investeringar, men högre nivå av fria resurser försvagade denna relation. Som svar åt 

Souder och Bromiley (2012), påpekar Martin, Wiseman och Gomez-Mejia (2016) att de 

aktiebaserade incitamentens uppläggning verkar ha en betydelse på hur de motiverar 

företagsledningen att göra långsiktiga investeringar. De anser att företagsägarna borde 

se till att företagsledningen alltid har något att förlora i form av nuvarande förmögenhet 

som är bundet till företaget. (Martin, Wiseman och Gomez-Mejia 2016) 

Souder och Bromiley (2017) undersökte hur optioner påverkar investeringar i 

anläggningstillgångar och FoU-spenderandet. De argumenterar att övrig forskning har 

behandlat strategiskt risktagande som en klumpsumma av investeringar i 

anläggningstillgångar och FoU-spendering, vilket kan vara missvisande eftersom det 

finns bevis på att marknaderna reagerar negativt till ökade investeringar i 

anläggningstillgångar och att företagsledarna är medvetna om att marknaderna kan 

bemöta ökade investeringar negativt (Titman, Wei och Xie 2004; Graham, Harvey och 

Rajgopal 2005). Därtill teoretiserar Souder och Bromiley (2017) att en ökning i FoU-

verksamhet inte anses vara negativt, utan tvärtom, marknaderna kan se det som en 

positiv faktor. De påpekar att det finns empirisk forskning som stöder detta argument 

(Eberhart, Maxwell och Siddique 2004). Logiken bakom detta fenomen är att 

investerarna inte betraktar FoU-spenderande som slösaktigt, medan investeringar i 

anläggningar kan inkludera investeringar som till exempel, privata jetflyg eller 

glamorösa kontor, och ägarna har svårt att skilja åt mellan slösaktiga och nödvändiga 

investeringar i anläggningstillgångar (Souder och Bromiley 2017).  
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Souder och Bromiley (2017) anser att distinktionen mellan investeringar i 

anläggningstillgångar och FoU-spendering är viktig att beakta när man analyserar 

aktieoptionernas funktion som incitament. De fann stöd för denna synvinkel. 

Aktieoptioner som var möjliga att utöva och hade ökat i värde, hade positiv effekt på 

FoU-spenderande, medan de inte hade någon inverkan på nivån av investeringar i 

anläggningstillgångar. När optioner som inte var möjliga att utöva hade ökat i värde, 

ökade investeringarna i anläggningstillgångar, medan minusoptioner orsakade 

förminskade investeringar i anläggningstillgångar. Dessa resultat var förväntade och i 

linje med BAM:s antaganden, eftersom riskbärandets negativa effekt på risktagande 

minskar när prestationen ökar (Wiseman och Gomez-Mejia 1998). Dock fann Souder och 

Bromiley (2017) också överraskande resultat. Till exempel, aktieoptioner som inte var 

möjliga att utöva och hade ökat i värde, hade inte en positiv effekt på FoU-spenderande 

och minusoptioner hade en negativ effekt på FoU-spenderande. Dessa resultat var 

överraskande eftersom sådana aktieoptioner borde motivera företagsledarna att 

fokusera på handlingar som leder till positiv respons av marknaderna. På grund av de 

överraskande resultaten konkluderar de att optionernas påverkan på investeringsbeslut 

måste betraktas som en komplex helhet. (Souder och Bromiley 2017) 

Jones et al. (2019) tar ett alternativt perspektiv på företagets fokus på innovation och 

strategiskt förnyande. De närmade sig risktagande via teorin om företags 

entreprenörskap. Eftersom det finns empirisk forskning som tyder på att företags 

entreprenörskap förbättrar företagets prestationsförmåga, argumenterar de att det är 

ändamålsenligt att undersöka hur incitamentsprogram motiverar vd:n att fokusera på 

företags entreprenörskap. För att mäta företags entreprenörskap granskade de 

företagens handlingar, som till exempel, introduktion av nya produkter, förändringar i 

organisationen eller strategiska allianser genom att samla in nyheter om sådana 

handlingar. De konkluderar att incitament som baserade på aktier motiverade vd:n att 

fokusera på företags entreprenörskap. Sambandet var dock beroende på branschens 

dynamik, vilket beskriver hur mycket information det finns inom branschen och hur 

snabbt branschen förändrar. De konkluderar också att incitament som baserar sig på 

aktieoptioner hade en negativ effekt på företags entreprenörskap. Logiken bakom 

resultatet är att på kort sikt kan innovativ verksamhet och strategiskt förnyande ha 

negativ effekt på företagets prestationer, medan på lång sikt kan det ha en positiv 

inverkan på företagets framgång. Därmed är företagsledaren bekvämare med 

aktieägarskap än med optioner eftersom en 10 procents svacka i aktiepriset på kort sikt 
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inte är en stor risk för en aktieägare jämfört med en option, vilken kan tappa 100 procent 

av sitt värde med en liknande svacka. (Jones et al. 2019) 

På nästa sida i Tabell 1 är litteraturen och konklusionerna sammanställda. Från tabellen 

kan man konstatera att en stor andel av forskningen har använt bokslutsbaserade tal som 

mätetal för risk. Därtill kan man se att det verkar finnas en viss konsensus angående hur 

aktier och aktieoptioner påverkar risktagande. I stora drag verkar det som att aktier 

påverkar risktagande negativt och aktieoptioner påverkar risktagande positivt. Jones et 

al. (2019) konklusioner skiljer dock tydligt från denna konsensus. I slutet av detta kapitel 

kommer litteraturen att diskuteras noggrannare. 
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Tabell 1  Sammanställning av litteraturen och konklusionerna 
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2.3 Risk 

Fischhoff, Watson och Hope (1984) påpekar att det finns verkliga fundamentala problem 

med att försöka definiera risk. Det är svårt att skapa en objektiv definition av risk, 

eftersom definitionen sällan kommer att vara oberoende av iakttagaren. Även om 

definitionen baserar sig på objektiv statistik, finns det tolkningsutrymmen, som till 

exempel, risken av dålig näring kan vara underskattad på grund av att dödsfall oftast är 

kopplade till den tydligaste orsaken, till exempel lunginflammation, vilket i sig kan vara 

orsakad av den dåliga näringen. Därtill finns det tolkningsutrymme i hur man ser på 

statistiken, till exempel, ska man mäta risken för en gruvarbetare med dödsfall per ton 

av bruten metall eller med dödsfall per arbetare. Dessa två mätetal kan ge olika resultat. 

(Fischhoff, Watson och Hope 1984) 

Ett tydligt exempel på problematiken med definiering av risk kan hittas i forskning kring 

strategi. I forskning inom strategiskt ledarskap har man ofta använt FoU-verksamhet 

som en indikator för risk (Bromiley, Rau och Zhang 2017). Dock hävdar Bromiley, Rau 

och Zhang (2017) att FoU-verksamhet behöver inte nödvändigtvis tolkas som riskabelt. 

Till exempel, ifall företaget gör flera små investeringar i FoU-verksamhet, kan man även 

se det som riskdiversifiering genom en portfolio av FoU-projekt (Miller och Leiblein 

1996; Bromiley, Rau och Zhang 2017). Man kan förlikna det här med alternativa 

optioner; varje FoU-projekt kan ses som en option som man kan använda ifall det lyckas, 

medan misslyckade FoU-projekt kan avvecklas (Miller och Leiblein 1996). Bromiley, Rau 

och Zhang (2017) konkluderar att FoU-verksamhet kan inte med nuvarande information 

behandlas som en definitiv indikator för risk. Däremot påpekar Bromiley (2009) att en 

portfölj som är konstruerad av FoU-projekt har teoretiskt en avtagande nytta, eftersom 

varje ytterligare projekt ökar på sannolikheten av en framgång mindre än det föregående 

tillagda projektet. Till exempel, om första projektet har en 50 procents sannolikhet att 

lyckas, kommer ett ytterligare projekt att öka sannolikheten till endast 75 procent och så 

vidare. Han påpekar dock att olika projekt kan anges individuella sannolikheter. Därtill 

behöver företag inte nödvändigtvis betrakta FoU-projekt som en portfölj, utan som 

individuella projekt och därmed se individuella risker i dem. (Bromiley 2009) Yu, 

Minniti och Nason (2019) diskuterar också problematiken med FoU-verksamhet som 

indikation av risktagande. I deras undersökning använder de den relativa förändringen 

i FoU-spenderandet och deras resultat är motstridiga med resultat från undersökningar 

som har behandlat förändringar i FoU-verksamheten på andra sätt. De anser att deras 

fynd betonar behovet av bättre förståelse av vad olika FoU-mätetal indikerar.  
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Hur ska man då definiera risk i forskning inom strategiskt ledarskap och inom 

strategiska beslut? March (1991) skriver att nya investeringsmöjligheter brukar vara 

karakteriserade av osäkerhet och bristfällig information. Istället kan företaget fokusera 

på att investera och förbättra bekanta förfaranden, vilket kan förbättra kortsiktiga 

resultat, men detta kan komma på bekostnad av långsiktig prestationsnivå (March 1991). 

Det finns empiriskt stöd för en sådan vy (Sussan, Kim, Chinta och Enriquez 2017). Manso 

(2011) påpekar dock att utforskning av nya investeringar inte garanterar framgång, utan 

det innebär en möjlighet av misslyckande och för att kvantifiera denna osäkerhet har 

man traditionellt använt data som beskriver variansen i företagets prestation (Sitkin och 

Pablo 1992; Miller och Reuer 1996; Ruefli, Collins och Lacugna 1999; Bromiley 1991; 

Wright, Ferris, Sarin, Awasthi 1996). En alternativ vy på risktagande erbjuds av March 

och Shapira (1987). Enligt March och Shapira (1987) verkar det som att företagsledare 

inte har en traditionell vy på risk. Företagsledarna närmar sig risk och riskfyllda beslut 

med att vara övertygade om att risken kan kontrolleras och att skicklighet har en 

påverkan på resultaten av beslutet. Risktagande ses inte som hasardspel, vilket kan rent 

statistiskt sett vara svårt att begripa. Istället ses strategiskt risktagande som en 

beslutsprocess, som de mest kompetenta ledarna behärskar. March och Shapira (1987) 

argumenterar att en sådan uppfattning kan grunda sig på hur samhället skiljer mellan 

risktagande och att spela hasard; risktagande är respekterat medan hasardspel inte är 

uppskattat. Samhället betraktar risktagande som något där en bra ledare kan vända 

oddsen till sin fördel. Dåliga resultat som orsakas av riskfyllda beslut betraktas som 

misstag av ledaren. På detta vis har samhället kunnat skapa en atmosfär där ledare är 

mer villiga att göra riskfyllda beslut, eftersom det finns en illusion om att de kan 

kontrollera utfallen av dem och för att de behöver bevisa sina kompetenser i syfte att 

avancera i sina karriärer. (March och Shapira 1987) 

March och Shapira (1987) hävdar att istället för att närma sig risk via sannolikheter 

verkar det som att företagsledarna ser risk via storleken av de möjliga negativa 

utkomsterna. Företagsledarnas ignorans av sannolikheter och fokusering på storleken 

av förlusten kan bättre benämnas som förlustaversion. Därtill, i kontrast till den 

allmänna vyn, verkar det som företagsledare inte ser osäkerhet som en viktig faktor som 

påverkar risken i ett projekt. Dock påverkas företagsledarnas villighet att ta risk av 

externa faktorer, som till exempel tidigare prestation och tillgängliga resurser. (March 

och Shapira 1987) 
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Företagsledarna verkar jämföra prestationsnivån till en referenspunkt enligt vilken de 

bedömer om prestationen har varit lyckat eller misslyckat. Ifall företagsledaren anser att 

prestationen är betydligt över prestationsnivån, ökar risktagande, medan om 

prestationsnivån är endast marginellt ovanför referenspunkten, är riskaversionen som 

starkast. Ifall prestationsnivån är under referenspunkten, verkar det som att 

företagsledarna är färdiga att ta mera risker, men i situationer där prestationen är väldigt 

mycket under referenspunkten och företagets framtid är hotad av onödigt risktagande, 

verkar det som att företagsledarna inte är färdiga att ta risker. (March och Shapira 1987) 

En noggrann läsare kan säkert se likheter mellan March och Shapiras (1987) 

konklusioner angående risk och prospektteorin, speciellt den kumulativa 

prospektteorin.   

På basen av March och Shapiras (1987) skrivelse om risk definierar Sanders och 

Hambrick (2007) risk som ett beslut vars resultat har stor betydelse, varierar mycket och 

har möjliga extrema förluster. Enligt denna definition bygger Sanders och Hambrick 

(2007) ett tal som kombinerar FoU-kostnader, investeringar i anläggningstillgångar och 

kostnader av företagsköp för att mäta risk i strategiska beslut. Miller och Bromiley (1990) 

skapar ett liknande tal som består av FoU-kostnader, investeringar i 

anläggningstillgångar och skuldsättningsgrad för att beskriva strategisk risk. De hävdar 

att FoU-kostnader kan bringa möjligheter att utnyttja nya teknologier, men kan kräva 

mer arbetskraft, medan investeringar i anläggningstillgångar kan dra ner på företagets 

kostnader i det långa loppet, därmed har dessa två variabler olika fördelar och nackdelar. 

Högre skuldsättningsgrad ökar på risken för konkurs, vilket borde leda till att 

företagsledarna agerar mer effektivt (Miller och Bromiley 1990).  

Strategiskt risktagande har också kopplats ihop med entreprenöriell orientering (Miller 

1983; Mintzberg 1973). Entreprenörskap inom etablerade företag har behandlats 

omfattande i forskning inom strategiskt ledarskap och på basen av denna forskning har 

det skapats en teori kallad företags entreprenörskap (Jones et al. 2019). Jones et al. 

(2019) skriver att teorin har sammanfattats med tre komponenter vilka är introduktion 

av nya innovativa produkter, expandering av verksamheten till nya marknader och 

strategiskt förnyande. Allt som allt, är utforskning av nya möjligheter och innovativa 

handlingar kärnan i teorin (Phan, Wright, Ucbasaran och Tan 2009). Till exempel, man 

ser inte skuldsättning nödvändigtvis som risk, utan istället ser man proaktiva beslut för 

att introducera nya produkter och utveckla teknologin som risktagande (Miller 1983). 
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Dessa handlingar kan bidra till företagets konkurrensförmåga och skapa 

konkurrensfördelar (Phan et al. 2009).  

Traditionellt har man använt ett frågeformulär som en indikator för företagets 

fokusering på entreprenörskap (Miller 1983; Zahra och Covin 1995). Senare utvecklade 

Chen, Smith och Grimm (1992) ett nytt sätt att mäta företags entreprenörskap, vilket har 

kallats för konkurrensbetonade handlingar (eng. competitive actions). För att mäta 

konkurrensbetonade handlingar har man använt nyheter om företagens ageranden, som 

till exempel, introduktion av nya produkter, företagsköp och organisationens 

omorganisering (Chen, Smith och Grimm 1992; Ferrier, Smith och Grimm 1999; Ferrier 

2001; Ferrier, Fhionnlaoich, Smith och Grimm 2002; Jones et al. 2019; Yu och Cannella 

2007). Enligt Ferrier, Smith och Grimm (1999) fångar detta mätetal det väsentliga i 

företags entreprenörskap, alltså hur företaget utforskar olika nya möjligheter och 

därmed försöker uppnå marknadsandel via detta. 

Covin och Slevin (1991) påstår att företagsledningen spelar en betydande roll i företagets 

entreprenöriella orientering och på grund av att det i grund och botten handlar om 

risktagande, kan man hantera detta genom belöningar som motiverar till en 

entreprenöriell mentalitet. Dock är resultaten från de utforskande och innovativa 

handlingarna oförutsägbara och riskfyllda, vilket kan orsaka agentproblem (Phan et al. 

2009). Även om det verkar finnas en konsensus i tidigare gjord forskning om att 

konkurrensbetonade handlingar kan betraktas som riskfyllda, tar Jones et al. (2019) en 

skiljande vy på risk. Baserande på Schumpeters (1942) synvinkel på utveckling, där man 

ser riskfyllda innovativa handlingar som förstörelse av nutida handlingar och skapande 

av nytt, vilket också har kopplats ihop med företags entreprenörskap (Mintzberg 1973), 

bygger Jones et al. (2019) ett argument för att företags entreprenörskap inte är riskfyllt 

i det långa loppet, utan snarare tvärtom, på långt sikt är det riskabelt att inte engagera 

sig i konkurrensbetonade handlingar. Deras argument stöds av undersökningar vars 

resultat tyder på att agerande som kan kopplas ihop med företags entreprenörskap 

bidrar till att vinna större marknadsandel och bättre prestation, speciellt på långt sikt 

(Ferrier 2001; Bierwerth, Schwens, Isidor och Kabst 2015; Zahra och Covin 1995). 

Därmed har det konstaterats att företags entreprenörskap kräver en långsiktig vy av 

företagsledarna (Zahra och Covin 1995). 
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2.4 Sammanfattning av litteraturen och utformning av hypoteser 

På grund av att BAM är en teori om företagsledarnas risktagande (Wiseman och Gomez-

Mejia 1998) är det viktigt att definiera risk innan man gör antaganden som baserar sig 

på BAM. Som det tidigare presenterades, verkar företagsledare se risk som möjliga stora 

förluster, inte som hög varians i resultaten (March och Shapira 1987). Därtill 

presenterades två olika synvinklar på strategiska handlingar och deras förhållande till 

risk; den ena ser handlingarna som risk, den andra ser handlingarna som nödvändiga 

för företagets överlevnad och därmed ser man risk i det att man inte begår dessa 

handlingar. Dessa synvinklar kan därmed anses stå i kontrast till varandra. 

Hur passar dessa synvinklar på risk ihop med resultaten från forskning som presenterats 

tidigare i avhandlingen? Man kan börja med att analysera hur man har definierat risk i 

tidigare gjorda forskningar. Latham och Braun (2009), Wu och Tu (2007) och Lim 

(2015) ser FoU-spenderande som risk och de använder FoU-kostnader som ett mätetal 

för risk. Som det tidigare presenterades, är ett sådant mätetal inte problemfritt, eftersom 

det är svårt att urskilja mängden av riskdiversifieringen ifrån en klumpsumma 

(Bromiley, Rau och Zhang 2017; Miller och Leiblein 1996) Därtill kan olika FoU-

baserade mätetal generera helt olika resultat (Yu, Minniti och Nason 2019). Även om 

Bromiley (2009) också påpekar att FoU-projekt nödvändigtvis inte ses som en portfölj 

som kan diversifieras och att diversifieringen har en avtagande nytta, anser jag att man 

måste förhålla sig skeptisk gentemot FoU-kostnadernas duglighet som en definition av 

risktagande, i synnerhet om man bara använder FoU-kostnader som ett mätetal för risk. 

Om man följer March och Shapiras (1987) definition av företagsledarnas syn på risk, kan 

man göra ett fortsatt argument för att FoU-kostnader nödvändigtvis inte betraktas som 

risk, eftersom risken i FoU-spenderandet är ett misslyckande (Bromiley 2009), med 

andra ord varians i resultaten, vilket inte motsvarar den normativa vyn på risktagande 

som March och Shapira (1987) beskriver. 

Devers et al. (2008) och Martin, Gomez-Mejia och Wiseman (2013) använder Millers 

och Bromileys (1990) föreslagna mätetal för strategisk risk, vilket består av företagets 

FoU-kostnader, investeringar i anläggningar och skuldsättning. Om man beaktar Millers 

och Bromileys (1990) motivering för mätetalet, alltså att den består av variabler vilka har 

olika funktioner, och Souders och Bromileys (2012) samt Souders och Bromileys (2017) 

fynd om att FoU-kostnader och investeringar i anläggningstillgångar verkar betraktas på 

olika sätt av företagsledarna, kan man påstå att det finns orsak till att betrakta detta 

mätetal som en möjlig kvantifiering av strategisk risk. Därtill liknar mätetalet Sanders 
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och Hambricks (2007) föreslagna mätetal för risk, vilket bygger på March och Shapiras 

(1987) observationer om risk. Dock måste det också påpekas att både Souder och 

Bromiley (2012) och Souder och Bromiley (2017) anser att FoU-kostnader inte kan 

användas som ett tal för att mäta hur företagsledarna riskerar sina egna karriärer för 

ägarnas godo. Tvärtom, de anser att företagsledarna kan använda FoU-kostnader som 

ett medel för att manipulera aktiepriser för att uppfylla sina egna intressen. 

Dessa förenämnda mätetal för risk och definitioner av risk hör till den första synvinkeln 

på risk, alltså att handlingarna i sig är riskabla. Jones et al. (2019) forskning skiljer sig 

från dem med både sättet hur man mäter risk och hur man betraktar risk. De använder 

sig av konkurrensbetonade handlingar för att mäta risk, vilket kan kopplas ihop med 

teorin om företags entreprenörskap. Konkurrensbetonade handlingar är en mer 

omfattande mätare för företagets handlingar än de förenämnda mätetalen. Från den 

presenterade litteraturen använder endast Larraza-Kintana et al. (2007) ett lika 

omfattande mätetal för risk som Jones et al. (2019). Det som dock urskiljer Jones et al. 

(2019) mest från de övriga forskningarna är deras sätt att se på risk. De hävdar att 

företagsledarna är medvetna om att de behöver ta strategiska risker för att företaget ska 

hållas konkurrenskraftigt och ifall de inte lyckas med detta kommer det att tära på 

företagets framgång. Därmed ser Jones et al. (2019) att risken består av att företaget inte 

lyckas hållas konkurrenskraftigt. På sätt och vis stöder March och Shapiras (1987) 

definition av risk Jones et al. (2019) synvinkel på risk eftersom Jones et al. (2019) påstår 

att företagsledarna fokuserar på den ultimata förlusten av avtagande konkurrenskraft, 

inte på de varierande resultaten av handlingarna.  

Resultaten från Jones et al. (2019) forskning stöder deras synvinkel på risk, vilket är 

förvånansvärt, eftersom de är motstridiga med resultaten från de flesta övriga 

forskningarna. Jones et al. (2019) hänvisar till Sanders (2001) för att förklara de smått 

överraskande resultaten. Sanders (2001) påpekar att hans undersökning möjligen 

bevisade att aktieoptioner motiverar företagsledarna att ta beslut som betjänar deras 

eget intresse, inte företagets och dess ägares intressen. Detta ställer ett frågetecken över 

hur bra mätetal FoU-kostnader, investeringar i anläggningstillgångar och skuldsättning 

egentligen är i forskning som försöker lösa problemen med företagsledarnas och ägarnas 

skiljande intressen. De flesta forskningarna som har presenterats i denna avhandling har 

kommit fram i största drag till samma konklusion som Sanders (2001), alltså att högre 

riskbärande minskar på vd:ns risktagande, specifikt riskbärande som är bundet till 

aktieägarskap. Endast Souders och Bromileys (2012), Souders och Bromileys (2017) och 
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Martins, Wisemans och Gomez-Mejias (2016) konklusioner stöder på sätt och vis Jones 

et al. (2019) fynd, alltså att högre riskbärande kan ses som en faktor som reducerar 

agentkostnader. Här kan finnas en viss sanning, eftersom Souder och Bromiley (2012), 

Souder och Bromiley (2017) och Martin, Wiseman och Gomez-Mejia (2016) specifikt 

undersöker hur incitament påverkar vd:ns villighet att göra beslut med potentiella 

långsiktiga resultat och som Zahra och Covin (1995) poängterar, kräver företags 

entreprenörskap en långsynt vy av företagsledarna.  

Man kan använda prospektteorin för att förklara båda synvinklarna. Båda synvinklarna 

sätter industrins prestationsförmåga som en referenspunkt. I första vyn ser man dock 

industrin som en status quo faktor, alltså referenspunkten är statisk, vilket betyder att 

när ett företag ingår i riskfyllda handlingar finns det en chans att vinna eller förlora. I 

den andra vyn skiftar referenspunkten, eftersom konkurrenterna engagerar sig i 

riskfyllda handlingar. Därmed kan företaget vinna eller förlora med att inte engagera sig 

i riskfyllda handlingar, men ifall det förlorar, kan det förlora stort. För att förhindra detta 

kan företaget engagera sig i riskfyllda handlingar. Vad betyder detta? Det betyder att i 

första synvinkeln på risk är riskaversion det att man inte engagerar sig i riskfyllda 

handlingar. I den andra synvinkeln på risk är riskaversion det att man engagerar sig i 

riskfyllda handlingar. Enligt BAM betyder detta att i första synvinkeln orsakar högre 

riskbärande mindre riskfyllda handlingar, medan i andra synvinkeln orsakar högre 

riskbärande mer riskfyllda handlingar. Dessa antagande grundar sig på prospektteorins 

och BAM:s antaganden, specifikt antagandet om att människor är mer koncentrerade på 

att undvika förluster i sin förmögenhet. Som det tidigare förklarades i det här avsnittet, 

finns det stöd för båda vyerna, vilket är minst sagt förvirrande. Som det också tidigare 

poängterades i det här avsnittet, har det använts olika sätt för att mäta risktagande. 

Därmed verkar det logiskt att ta en närmare titt på mätetalen och försöka undersöka 

dem.       

 

2.4.1 Hypoteser 

Det verkar som att vi står inför ett verkligt obesvarat problem, som kräver fortsatt 

undersökning. Till följande kommer hypoteserna att presenteras. Deras mål är att 

fortsättningsvis forska i det ovannämnda pusslet och de kommer att basera på fynden 

från forskningar som hittills presenterats i den här avhandlingen. 
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Det verkar finnas tydligt bevis på att aktieägarskap kommer att göra företagsledarna 

riskaversa, när risk är mätt med olika bokslutsbaserade tal (Latham och Braun 2009; 

Wu och Tu 2007; Devers et al. 2008; Lim 2015). Därtill finns det en del bevis på att 

riskbärande i allmänhet orsakar riskaversion (Sawers, Wright och Zamora 2011; Larraza-

Kintana et al. 2007; Lim 2015). Därmed följer första hypotesen: 

Hypotes 1:  Förmögenhet som är bundet till aktier kommer att ha ett negativt 

förhållande till risktagande, när risktagande är mätt med FoU-kostnader, 

investeringar i anläggningstillgångar och skuldsättning. 

När man har undersökt aktieoptionernas inverkan på risktagande, när risk har mätts 

med olika bokföringsbaserade tal, har resultaten indikerat att aktieoptioner skulle 

motivera företagsledarna att ta risker (Sanders 2001; Wu och Tu 2007; Devers et al. 

2008; Devers et al 2007). Även Larraza-Kintana et al. (2007), som använder ett mer 

omfattande mätetal för risk än bara bokslutsbaserade tal, fann att optioner påverkar 

risktagande positivt. Dock som Larraza-Kintana et al. (2007) påpekar är förhållandet 

inte helt entydigt, eftersom parioptioner och plusoptioner har olika effekter på 

risktagande, vilket Sawers, Wrights och Zamoras (2011) fynd stöder. Därtill bevisade 

Martin, Gomez-Mejia och Wiseman (2013) och Martin, Wiseman och Gomez-Mejia 

(2016) att distinktionen mellan optionernas nuvarande värde och möjliga framtida värde 

har en inverkan på förhållandet mellan optionerna och risktagande. De anser att denna 

distinktion är viktig för att uppfylla prospektteorins antaganden och därmed BAM:s 

antaganden. Enligt Martins, Gomez-Mejias och Wisemans (2013) fynd borde ett högre 

möjligt framtida värde motivera till högre risktagande när risk är mätt med FoU-

kostnader, investeringar i anläggningstillgångar och skuldsättning. Därmed följer andra 

hypotesen. 

Hypotes 2:  Aktieoptionernas möjliga framtida värde har ett positivt förhållande till 

risktagande, när risktagande är mätt med FoU-kostnader, investeringar i 

anläggningstillgångar och skuldsättning. 

Martin, Wiseman och Gomez-Mejia (2013) fann att optionernas nuvarande värde 

påverkade negativt risktagande. Sawers, Wright och Zamora (2011) och Larraza-Kintana 

et al. (2007) fann att plusoptioner ökade på riskaversionen och minskade på risktagande. 

För att uttrycka fenomenet i BAM:s termer kan man säga att när riskbärandet som är 

bundet till aktieoptionerna ökar, minskar risktagande. Därmed följer: 
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Hypotes 3:  Aktieoptionernas nuvarande värde har ett negativt förhållande till 

risktagande, när risktagande är mätt med FoU-kostnader, investeringar i 

anläggningstillgångar och skuldsättning. 

Det måste nämnas att de hittills formulerade hypoteserna grundar sig på den första 

synvinkeln på risk, där handlingarna anses vara riskfyllda i sig och därmed orsakar 

riskbärande riskaversion. De följande hypoteserna följer Jones et al. (2019) fynd, vilket 

tyder på att aktieägarskap skulle motivera vd:n att ta risker, eftersom den verkliga risken 

i det långa loppet är att inte ta risker. I BAM:s termer kan man tolka detta som att högre 

riskbärande leder till långsiktigare beslut, vilket också Jones et al. (2019) antar i sin 

forskning. Martin, Wiseman och Gomez-Mejia (2016) påpekar också att ägarna bör se 

till att vd:n alltid borde ha något bundet till företaget som de kan förlora, för att tillse att 

vd:n har en långsiktig vy. Därmed är följande hypotesen i linje med Jones et al. (2019): 

Hypotes 4:  Förmögenhet som är bundet till aktieägarskap kommer att ha ett positivt 

förhållande till risktagande, när risktagande är mätt med 

konkurrensbetonade handlingar. 

Souder och Bromiley (2012) och Souder och Bromiley (2017) fann att aktieoptioner får 

företagsledarna att agera med en kortsynt vy, vilket är i linje med Jones et al. (2019) fynd. 

Martin, Wiseman och Gomez-Mejia (2016) påpekar att detta förhållande dock inte är 

entydigt, eftersom optionernas höga möjliga framtida värde verkar motivera 

företagsledarna att ta en kortsyntare vy på investeringar och vice versa, optionernas 

höga nuvarande värde motiverar företagsledarna att fokusera på långsiktigare 

investeringar. Man kan alltså påstå att optioner med högt nuvarande värde har en 

liknande funktion som aktier, vilket är i linje med föregående hypotesen, alltså att högre 

riskbärande motiverar vd:n att ta en långsiktigare vy. Jones et al. (2019) beaktar inte 

optionernas nuvarande och möjliga framtida värde, vilket kan anses var en brist i deras 

forskning. Det finns en orsak till att anta att optionernas nuvarande och möjliga framtida 

värde kan ha olika inverkan på förhållandet mellan aktieoptioner och risktagande: 

Hypotes 5:  Aktieoptionernas möjliga framtida värde kommer att ha ett negativt 

förhållande till risktagande, när risktagande är mätt med 

konkurrensbetonade handlingar. 
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Hypotes 6:  Aktieoptionernas nuvarande värde kommer att ha ett positivt förhållande 

till risktagande, när risktagande är mätt med konkurrensbetonade 

handlingar. 
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3 METODIK 

Det här kapitlet påbörjas med en kort motivering för den valda metoden och en 

beskrivning av datainsamlingsprocessen. Därefter presenteras beroende variablerna, 

oberoende variablerna och kontroll variablerna. Till sist diskuteras valet av statistiska 

modellerna och anges motiveringarna för den valda signifikansnivån. 

 

3.1 Data och urval 

Målet med avhandlingen är att besvara forskningsfrågorna genom hypotesprövning. 

Hypoteserna är grundade på existerande teori, därmed är detta en deduktiv forskning 

(Bryman och Bell 2011).  Mer specifikt är detta en forskning som undersöker 

förhållanden mellan olika variabler, vilket ger en förutsättning för en kvantitativ 

forskning (Creswell 2014). Den kvantitativa forskningen kommer att utföras med 

paneldata. Paneldata har valts, eftersom detta fungerar bäst när man ska undersöka 

företagens egenskaper som leder till bättre prestation (Certo och Semadeni 2006). 

Därtill kan paneldata anses vara lämpligare än tvärsnittsdata eller tidsseriedata, på 

grund av att paneldata möjliggör kontrollering av heterogenitet, alltså kontrollering av 

individuella egenskaper för individerna i urvalet (Baltagi 1995). Den beskrivna metoden 

har även dominerat tidigare forskning inom ämnet (Devers, Cannella, Reilly och Yoder 

2007; Holmes et al. 2011).  

Urvalet består av finländska företag som har varit börslistade under tiden mellan 2005 

och 2016. Denna tidsram möjliggjorde att få data av totalt 90 företag. För att komma åt 

data användes databasen Capital IQ och företagens årsredovisningar. Från Capital IQ 

samlades tal om företagens resultaträkningar och balansräkning. Företagens aktiepris i 

årets slut har också samlats in från Capital IQ och dessa har granskats med att jämföra 

aktiepriserna med aktiepriserna som är rapporterade på Nasdaq Nordics hemsidor.  

Data om vd:arnas aktieägarskap och mängden av ägda aktieoptioner plockades för hand 

från årsredovisningar. Ifall informationen om vd:ns aktieägarskap eller optionsägarskap 

var bristfällig, utelämnades respektive företaget från urvalet. Allt som allt utelämnades 

30 företag i det här skedet. I vissa fall användes en estimering av aktieägarskap och 

antalet ägda aktieoptioner om informationen var delvist bristfällig. Till exempel, i några 

fall har företaget inte rapporterat vd:ns aktieägarskap under ett år men föregående året 

och följande året har det rapporterats. De flesta av dessa fall har visat att vd:ns 
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aktieägarskap inte har förändrats under de två rapporterade åren och därmed kan man 

göra ett antagande att aktieägarskapet har varit samma under det mellanliggande året 

som aktieägarskapet inte har rapporterats. Ifall aktieägarskapet har förändrats från 

föregående till följande år, har ett medeltal av ägarskapet använts under det 

mellanliggande året som ägarskapet inte har rapporterats.  

I vissa fall har aktieoptionsägarskapet också estimerats. Sådana situationer har uppstått 

ifall aktieoptionsägarskapet har angetts som en klumpsumma och företagsledningen har 

blivit tilldelade flera olika optioner. Aktieoptionsägarskapet har estimerats med hjälp av 

fördelningen av den totala summan av optioner som har tilldelats till företagsledningen. 

Till exempel om det totalt har tilldelats 40 000 A optioner och 60 000 B optioner till 

företagsledningen och vd:n äger totalt 20 000 icke-kategoriserade optioner, har 

fördelningen av vd:ns optioner estimerats enligt totala mängdens fördelning, det vill 

säga 8 000 A optioner och 12 000 B optioner. I vissa av dessa fall har det även varit 

möjligt att granska pålitligheten av den estimerade fördelningen med hjälp av 

aktieoptionernas utgångsdatum, det vill säga om option A utgår ett år före B, kan man 

konkludera hur vd:ns fördelning av aktieoptionerna har varit ifall vd:n inte har blivit 

tilldelad mer optioner och vd:n inte har använt en del av sina optionsrätter under 

tidsperioden, vilket rapporteras i årsberättelserna.  

Därtill fanns det år då vd:ns aktieoptionsfördelningen mellan A och B optioner inte var 

rapporterad, men fördelningen var rapporterad i följande års årsredovisning. Om vd:ns 

aktieoptionsägarskap inte hade ändrats under det följande året, kunde man konkludera 

hur vd:ns aktieoptionsägarskap hade varit fördelat under det tidigare året då 

fördelningen inte hade rapporterats.     

I linje med Ferrier, Smith och Grimm (1999), Jones et al. (2019) och Yu och Cannella 

(2007) samlades konkurrensbetonade handlingar från nyhetsrubriker angående viktiga 

händelser gällande företaget. Capital IQ erbjuder ett omfattande arkiv av nyheter 

angående företag och tillkännagivanden som företag har givit. Eftersom dessa nyheter 

och tillkännagivande inkluderar även irrelevant information, som till exempel 

tillkännagivanden om avgående ledare eller kallelser till bolagsstämma, filtrerades dessa 

irrelevanta nyheter bort. De återstående nyheterna kodades enligt sex kategorier; 

kapacitets ändringar, strategiska allianser, introducering av nya produkter, ändringar i 

existerande produkter, företagsköp och omstruktureringar av organisationen. Dessa 

kategorier följer Jones et al. (2019) exempel. Allt som allt identifierades 3751 

konkurrensbetonade handlingar, vilket resulterar ett medeltal på 5.30 
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konkurrensbetonade handlingar per företag per år. Ett företag utelämnades i det här 

skedet på grund av bristfälliga data, vilket betyder att det totala urvalet är 59 företag. För 

att granska pålitligheten av Capital IQ:s nyheter, utfördes det 30 stickprov genom att 

granska om liknande nyheter kunde hittas i övriga publiceringar. I övriga publikationer 

hittades 25 stycken av de 30 (83.33%) möjliga rubrikerna. Liknande pålitlighetsgrad har 

funnits i andra forskningar (till exempel Yu och Cannella 2007; Chen, Smith och Grimm 

1992) och därmed kan man konstatera att nyheterna i Capital IQ kan anses vara pålitliga. 

 

3.2 Beroende variabler 

Eftersom målet med avhandlingen är att undersöka om det finns skillnader i förhållandet 

mellan incitament och risktagande när risktagande är mätt på olika sätt, måste två 

beroende variabler användas. I sammanfattningen av teoridelen och i 

hypotesformuleringen redogjordes för två huvudsakliga sätt som har använts för att 

mäta risktagande. Det ena mätetalet baserar sig på bokslutstal och det består av FoU-

kostnader, investeringar i anläggningstillgångar och långfristig skuld. Även om de båda 

beroende variablerna som kommer att presenteras i detta delavsnitt mäter risk, kommer 

namnet strategisk risk att användas för variabeln som baserar sig på bokslutstal. 

Namnet strategisk risk används för att förtydliga texten för läsaren. 

Variabeln strategisk risk härstammar från Millers och Bromileys (1990) artikel och 

hädanefter har till exempel Devers et al. (2008) och Martin, Wiseman och Gomez-Mejia 

(2013) använt talet för att undersöka sambandet mellan incitament och risktagande. I 

den här avhandlingen kommer det att följas Devers et al. (2008) och Martins, Wisemans 

och Gomez-Mejias (2013) formulering av talet. Detta betyder att variablerna inte 

kommer att omvandlas till relationstal med hjälp av att fördela dem med, till exempel, 

företagets storlek. Problemet med relationstal är att de kan orsaka falska korrelationer 

och signifikanser ifall man använder gemensamma nämnare (Cohen, Cohen, West och 

Aiken 2003; Wiseman 2009). Detta kan påverka konklusionerna ifall man använder 

relationstal med gemensamma nämnare som beroende och oberoende variabler 

(Wiseman 2009). Därmed kommer det att inkluderas en kontroll variabel som 

kontrollerar skilt för företagets storlek. Denna variabel presenteras senare. 

En faktoranalys utfördes för att skapa variabeln strategisk risk. Före analysen adderades 

FoU-kostnader, investeringar i anläggningstillgångar och långfristig skuld med 1 och 

omvandlades med naturliga logaritmen, eftersom alla talen visade sig ha en positiv 
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skevhet och därmed fanns det orsak till att korrigera för icke-normal fördelning (Hair, 

Black, Babin och Anderson 2010). Faktoranalysen visade att en faktor beskrev 59% av 

den totala variansen. FoU-kostnadernas laddning var 0.583, investeringar i 

anläggningstillgångarnas laddning var 0.997 och långfristiga skuldens laddning var 

0.667. Egenvärdet var 2.040. Dessa tal tyder på att det är rimligt att skapa en variabel på 

basen av dem (Hair et al. 2010). Variabeln strategisk risk kalkylerades med att väga FoU-

kostnader, investeringar i anläggningstillgångar och långfristig skuld med deras 

laddning och summa ihop dem.  

Konkurrensbetonade handlingar är det andra sättet för att mäta risk. Detta tal har 

använts i forskning kring företags entreprenörskap och mer specifikt har man använt 

konkurrensbetonade handlingarnas komplexitet för att kvantifiera risk (Ferrier, Smith 

och Grimm 1999; Jones et al. 2019). Med att följa Jones et al. (2019) exempel, kommer 

konkurrensbetonade handlingarnas komplexitet att mätas med kapacitets ändringar, 

strategiska allianser, introducering av nya produkter, ändringar i existerande produkter, 

företagsköp och omstruktureringar av organisationen. Tabell 2 anger exempel på 

rubriker som har kategoriserats enligt dessa olika handlingar. Komplexiteten av dessa 

handlingar mäts med ett Herfindahl liknande index, vars ekvation är: 

𝐾𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑘𝑜𝑛𝑘𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑠𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑛𝑎 =  1/ ∑ (
𝑁𝑖

𝑁𝑇𝐿
)

2

𝑖

 

𝑁𝑇𝐿  representerar totala mängden av företagets handlingar under respektive år och 

𝑁𝑖  representerar en handling i kategorin i. För tydlighetens skull kommer variabeln att 

kallas för konkurrensbetonade handlingar. 

  



37 

Tabell 2 Konkurrensbetonade handlingar  

 

 

 

 

Kategori Rubrik

Kapacitets ändringar

"UPM to Invest in Biorefinery Producing Biofuels from 

Crude Tall Oil in Lappeenranta, Finland"

"Raisio plc to Build an Oat Meal Plant to Russia"

Strategiska allianser

"Tietoenator to Work in Partnership with Alma Media"

"Neste Corporation and Kesko Corporation Reach 

Agreement to Expand Cooperation"

Introducering av nya produkter

"Biohit Oyj Press Release New Safetyspacetm Filter Tips for 

Safer Pipetting and Better Accuracy"

"Metso Launches New Valve Controller Option for Arctic 

Temperatures"

Ändringar i existerande produkter

"Fortum Oyj Renews Service Offering to Large Electricity 

Business Customers"

"Elektrobit Oyj Announces New Features for its EB Propsim 

F8"

Företagsköp

"Suominen Corporation (HLSE: SUY1V) signed an 

agreement to acquire Home and Personal Business Area 

from Ahlstrom Oyj (HLSE: AHL1V) for approximately €170 

million."

"Huhtamaki Oyj (HLSE:HUH1V) acquired Delta Print And 

Packaging Limited for approximately €100 million."

Omstruktureringar av organisationen

"Ponsse Divides Entire International Sales and Maintenance 

Service Network into Six Strategic Areas; Names Several 

Vice-presidents to Lead the Specific Areas"

"Apetit Plc to Change its Segment Structure"
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3.3 Oberoende variabler 

Aktiernas nuvarande värde är en oberoende variabel och den kommer att mätas med 

värdet av aktierna som vd:n äger i företaget. En annan oberoende variabel är nuvarande 

värdet av aktieoptionerna. Den kommer att mätas med att räkna skillnaden mellan 

aktieoptionernas lösenpris och aktiekursen i slutet av året. Skillnaden multipliceras med 

mängden av aktieoptionerna som vd:n har blivit beviljad. Liknande metod har använts 

av Devers et al. (2008), Larraza-Kintana et al. (2007), Martin, Gomez-Mejia och 

Wiseman (2013) och Martin, Wiseman och Gomez-Mejia (2016). För att mäta 

aktieoptionernas möjliga framtida värde, används en ekvation som Martin, Gomez-

Mejia och Wiseman (2013) presenterade och den användes också av Martin, Wiseman 

och Gomez-Mejia (2016). Den lyder enligt följande: 

𝑀ö𝑗𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  𝑀ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 ä𝑔𝑑𝑎 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 × [(1.0514𝑡𝑖𝑑 × 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠) − 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠] 

där tid är genomsnittliga tiden till aktieoptionernas utgångsdatum för alla ägda optioner. 

Talet 1,0514 är den estimerade möjliga årliga tillväxten för aktiekursen, vilken baserar 

sig den historiska årliga tillväxten för den finländska börsen som Nyberg och Vaihekoski 

(2014) har beräknat. I linje med Devers et al. (2008), Martin, Gomez-Mejia och Wiseman 

(2013) och Jones et al. (2019) kommer endast plus- eller parioptioner att beaktas. 

Eftersom Jones et al. (2019) gjorde sina konklusioner på basen av förmögenhet som var 

justerat med branschens dynamik, kommer jag att inkludera det som en variabel. För att 

mäta branschens dynamik följer jag Keats och Hitts (1988) föreslagna metod. Den går 

ut på att räkna naturliga logaritmen för hela branschens omsättning per år. Branschen 

definierades med tvåsiffriga SIC-koden (Standard Industrial Classification). Efter att 

man har omvandlat branschens omsättning med naturliga logaritmen tar man 

omsättningen för det fokala året och omsättningen för fyra år före det, totalt har man 

alltså ett tidsintervall som består av fem år. Därefter gör man en regressionsanalys med 

omsättningen som en beroende variabel och året som en oberoende variabel. Branschens 

dynamik för det fokala året får man genom att omvandla standardfelet för oberoende 

variabelns koefficient med Nepers tal. Denna metod har även använts i tidigare forskning 

(Lim 2015; Krause, Withers och Semadeni 2017). Logiken bakom variabeln är att den 

beskriver hur fluktuerande omsättningen i branschen är och hur snabbt det kan ske 

förändringar i branschen, vilket kommer att påverka organisationerna i den branschen 

(Dess och Beard 1984).  
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3.4 Kontroll variabler 

I delavsnittet där beroende variablerna presenterades, förklarades det att företagets 

storlek inte används för att justera komponenterna i beroende variabeln strategisk risk 

och istället kommer företagets storlek att inkluderas som en kontroll variabel. 

Företagets storlek kommer kontrolleras med företagets totala bokvärde, vilket också har 

använts i tidigare forskning (Lim 2015, Larraza Kintana et al. 2007, Martin, Gomez-

Mejia och Wiseman 2013).  

Eftersom fria resursernas mängd har bevisats påverka risktagande positivt, kommer jag 

att inkludera detta som en kontroll variabel (Wu och Tu 2007; Ferrier 2001; Singh 1986). 

För att kontrollera för användbara fria resurser använder jag två olika variabler. Den ena 

kallas för absorberad glapp i resurserna (eng. absorbed slack), vilken beskriver hur 

mycket glapp det finns i företagets verksamhet och dess kostnadsstruktur, alltså hur 

mycket överloppskostnader ett företag har resurser till (Singh 1986). Absorberad glapp 

i resurserna har mätts med att dela försäljnings- och administrationskostnader med den 

totala omsättningen (Singh 1986; Wu och Tu 2007). Den andra variabeln kallas för icke 

absorberad glapp i resurserna (eng. unabsorbed slack), vilken kalkyleras med att dela 

likvida medel och motsvarigheter med kortfristiga skulder (Singh 1986; Wu och Tu 

2007).  

Eftersom det har gjorts undersökningar vars resultat tydligt tyder på att vd:ns villighet 

att ta risker påverkas av vd:ns ålder (Matta och Beamish 2008; Krause och Semadeni 

2014), kommer jag att inkludera en kontroll variabel för vd:ns ålder. På basen av tidigare 

undersökningar kan man förvänta sig att högre ålder påverkar risktagande negativt 

(Matta och Beamish 2008; Krause och Semadeni 2014). Därtill påpekar Miller (1991) att 

en vd:s tid i nuvarande position kan påverka organisationens förmåga att förändra sig 

och sin strategi. En långvarig vd kan orsaka stelhet, vilket tär på organisationens 

framgång (Miller 1991). Därmed kommer jag att en inkludera en kontroll variabel för 

tiden som vd:n har varit i sin position.  

Som det presenterades tidigare i referensramen, finns det bevis att företagets tidigare 

prestation påverkar risktagande. Lathams och Brauns (2009) och Wus och Tus (2007) 

fynd tyder på att tidigare prestation kan påverka både aktiernas och aktieoptionernas 

förhållande till risktagande. Enligt deras konklusioner kan man förvänta sig att i goda 

tider minskar riskbärandets negativa effekter på risktagande, medan i dåliga tider 

förstärks riskbärandets negativa effekter på risktagande. Wisemans och Gomez-Mejias 
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(1998) teoretiska förklaring för fenomenet är det att i goda tider skiftar vd:ns 

referenspunkt uppåt och därmed minskar sannolikheten att situationen är upplevd som 

en vinstsituation. Från prospektteorin följer den logiska konklusionen att ifall vd:n inte 

upplever att befinna sig i en vinstsituation, borde riskaversionen minska, vilket då 

förklarar bra Lathams och Brauns (2009), Wus och Tus (2007) konklusioner. Därmed 

har det inkluderats en kontroll variabel för företagets tidigare prestation, vilket är mätt 

med avkastning på totala kapitalet (ROA). Eftersom BAM poängterar betydelsen av 

referenspunkten för vinster och förluster, vilket Lims (2005) forskning också ger orsak 

till att beakta, kommer den tidigare prestationen mätas som en referenspunkt. Lim 

(2015) uppnådde detta genom att jämföra prestationen i tiden t-1 med prestationen i tid 

t-2, det vill säga med att jämföra det fokala årets prestation med tidigare årets prestation. 

Detta resulterade en dummy variabel; ROA<RP som indikerar att prestationen är lägre 

än referenspunkten (Lim 2015).  

 

3.5 Val av statistisk analysmetod 

För att utföra dataanalysen kommer linjär regression att undvikas, eftersom när man 

analyserar paneldata kan det uppstå autokorrelation, heteroskedasticitet och korrelation 

mellan två variablers residualer vid samma tidpunkt, vilka bryter mot antaganden inom 

linjär regression (Certo och Semadeni 2006; Beck och Katz 1995). Autokorrelation kan 

uppstå när en variabel för en individ i tiden t korrelerar med samma variabel för samma 

individ i tiden t-1 (Certo och Semadeni 2006; Wooldridge 2012). Heteroskedasticitet 

förekommer när variansen i residualerna inte är konstanta (Certo och Semadeni 2006; 

Beck och Katz 1995). Korrelation mellan två variablers residualer vid samma tidpunkt är 

högt antagligt i paneldata, eftersom individerna kan vara ihopkopplade, till exempel om 

man analyserar olika länder måste man iaktta att skandinaviska ländernas ekonomier är 

högst antagligen ihopkopplade (Beck och Katz 1995). 

För att undvika de ovannämnda problemen bör fast-effekt modellen eller slump-effekt 

modellen användas (Certo och Semadeni 2006). Fast-effekt modellen bygger på den 

typiska linjär regressions ekvationen för paneldata som ser ur enligt följande: 

𝑦𝑖,𝑡 = α + β𝑥𝑖,𝑡 + ε𝑖,𝑡    (1) 

Där i representerar en individ i urvalet och t är en observation för individen. I paneldata 

finns det flera individer med flera observationer. Beroende variabeln är 𝑦, α är en 
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konstant, β är regressions koefficienten och 𝑥 är oberoende variabeln och ε är 

slumpmässiga feltermen (Certo och Semadeni 2006). I fast-effekt modellen är 

slumpmässiga feltermen fördelad i två olika delar, vilket betyder att formeln är följande: 

𝑦𝑖𝑡 = β𝑥𝑖𝑡 + 𝑣𝑖 + 𝜆𝑖𝑡    (2) 

Där 𝑣 beskriver heterogeniteten, alltså skillnaderna mellan individerna i samplet. Detta 

är alltså en dummy variabel som hålls konstant för varje enskild individ. Genom detta 

kan man kontrollera för individuella karaktärsdragen, som hålls konstanta över 

tidsintervallet, mellan individerna i urvalet. 𝜆 motsvarar slumpmässiga feltermen i den 

normala linjär regressions ekvationen.  (Certo och Semadeni 2006; Wooldridge 2012) 

Ekvationen för slump-effekt modellen är identisk med fast-effekt modellen, men i 

slump-effekt modellen kan 𝑣 variera istället för att vara konstant. Med andra ord tar 

slump-effekt modellen i beaktande att de individuella karaktärsdragen kan ändras under 

tidsintervallen. (Certo och Semadeni 2006) 

Både fast-effekt modellen och slump-effekt modellen är lämpliga för att analysera 

paneldata, men valet av modell är inte en entydig process (Certo och Semadeni 2006; 

Certo, Withers och Semadeni 2017). Det enklaste sättet att välja modellen är att utföra 

Hausmans-test, vilket testar om 𝑣 och 𝜆 korrelerar (Certo och Semadeni 2006; Hausman 

1978). Slump-effekt modellen antar att 𝑣 och 𝜆 inte korrelerar och ifall man förkastar 

noll hypotesen i Hausmans-testet, tyder det på att man borde använda fast-effekt 

modellen, eftersom man kan förvänta sig att i ett sådant fall skiljer sig resultaten från de 

olika modellerna betydligt (Certo och Semadeni 2006; Hausman 1978; Certo, Withers 

och Semadeni 2017). Dock finns det även en risk att man begår ett typ I- eller II-fel, alltså 

att man förkastar noll hypotesen för att man har för hög signifikansnivå eller vice versa 

att man har för låg signifikansnivå och inte förkastar noll hypotesen även om man borde 

(Wooldridge 2012). Därtill för att göra ett val av modell borde man beakta vilken fråga 

man vill besvara. Till exempel, om man vill undersöka hur en oberoende variabel 

påverkar företagets prestationsnivå, som är beroende variabeln, måste man avgöra om 

man vill undersöka detta med avseende på inuti företaget eller mellan företagen i urvalet. 

Det vill säga, kommer en förändring av oberoende variabeln påverka företagets 

prestationsnivå jämfört med företagets historiska prestation, vilket är en inuti effekt, 

eller jämfört med de andra företagen i urvalet, vilket är en mellan effekt? Dessa är två 

olika frågor och fast-effekt modellen besvarar på den första frågan, medan slump-effekt 

modellen besvarar på båda frågorna. För att hantera denna oklarhet, rekommenderar 
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Certo, Withers och Semadeni (2017) att man borde kalkylera alla variablernas 

inomklasskorrelation (eng. intraclass correlation; ICC), mer specifikt ICC(1) värdet, för 

att kunna avgöra hur mycket av variansen i variabeln kan förklaras med inuti och mellan 

effekten. Därtill föreslår de en så kallad hybridmetod, som baserar på slump-effekt 

modellen, men kontrollerar för de två olika effekterna. Denna kontroll utförs med att 

kalkylera individens medeltal för varje variabel, vilket resulterar en variabel som testar 

mellan effekten. En annan variabel kalkyleras med att subtrahera varje variabel med 

individens medeltal. Denna variabel visar inuti effekterna. De två variabler kallas för 

”medeltal” och ”avvikelse”. De två nya variablerna möjliggör också att man kan utföra 

Hausmans-test separat för mellan och inom effekterna, medan med ursprungliga 

variablerna utför man testet för båda effekterna. Ekvation 3 illustrerar hybridmetoden. 

(Certo, Withers och Semadeni 2017) 

𝑦𝑖𝑡 = β1�̅�𝑖 + β2(𝑥𝑖𝑡 − �̅�𝑖) + 𝑣𝑖 + 𝜆𝑖𝑡   (3) 

 

3.5.1 Signifikans 

För att kunna pröva hypoteserna som ställdes tidigare, måste signifikansnivån 

bestämmas. Vanligt använda signifikansnivåer är 1%, 5% eller 10%. Det finns en tendens 

att koppla ihop signifikansnivån med urvalets storlek. Större urval brukar ge en 

utgångspunkt att använda en lägre signifikansnivå. Därmed eftersom urvalet i den här 

forskningen består endast av 59 företag, finns det en orsak att nöja sig med en högre 

signifikansnivå. Wooldridge (2012) påpekar att till och med en såpass hög 

signifikansnivå som 20% kan förekomma i forskningar med ett litet urval.  I den här 

forskningen kommer det att användas en 10% signifikansnivå. (Wooldridge 2012) 
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4 ANALYS 

I den här delen kommer resultaten från statistiska testerna att presenteras och 

analyseras. Resultaten kommer att analyseras med att spegla dem mot hypoteserna som 

presenterades i slutet av teoridelen.  

Till att börja med kommer deskriptiva statistiken och korrelationerna att presenteras. 

Därefter presenteras regressionsanalyserna och resultaten från dem. Till sist testas 

robustheten av resultaten. 

 

4.1 Deskriptiv statistik och korrelationsmatris 

Tabell 3 presenterar den deskriptiva statistiken med variablernas medeltal, 

standardavvikelser, minsta värde och största värde.  

Tabell 3  Deskriptiv statistik 

 

Tabell 4 presenterar korrelationen mellan de olika variablerna. I tabellen kan man 

bevittna en relativt stark signifikant positiv korrelation mellan de två beroende 

variablerna strategisk risk och konkurrensbetonade handlingar (r = 0.504), vilket är 

logiskt, eftersom båda variablerna är ett mått för risktagande. Dock lägger detta ett 

frågetecken över antagandet att variablerna mäter annorlunda risktagande, vilket 

teoretiserades i referensramen. Däremot är korrelationen inte extremt hög, vilket också  

Variabel Medeltal Standardavvikelse Minimum Maximum

1. Strategisk risk 6.44 4.01 0.00 17.13

2. Konkurrensbetonade handlingar 1.23 1.04 0.00 4.76

3. Företagets storlekᵃ 12 304 72 599 11.2 716 204

4. Icke-absorberad glapp i resurserna 0.74 4.55 0.00 82.70

5. Absorberad glapp i resurserna 0.21 0.20 –0.06 2.16

6. Vd:ns ålder 50.82 6.20 31 77

7. Vd:ns tid i nuvarande position 4.31 4.19 0 21

8. Prestation 0.51 0.50 0 1

9. Branschens dynamik 1.04 0.03 1.00 1.20

10. Aktiernas nuvarande värdeᵇ 4 057 18 840 0 240 350

11. Aktieoptionernas nuvarande värdeᵇ 378 1 694 0 24 872

12. Aktieoptionernas möjliga framtida värdeᵇ 124 700 0 12 649

ᵃangett i miljoner euro

ᵇangett i tusen euro
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Tabell 4 Korrelationsmatris 

 

 

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Strategisk risk     1.000

2. Konkurrensbetonade handlingar     0.504***     1.000

3. Företagets storlekᵃ     0.266***     0.047     1.000

4. Icke-absorberad glapp i resursernaᵃ     0.236***     0.111** – 0.048     1.000

5. Absorberad glapp i resursernaᵃ – 0.106** – 0.068+     0.242*** – 0.075*     1.000

6. Vd:ns ålderᵃ     0.257***     0.093*     0.149***     0.006 – 0.109**     1.000

7. Vd:ns tid i nuvarande positionᵃ – 0.083* – 0.063+ – 0.034 – 0.000 – 0.058     0.409***     1.000

8. Prestationᵃ     0.005     0.014 – 0.024 – 0.003     0.069+     0.020     0.062+     1.000

9. Branschens dynamikᵃ – 0.101** – 0.030 – 0.088*     0.074* – 0.108** – 0.175*** – 0.088*     0.020     1.000

10. Aktiernas nuvarande värdeᵃ – 0.079* – 0.083*     0.002 – 0.012 – 0.048     0.063+     0.062+ – 0.008     0.191***     1.000

11. Aktieoptionernas nuvarande värdeᵃ     0.008     0.096* – 0.027 – 0.047 – 0.075*     0.048 – 0.032     0.033     0.063+ – 0.027     1.000

12. Aktieoptionernas möjliga framtida värdeᵃ     0.103**     0.160*** – 0.020 – 0.041 – 0.077*     0.065+ – 0.037     0.016     0.075* – 0.037     0.913***     1.000

***p  < 0.001; **p  < 0.01; *p  < 0.05; +p  < 0.1

ᵃVariabeln är tidsfördröjd
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tyder på att det finns en viss skillnad i variablerna. En noggrannare konklusion kan göras 

först på basen av regressionsanalyserna i nästa avsnitt. 

Därtill kan man se från tabellen att strategisk risk har en relativt stark signifikant positiv 

korrelation med företagets storlek, icke-absorberad glapp i resurserna, vd:ns ålder och 

aktieoptionernas möjliga framtida värde. Av dessa är det kanske lite överraskande att 

vd:ns ålder är positivt korrelerad med strategisk risk. Enligt Mattas och Beamish (2008) 

och Krauses och Semadenis (2014) konklusioner kunde man förvänta sig att 

korrelationen vore negativ. Dock måste det påpekas att när variablerna analyseras med 

fast-effekt modellen eller slump-effekt modellen i kommande avsnitt, kan förhållanden 

vara annorlunda när flera variabler beaktas samtidigt (Thornton och Innes 1985). 

Strategisk risk har en relativt stark negativ och signifikant korrelation med absorberad 

glapp i resurserna och branschens dynamik. En svagare, men signifikant negativ 

korrelation kan finnas mellan strategisk risk och oberoende variabeln aktiernas 

nuvarande värde. Oberoende variabeln aktieoptionernas nuvarande värde verkar inte 

ha en signifikant korrelation med strategisk risk. 

Konkurrensbetonade handlingar har en relativt stark positiv och signifikant korrelation 

med icke-absorberad glapp i resurserna och aktieoptionernas möjliga framtida värde. 

En positiv, dock inte så stark, signifikant korrelation kan observeras mellan 

konkurrensbetonade handlingar och aktiernas nuvarande värde. Mellan den tredje 

oberoende variabeln aktieoptionernas nuvarande värde och konkurrensbetonade 

handlingar existerar det en svag negativ och signifikant korrelation.  Som det tidigare 

påpekades, kan det inte dras några vidare konklusioner på basen av korrelationerna och 

djupare analysering av förhållanden mellan variablerna kommer att utföras i nästa 

avsnitt när förhållanden testas med modeller som inkluderar flera variabler samtidigt. 

För övrigt kan man finna en stark positiv korrelation mellan vd:ns ålder och vd:ns tid i 

positionen. Här finns en tydlig underliggande logik bakom korrelationen; samtidigt som 

vd:ns tid i positionen ökar, ökar också vd:ns åldern. Därtill har vd:ns ålder en relativt 

stark negativ korrelation med branschens dynamik. Branschens dynamik har en positiv 

korrelation med alla oberoende variablerna, specifikt är korrelationen mellan aktiernas 

nuvarande värde och branschens dynamik relativt stark. Den starkaste positiva 

korrelationen kan hittas mellan aktiernas nuvarande värde och aktiernas möjliga 

framtida värde, vilket inte är överraskande, eftersom aktiernas möjliga framtida värde 

är beroende av aktiernas nuvarande värde på grund av att aktiernas nuvarande värde 

måste vara positivt för att aktiernas möjliga framtida värde kan vara positivt. 
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4.2 Resultat 

Detta avsnitt består av tre delar. I första delen testas hypoteserna 1-3, alltså hur aktiernas 

och aktieoptionernas värde förhåller sig till risk, när risktagande är mätt med FoU-

kostnader, investeringar i anläggningstillgångar och skuldsättning. Därefter testas 

hypoteserna 4-6, alltså hur aktiernas och aktieoptionernas värde förhåller sig till risk, 

när det är mätt med komplexiteten av konkurrensbetonade handlingarna. Till slut 

kommer konklusionerna gällande hypoteserna att sammanfattas. 

Eftersom avhandlingens mål är att undersöka hurdan effekt incitament har på vd:ns 

villighet att ta risker, det vill säga, hur incitamenten påverkar vd:ns risktagande till 

skillnad från tidigare risktagande, är huvudsakliga målet med avhandlingen att 

undersöka ett inuti förhållande. Därmed är fast-effekt modellen den lämpligaste 

modellen för att utföra analysen (Certo, Withers och Semadeni 2017). I nästa avsnitt 

kommer dock resultatens robusthet att testas med Certos, Withers och Semadenis (2017) 

föreslagna hybridmetod, vilken visar hurdana mellan effekter incitamenten har på 

risktagande. 

Före de statistiska testerna utfördes omvandlades extrema icke-binära och icke-

kategoriska variabelvärden till mindre extrema värden med den så kallade winsorizing-

metoden. I linje med Martin, Gomez-Mejia och Wiseman (2013) och Martin, Wiseman 

och Gomez-Mejia (2016) utfördes omvandlingen på 1 % och 99 % nivå. Därtill i linje med 

Devers et al. (2008) och Martin, Wiseman och Gomez-Mejia (2013) standardiserades 

alla icke-binära och icke-kategoriska variablerna med att subtrahera summan med 

medeltalet och dividera det med standardavvikelsen, vilket resulterar i en standardiserad 

variabel med medeltalet 0 och standardavvikelsen 1 (Hair, Black, Babin och Anderson 

2010). På detta vis är alla variabler på samma skala, vilket underlättar analyserandet 

(Wooldridge 2012). På grund av att målet är att undersöka en kausalitet mellan beroende 

variablerna och de övriga variablerna, tidsfördröjdes oberoende och kontroll variablerna 

med ett år. 

 

4.2.1 Strategisk risk 

Tabell 5 presenterar resultaten från de statistiska testerna. Model 1 representerar endast 

kontroll variablernas påverkan på strategisk risk. I Model 2 är oberoende variablerna 

inkluderade. Noll hypotesen i Hausmans-testet förkastades (p < 0.001) för både Model 
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1 och Model 2, vilket tyder på att det finns skillnad i resultaten från fast-effekt modellen 

och slump-effekt modellen. Detta stöder därmed valet av fast-effekt modellen. 

 

Tabell 5 Beroende variabel: Strategisk risk 

 

I Model 1 kan man se att icke-absorberad glapp i resurserna, vd:ns tid i nuvarande 

position, vd:ns ålder och företagets storlek hade statistiskt signifikanta förhållanden 

med risktagande. Icke-absorberad glapp i resurserna hade ett positivt förhållande till 

risktagande (b = 0.07, p < 0.1), vilket stöder Wus och Tus (2007) konklusion och var 

förväntat. Det negativa förhållandet mellan vd:ns tid i nuvarande position och 

risktagande (b = -0.18, p < 0.001), var även förväntat (se Miller 1991). Däremot är det 

starka positiva förhållandet mellan vd:ns ålder och risktagande (b = 0.33, p < 0.001) 

smått överraskande, eftersom enligt tidigare forskning (Matta och Beamish 2008; 

Krause och Semadeni 2014) kunde man förvänta sig ett negativt förhållande. Det 

negativa förhållandet mellan företagets storlek och risktagande (b = -0.24, p < 0.001), 

kan också tolkas som överraskande, eftersom detta är motstridigt med resultat i tidigare 

forskning (t.ex. Devers et al. 2008; Larraza-Kintana et al. 2007; Martin, Gomez-Mejia 

och Wiseman 2013).  

I Model 2 kan man se att aktiernas nuvarande värde har ett statistiskt signifikant 

negativt förhållande till risktagande (b = -0.11, p < 0.01). Därmed kan man konstatera 

Oberoende variabler β s.e. β s.e.

Icke-absorberad glapp i resurserna     0.07+ (0.04)     0.07* (0.04)

Absorberad glapp i resurserna  – 0.04 (0.04)  – 0.03   (0.04)

Vd:ns tid i nuvarande position  – 0.18*** (0.04)  – 0.17*** (0.04)

Vd:ns ålder     0.33*** (0.04)     0.33*** (0.04)

Företagets storlek  – 0.24*** (0.04)  – 0.24*** (0.04)

Företagets tidigare prestation     0.08 (0.07)     0.05 (0.07)

Branschens dynamik     0.02 (0.04)

Aktiernas nuvarande värde  – 0.11** (0.04)

Aktieoptionernas nuvarande värde  – 0.40*** (0.08)

Aktieoptionernas möjliga framtida värde     0.42*** (0.09)

R²

N

***p  < 0.001; **p  < 0.01; *p  < 0.05; +p  < 0.1

R² är inuti effekten och symbolerna vid R² representerar förändringen i signifikansen från den vänstra modellen.

Kontroll variabler Alla variabler

Model 2Model 1

                 0.22***0.18

707 707
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att när aktiernas nuvarande värde ökar med en standardavvikelse, minskar strategisk 

risk med ca 2% från företagets genomsnittliga risktagande. Detta resultat stöder hypotes 

1, som förutspådde att risktagande minskar när aktiernas nuvarande värde ökar.  

Däremot verkar det som att aktieoptionernas möjliga framtida värde har ett statistiskt 

signifikant positivt förhållande till risktagande (b = 0.42, p < 0.001). Därmed finner man 

starkt stöd för hypotes 2, som förutspådde att aktieoptionernas möjliga framtida värde 

har ett positivt förhållande till risktagande. Mer specifikt tyder resultatet på att en 

standardavvikelses ökning i aktieoptionernas möjliga framtida värde ökar på företagets 

risktagande med ca 6% från dess medeltal. 

Aktieoptionernas nuvarande värde verkar ha ett statistiskt signifikant negativt 

förhållande till risktagande (b = -0.40, p < 0.001). Detta ger ett starkt stöd för hypotes 3 

och resultatet tyder på att när nuvarande värdet som är bundet till aktieoptioner ökar 

med en standardavvikelse, minskar risktagande med ca 6% från företagets 

genomsnittliga risktagande.  

 

4.2.2 Konkurrensbetonade handlingar 

Tabell 6 presenterar resultaten från de statistiska testerna för det här delavsnittet. 

Likasom i föregående delavsnitt presenteras resultaten via olika ”Modeller”. I Model 3 

testas endast kontroll variablernas inverkan på risktagande. I Model 4 är oberoende 

variablerna inkluderade. Till skillnad från föregående delavsnitt, är en tredje Model 5 

inkluderad. Model 5 beskriver förhållandet mellan risktagande och oberoende 

variablerna när oberoende variablerna förmögenheten som är bundet till aktier, 

aktieoptionernas nuvarande värde och aktieoptionernas möjliga framtida värde är 

justerade med branschens dynamik. Model 5 följer Jones et al. (2019) sätt att justera 

oberoende variablerna med branschens dynamik.  

Noll hypotesen i Hausmans-testet förkastades inte för Model 3, Model 4 och Model 5 

vilket tyder på att det finns ingen betydlig skillnad i resultaten från fast-effekt modellen 

och slump-effekt modellen. För att hålla analysen konsistent med det tidigare 

delavsnittet valdes fast-effekt modellen. 
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Tabell 6 Beroende variabel: Konkurrensbetonade handlingar 

 

I Model 3 kan man se att kontroll variablerna icke-absorberad glapp i resurserna, vd:ns 

tid i nuvarande position, vd:ns ålder, företagets storlek och företagets tidigare 

prestation har statistiskt signifikanta förhållanden med risktagande. Likasom i 

föregående delavsnitt verkar icke-absorberad glapp i resurserna ha ett positivt 

förhållande till risktagande (b = 0.08, p < 0.05) och vd:ns tid i nuvarande position 

verkar ha ett negativt förhållande till risktagande (b = -0.10, p < 0.05). Därtill verkar 

vd:ns ålder ha ett positivt förhållande till risktagande (b = 0.15, p < 0.001) och företagets 

storlek ett negativt förhållande till risktagande (b = -0.16, p < 0.001), vilket är även i 

detta fall överraskande. Företagets tidigare prestation har ett positivt förhållande till 

risktagande (b = 0.19, p < 0.05), vilket inte stöder Lathams och Brauns (2009) och Wus 

och Tus (2007) konklusioner, men däremot stöder det Jones et al. (2019) definition av 

risk.  

I Model 4 kan man se att branschens dynamik har ett positivt statistiskt signifikant 

förhållande till risktagande (b = 0.09, p < 0.05), vilket Jones et al. (2019) också fann. För 

att analysera hypotes 4, måste man se på aktiernas nuvarande värde och dess 

förhållande till risktagande. Enligt Model 4 är detta förhållande negativt (b = -0.07, p < 

0.1), vilket inte stöder hypotes 4. Resultatet kan tolkas som att när aktiernas nuvarande 

Oberoende variabler β s.e. β s.e. β s.e.

Icke-absorberad glapp i resurserna     0.08* (0.04)     0.07+ (0.04)     0.07+ (0.04)

Absorberad glapp i resurserna     0.06 (0.04)     0.08* (0.04)     0.08* (0.04)

Vd:ns tid i nuvarande position  – 0.10* (0.04)  – 0.09* (0.04)  – 0.09* (0.04)

Vd:ns ålder     0.15*** (0.04)     0.14*** (0.04)     0.14** (0.04)

Företagets storlek  – 0.16*** (0.04)  – 0.16*** (0.04)  – 0.16*** (0.04)

Företagets tidigare prestation     0.19* (0.08)     0.16* (0.08)     0.16* (0.08)

Branschens dynamik     0.09* (0.04)     0.09* (0.04)

Aktiernas nuvarande värde  – 0.07+ (0.04)  – 0.07 (0.05)

Aktieoptionernas nuvarande värde  – 0.27** (0.09)  – 0.25* (0.10)

Aktieoptionernas möjliga framtida värde     0.37*** (0.09)     0.37*** (0.10)

Aktiernas nuvarande värde × Branschens dynamik  – 0.00 (0.06)

Aktieoptionernas nuvarande värde × Branschens dynamik     0.04 (0.13)

Aktieoptionernas möjliga framtida värde × Branschens dynamik     0.02 (0.11)

R²

N

***p  < 0.001; **p  < 0.01; *p  < 0.05; +p  < 0.1

R² är inuti effekten och symbolerna vid R² representerar förändringen i signifikansen från den vänstra modellen.

707

Alla variabler

Model 5

(Interaktion)

0.11

707

Kontroll variabler Alla variabler

Model 3 Model 4

0.07

707

       0.11***
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värde ökar med en standardavvikelse, minskar risktagande med ca 6% från företagets 

genomsnittliga risktagande.  

Hypotes 5 förutspådde att aktieoptionernas möjliga framtida värde kommer att ha ett 

negativt förhållande till risktagande. Man finner inte heller stöd för denna hypotes, utan 

tvärtom, aktieoptionernas möjliga framtida värde verkar ha ett starkt positivt 

förhållande till risktagande (b = 0.37, p < 0.001). Därmed verkar det som att en 

standardavvikelses ökning i aktieoptionernas möjliga framtida värde ökar på företagets 

risktagande med ca 30% från dess genomsnittliga risktagande. 

Aktieoptionernas nuvarande värde verkar ha ett negativt förhållande till risktagande (b 

= -0.27, p < 0.01). I praktiken betyder resultatet att ett företags risktagande minskar med 

ca 22% när aktieoptionernas nuvarande värde ökar med en standardavvikelse. Detta är 

motstridigt med hypotes 6 och därmed ger resultatet inget stöd åt hypotesen. 

I Model 5 kan man se att aktiernas nuvarande värde fortfarande har ett negativt 

förhållande till risktagande även efter att det är justerat med branschens dynamik, vilket 

inte ger något stöd åt hypotes 4. Efter att aktieoptionernas möjliga värde justerats med 

branschens dynamik är förhållandet mellan risktagande fortfarande positivt, vilket inte 

stöder hypotes 5. När aktieoptionernas nuvarande värde är justerat med branschens 

dynamik är dess förhållande till risktagande positivt. Dock är inget av de tre föregående 

förhållanden statistiskt signifikanta och därmed ger inget av dem något stöd åt 

hypoteserna 4-6.   

 

4.2.3 Sammanfattning av resultaten 

Resultaten från analyserna gav stöd för tre av totalt sex hypoteser. Nedanför 

sammanfattas resultaten kort. I följande kapitel kommer fynden att diskuteras mer 

genomgående. 

H1 Det kunde observeras ett statistiskt signifikant negativt förhållande mellan 

förmögenhet som är bundet till aktiernas nuvarande värde och risktagande, när 

risktagande är mätt med bokslutsbaserade mätetal, vilket ger stöd åt hypotesen.  

H2 Resultaten bevisade att det finns ett statistiskt signifikant positivt förhållande 

mellan aktieoptionernas möjliga framtida värde och risktagande, när risktagande 

är mätt med bokslutsbaserade mätetal, vilket stöder hypotesen. 
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H3 Ett statistiskt signifikant negativt förhållande mellan aktieoptionernas nuvarande 

värde och risktagande kunde observeras, när risktagande är mätt med 

bokslutsbaserade mätetal, vilket ger stöd åt hypotesen. 

H4 Ett negativt och statistiskt signifikant förhållande mellan förmögenhet som är 

bundet till aktieägarskap och risktagande kunde observeras, när risktagande var 

mätt med konkurrensbetonade handlingar, vilket är tvärtemot hypotesens 

förutspående och därmed ger resultatet inte stöd åt hypotesen. 

H5 Det kunde observeras ett statistiskt signifikant positivt förhållande mellan 

aktieoptionernas möjliga framtida värde och risktagande, när risktagande var mätt 

med konkurrensbetonade handlingar, vilket är motstridigt med hypotesen och 

därmed stöder resultaten inte hypotesen. 

H6 Resultaten bevisade att det finns ett statistiskt signifikant negativt förhållande 

mellan aktieoptionernas nuvarande värde och risktagande, när risktagande var 

mätt med konkurrensbetonade handlingar, vilket är motstridigt med hypotesen 

och ger inget stöd åt den. 

 

4.3 Robusthet av resultaten 

Eftersom det hittills endast har undersökts inuti effekterna med fast-effekt modellen, 

kommer härnäst både inuti och mellan effekterna att granskas för att bättre förstå 

resultaten. Certos, Withers och Semadenis (2017) föreslagna hybridmetod, som 

presenterades i föregående kapitel, kommer att användas för att uppnå en illustration av 

skillnaderna mellan inuti och mellan effekterna.  

Enligt Certos, Withers och Semadenis (2017) förslag kalkylerades först ICC(1) värden för 

variablerna. Alla variablerna hade väldigt låga ICC(1) värden, vilket tyder på att man kan 

förvänta sig att största delen av effekterna i hybridmetoden befinner sig i inuti delen 

(Certo, Withers och Semadeni 2017). Två variabler per ursprungliga variabel skapades 

för att utföra hybridmetoden. Den ena är medeltalet för varje grupp per variabel och den 

andra är variabelns värde subtraherat med gruppens medeltal. De två nya variablerna är 

benämnda respektive ”Medeltal + ursprungliga variabelns namn” och ”Avvikelse + 

ursprungliga variabelns namn”. Ekvation 3 beskriver hur variablerna beräknades. Dessa 

kalkyler utfördes för alla oberoende och kontroll variabler. Resultaten från 

hybridmetoden rapporteras i Tabell 7. Tabellen är fördelad i Model 1 och Model 2. I 
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Model 1 är den beroende variabeln strategisk risk, medan i Model 2 är beroende 

variabeln konkurrensbetonade handlingar. 

 

Tabell 7  Hybridmetoden 

 

I Model 1 kan man observera att oberoende variablerna Avvikelse aktiernas nuvarande 

värde, Avvikelse aktieoptionernas möjliga framtida värde och Avvikelse 

aktieoptionernas nuvarande värde har statistiskt signifikanta inuti förhållanden med 

Oberoende variabler β s.e. β s.e.

Medeltal icke-absorberad glapp i resurserna  – 0.07 (0.29)  – 0.12 (0.32)

Avvikelse icke-absorberad glapp i resurserna     0.08* (0.03)     0.09* (0.04)

Medeltal absorberad glapp i resurserna  – 0.13 (0.21)     0.50* (0.25)

Avvikelse absorberad glapp i resurserna  – 0.02 (0.04)     0.08+ (0.04)

Medeltal vd:ns tid i nuvarande position  – 0.21 (0.22)     0.26 (0.25)

Avvikelse vd:ns tid i nuvarande position  – 0.16*** (0.04)  – 0.09* (0.04)

Medeltal vd:ns ålder     0.41* (0.20)     0.11 (0.23)

Avvikelse vd:ns ålder     0.32*** (0.04)     0.14*** (0.04)

Medeltal företagets storlek     0.53+ (0.31)     0.23 (0.34)

Avvikelse företagets storlek  – 0.24*** (0.04)  – 0.15*** (0.04)

Medeltal företagets tidigare prestation     0.08 (0.29)  – 0.25 (0.33)

Avvikelse företagets tidigare prestation     0.06 (0.07)     0.15+ (0.07)

Medeltal branschens dynamik  – 0.24 (0.17)  – 0.20 (0.21)

Avvikelse branschens dynamik     0.01 (0.03)     0.09* (0.04)

Medeltal aktiernas nuvarande värde  – 0.12 (0.14)  – 0.26+ (0.16)

Avvikelse aktiernas nuvarande värde  – 0.10** (0.03)  – 0.08+ (0.04)

Medeltal aktieoptionernas nuvarande värde  – 0.71* (0.38)  – 0.17 (0.45)

Avvikelse aktieoptionernas nuvarande värde   – 0.39*** (0.08)  – 0.22* (0.10)

Medeltal aktieoptionernas möjliga framtida värde     0.42 (0.34)     0.27 (0.39)

Avvikelse aktieoptionernas möjliga framtida värde     0.42*** (0.08)     0.36*** (0.09)

Medeltal aktiernas nuvarande värde × Branschens dynamik  – 0.36 (0.92)

Avvikelse aktiernas nuvarande värde × Branschens dynamik  – 0.02 (0.06)

Medeltal aktieoptionernas nuvarande värde × Branschens dynamik  – 2.46 (2.11)

Avvikelse aktieoptionernas nuvarande värde × Branschens dynamik     0.10 (0.12)

Medeltal aktieoptionernas möjliga framtida värde × Branschens dynamik     1.39 (1.83)

Avvikelse aktieoptionernas möjliga framtida värde × Branschens dynamik  – 0.01 (0.11)

R²

N

***p  < 0.001; **p  < 0.01; *p  < 0.05; +p  < 0.1

0.26

707

0.12

707

Strategisk risk handlingar

Model 1 Model 2

Konkurrensbetonade 
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strategisk risk. Därtill är koefficienterna nästan identiska med koefficienterna för 

oberoende variablerna i tabell 5 Model 2 (b = -0.10; b = 0.42; b = -0.39), vilket inte är 

överraskande när man iakttar att Hausman-testets noll hypotes förkastades i tabell 5 

Model 2. I Model 1 kan man också observera att det finns negativt statistiskt signifikant 

förhållande mellan Medeltal aktieoptionernas nuvarande värde och strategisk risk (b 

= -0.71, p < 0.05). Därmed kan man också hitta bevis på att aktieoptionernas nuvarande 

värde minskar på risktagande jämfört med andra företag, vars vd:ar har mindre 

nuvarande förmögenhet bundet till aktieoptioner. Allt som allt, ger dessa resultat stöd 

för hypoteserna 1-3. 

För övrigt kan man också se i Model 1 att kontroll variablernas inuti effekter är liknande 

som resultaten i tabell 5 Model 2. Dock kan man också observera statistiskt signifikanta 

mellan effekter. Medeltal företagets storlek har ett positivt förhållande till strategisk 

risk (b = 0.53, p < 0.1), vilket tyder på att företag som är större än andra tar mer risker. 

Det starka positiva förhållandet mellan Medeltal vd:ns ålder och strategisk risk (b = 

0.41, p < 0.05) tyder på att ett företag med en äldre vd tar betydligt mer risker än de 

övriga företagen, vilket är lika förbryllande som den positiva inuti effekten av vd:ns 

ålder.  

Resultaten i Tabell 7 Model 2 stöder resultaten i Tabell 6 Model 5.  Man kan observera 

att oberoende variablerna Avvikelse aktiernas nuvarande värde, Avvikelse 

aktieoptionernas möjliga framtida värde och Avvikelse aktieoptionernas nuvarande 

värde har statistiskt signifikanta förhållanden med konkurrensbetonade handlingar (b 

= -0.08, p < 0.1; b = 0.36, p < 0.001; b = -0.22, p < 0.05). Koefficienterna är ganska långt 

identiska med koefficienterna i både Model 4 och Model 5 i Tabell 6. Därtill kan man se 

att det finns ett statistiskt signifikant negativt förhållande mellan Medeltal aktiernas 

nuvarande värde och konkurrensbetonade handlingar (b = -0.26, p < 0.1). Dessa 

resultat stöder inte hypoteserna 4-6. Inget statistiskt signifikant förhållande mellan 

variablerna som är justerade med branschens dynamik och konkurrensbetonade 

handlingar kan observeras i Model 2.  

Avvikande koefficienterna för kontroll variablerna och branschens dynamik i Model 2 

motsvarar koefficienterna i Model 4 och Model 5 i Tabell 6, vilket ger stöd för resultaten 

presenterade i föregående delavsnitt. Den enda statistiskt signifikanta mellan effekten i 

Model 2 kan finnas i variabel Medeltal absorberad glapp i resurserna (b = 0.50, p < 

0.05), vilket tyder på att ett företag med högre absorberad glapp i resurserna tar mer 

risker än de övriga företagen i urvalet. 
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Allt som allt, bevisar hybridmetoden att resultaten som presenterades i föregående 

delavsnitt kan anses vara pålitliga. Därtill kan det konstateras att den huvudsakliga 

effekten kan finnas inuti, det vill säga hur vd:ns förmögenhet som är bundet till företaget 

påverkar företagets risktagande jämfört med företagets historiska risktagande. 

Sanders och Hambrick (2007) påpekar att det finns orsak till att misstänka att 

incitamenten är påverkade av företagets karaktär. Mer specifikt påstår de att företagets 

risktagande kultur kan påverka strukturen av incitamenten. Till exempel, de hänvisar till 

Beatty och Zajac (1994) som fann bevis på att mer riskfyllda företag har en tendens att 

inte belöna vd:n med aktieoptioner. Därmed är detta ett praktexempel på endogenitet 

där beroende variabeln påverkar oberoende variabeln och vice versa (Bascle 2008; 

Sanders och Hambrick 2007; Wooldridge 2002). För att testa möjligheten av 

endogenitet skapades så kallade instrumentvariabler, som misstänks påverka oberoende 

variablerna och därmed gör oberoende variablerna endogena (Wooldridge 2002). 

Därmed måste en instrumentvariabel vara exogen och delvist korrelera med den 

endogena variabeln (Wooldridge 2002). Den vanligaste modellen för estimering av 

instrumentvariabler är 2SLS (eng. two-stage least squares) (Bascle 2008), därmed 

användes den för att testa endogenitet. För att bestämma instrumentvariablernas 

trovärdighet användes Hausman-testet som testar skillnaden mellan OLS och 2SLS. 

Testet är användbart i detta fall, eftersom p-värdet indikerar om skillnaden är statistiskt 

signifikant och därmed om man ska acceptera instrumentvariablerna eller inte. 

(Wooldridge 2012) Dock bör man inte lita endast på resultatet från Hausman-testet, utan 

man borde utföra ett F-test på instrumentvariabeln från första steget i 2SLS för att 

estimera instrumentvariabelns styrka. En stark instrumentvariabel torde ha ett F-värde 

runt 10 eller högre. (Bascle 2008; Semadeni, Withers och Certo 2014) På grund av möjlig 

heteroskedasticitet, användes Whites heterskedasticitet-robusta standardavvikelser i F-

testet för att uppnå mer pålitliga värden (Wooldridge 2002). Därtill rekommenderar 

Semadeni, Withers och Certo (2014) användning av flera instrumentvariabler för att 

undvika möjligheten att man använder en instrumentvariabel som är endogen per se.  

Som det tidigare förklarades, finns det i detta fall en misstanke om att företagets 

risktagande är en orsak till vd:ns incitament, därmed kommer risktagande att fungera 

som en instrumentvariabel. Likasom Sanders och Hambrick (2007), skapades 

instrumentvariabeln med att tidsfördröja risktagande med två år. På basen av de tidigare 

resultaten från hybridmetoden kan man påstå att man borde misstänka att den exogena 

variabeln inte nödvändigtvis är en statisk egenskap, som till exempel tidigare nämnda 
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organisationens kultur, eftersom en sådan variabel borde påverka mellan effekterna, inte 

inuti effekterna. Istället finns det orsak till att undersöka möjliga instrumentvariabler 

som varierar genom tiden. (Certo, Withers och Semadeni 2017) Därmed inkluderades en 

dummyvariabel för året och en dummyvariabel för ändring av vd som 

instrumentvariabler, som till exempel har använts av Martin, Wiseman och Gomez-

Mejia (2016). 

När 2SLS gjordes med strategisk risk som en instrumentvariabel, visade det sig att 

Hausman-testet inte var signifikant. Dock hade strategisk risk och ändring av vd ett 

signifikant förhållande till aktiernas nuvarande värde. Dock var F-värdet lågt för både 

strategisk risk (3.879) och ändring av vd (2.258), vilket tyder på att de inte är starka 

instrumentvariabler. Därtill påverkade inte instrumentvariablerna resultaten som 

presenterades i Tabell 5 Model 2, när de inkluderades i fast-effekt modellen. Detta ger 

orsak till att se de presenterade resultaten i Tabell 5 som pålitliga. 

När 2SLS utfördes med konkurrensbetonade handlingar som instrumentvariabel, 

indikerade Hausman-testet att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan testerna. 

Dock hade ändring av vd ett signifikant förhållande till aktiernas nuvarande värde, 

men F-värdet för ändring av vd var lågt (2.316). Därtill hade konkurrensbetonade 

handlingar signifikant förhållande till både aktieoptionernas nuvarande värde och 

aktieoptionernas möjliga framtida värde. Dock var F-värdet för konkurrensbetonade 

handlingar i båda fallen lågt (4.415; 3.274). Inkluderande av instrumentvariablerna i en 

fast-effekt modell påverkade inte resultaten som presenterades i Tabell 6 Model 4. Dessa 

resultat ger tillit till resultaten som presenterades i föregående delavsnitt. 
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5 DISKUSSION 

Företagsledarnas incitament har väckt intresse bland företagslednings- och 

strategiforskarna under 2000-talet (Devers et al. 2007; Holmes et al. 2011; Hoskisson et 

al. 2017). Genom att kombinera prospektteorin med agentteorin, som tidigare har varit 

den ledande teorin inom ämnet, har ledarskapsforskarna lyckats hämta en ny nyans till 

forskning om företagsledarnas incitament (Hoskisson et al. 2017; Wiseman och Gomez-

Mejia 1998). Detta har resulterat i en teori, kallad BAM, vars grundantagande är att 

företagsledarna är förlustaversa istället för riskavera (Wiseman och Gomez-Mejia 1998).  

Hittills har teorin implementerats för att undersöka företagsledarnas incitament i 

varierande kontexter (Hoskisson et al. 2017). Som det presenterades i litteraturdelen i 

den här avhandlingen, verkar det finnas bevis på att BAM kan användas som ett verktyg 

för att undersöka incitamentens påverkan på vd:ns risktagande, eftersom den har hjälpt 

forskare att beskåda nya nyanser i aktiebaserade incitament. En viss konsensus har även 

lyckats uppnås eftersom flera forskare har konstaterat att riskbärande tycks påverka 

risktagande negativt. Denna konsensus har dock varit bunden till ett visst sätt att se på 

risk, vilket kan anses vara problematiskt eftersom definierandet av risk har varit ett 

fundamentalt problem inom företagsledningsforskning (Sitkin och Pablo 1992; March 

och Shapira 1987). Detta problem kom tydligt fram i Jones et al. (2019) undersökning, 

som bröt konsensusen eftersom resultaten från Jones et al. (2019) undersökning var 

tydligt motstridiga med tidigare konklusioner inom ämnet. Orsaken till detta var Jones 

et al. (2019) alternativa sätt att se på risk och alternativa sätt att mäta risk. I den här 

avhandlingen har detta dilemma undersökts noggrannare. Härnäst kommer 

avhandlingens resultat diskuteras samt konkluderas. Till sist kommer möjliga 

begränsningar samt förslag på fortsatt forskning att diskuteras. 

För att uppnå avhandlingens syfte implementerades en kvantitativ forskning som 

undersökte förhållandet mellan risktagande och vd:ns incitament i finländska 

börslistade företag under tidsperioden mellan 2005 och 2016. Sammanlagt sex 

hypoteser testades. Hypoteserna 1-3 formulerades med mål att testa förhållandet mellan 

incitament och risktagande, när risktagande är mätt med bokslutsbaserade tal. 

Resultaten från statistiska testerna gav starkt stöd för hypoteserna 1-3. Hypoteserna 4-6 

formulerades för att undersöka förhållandet mellan incitament och risktagande, när 

risktagande är mätt med konkurrensbetonade handlingar. Resultaten gav inga stöd för 

dessa hypoteser. Sedan kommer det att diskuteras vad dessa resultat har för 

implikationer. 
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Det starka stödet för hypoteserna 1-3 stöder tidigare forskning inom BAM. Alla dessa 

hypoteser grundade sig på konklusioner i tidigare forskning och därmed kan man inte 

nödvändigtvis betrakta resultaten som synnerligt överraskande. Allt som allt, kan man 

påstå att resultaten även stöder BAM, eftersom stödet för hypoteserna 1 och 3 ger inblick 

om hur riskbärande påverkar vd:ns risktagande; enligt hypoteserna har riskbärande ett 

negativt förhållande till risktagande, vilket är i linje med BAM:s förutsägelser. Stödet för 

hypotes 2 ger dock bättre insyn på BAM:s teoretiska ramar, som grundar sig på 

prospektteorin, eftersom enligt hypotes 2 kan riskbärandets negativa förhållande till 

risktagande förminskas med en högre möjlig förmögenhet i framtiden. Detta är 

överensstämmande med Martins, Gomez-Mejias och Wisemans (2013) föreslagna 

utvecklade version av BAM som beaktar blandade risker genom att inkludera 

antaganden inom den kumulativa prospektteorin i den teoretiska ramen.  

Därtill kan man påstå att resultaten som stöder hypoteserna 1-3 ger delvist stöd för 

mätetalet för risk, som består av FoU-kostnader, investeringar i anläggningstillgångar 

och skuldsättning. Resultaten är konsistenta med andra undersökningar som har använt 

samma mätetal (till exempel Devers et al. 2008; Martin, Wiseman och Gomez-Mejia 

2013) och därmed finns det orsak till att betrakta talet som en beskrivning av ett viss 

sorts agerande. Jag kommer senare i detta avsnitt att behandla det här ämnet 

noggrannare. 

Även om hypoteserna 4-6 inte fick stöd av resultaten, måste det påpekas att det berodde 

inte på att förhållanden bevisade sig vara icke-signifikanta, utan alla undersökta 

förhållanden var statistiskt signifikanta, men i motsats till hypotesernas förutsägelser. 

Eftersom hypoteserna till största delen grundar sig på Jones et al. (2019) undersökning, 

lägger avhandlingens resultat ett frågetecken kring Jones et al. (2019) konklusioner. Mer 

specifikt ifrågasätter resultaten Jones et al. (2019) teoretiserade synvinkel på risk. 

Resultaten i Tabell 6 Model 4 och 5 motsvarar resultaten för hypotes 1-3, det vill säga att 

högre riskbärande leder till högre riskaversion. Jones et al. (2019) argumenterar för att 

mer riskbärande kommer att orsaka mer riskfulla handlingar, eftersom den verkliga 

risken är att bli efter i utvecklingen jämfört med andra företagen. Till ett sådant 

förhållande hittades inget stöd i denna avhandling. 

För att kunna förstå bättre de överraskande resultaten gällande förhållandet mellan 

riskbärande och konkurrensbetonade handlingar, kan det vara värt att observera 

skillnaderna i data som har använts. Jones et al. (2019) förklarar att de har inkluderat 

avyttringar av affärsenheter i konkurrensbetonade handlingar, vilket inte har gjorts i den 
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här avhandlingen. Orsaken till detta är den ursprungliga beskrivningen av företags 

entreprenörskap, där företagen bör sträva efter att undersöka nya möjligheter och vara 

innovativa (Miller 1983; Phan et al. 2009) och därmed kan man ifrågasätta Jones et al. 

(2019) val att använda avyttringar av affärsenheter som en konkurrensbetonad handling. 

Tidigare forskningar som har använt konkurrensbetonade handlingar som en variabel 

(till exempel Chen, Smith och Grimm 1992; Ferrier, Smith och Grimm 1999; Ferrier 

2001; Ferrier et al. 2002) har inte inkluderat avyttringar av affärsenheter i 

konkurrensbetonade handlingar och därmed är valet att utesluta avyttringar av 

affärsenheter motiverat. Därtill som Jones et al. (2019) påpekar, baserar sig deras 

synvinkel på risk på Schumpeters teori om utveckling, där företag vinner marknadsandel 

genom kreativ förstörelse. Därmed kan man ifrågasätta Jones et al. (2019) val att 

inkludera avyttringar av affärsenheter i konkurrensbetonade handlingar. Dock måste 

man vara medveten om att denna skillnad kan påverka resultaten och vara en delorsak 

till de skiljande resultaten. 

Exkludering av avyttringar av affärsenheter i konkurrensbetonade handlingar kan anses 

vara en nyansfråga jämfört med den största skillnaden mellan den här avhandlingen och 

Jones et al. (2019) forskning. Jones et al. (2019) undersöker vd:ns aktieägarskap i form 

av RSU ägarskap. I denna avhandling har det undersökts hur vd:ns totala aktieägarskap 

påverkar risktagande, vilket betyder att detta är en betydlig skillnad i jämförelse till 

Jones et al. (2019) forskning. Därmed kan man tolka detta som att det möjligen finns en 

viss skillnad mellan funktionerna av totalt aktieägarskap och RSU ägarskap. En tydlig 

skillnad är det att aktieägarskap indikerar inte överhuvudtaget hur länge vd:ns 

förmögenhet är bundet till företaget, eftersom vd:n förmodligen kan sälja aktierna i 

vilket skede som helst. Logiskt sätt är detta en möjlig förklaring till de avvikande 

resultaten, eftersom aktieägarskap som inte är tidsbundet orsakar inte antagligen lika 

högt riskbärande som RSU ägarskap. Dock måste det påpekas att det finns vagt bevis på 

att det inte finns någon skillnad i hur aktieägarskap och RSU ägarskap påverkar 

risktagande. Till exempel Devers et al. (2008) och Lim (2015) inkluderade vd:ns 

aktieägarskap som en kontroll variabel och i båda forskningarna tyder de statistisk 

signifikanta resultaten på att vd:ns aktieägarskap och RSU ägarskap har likadana 

förhållanden med risktagande. Därmed lämnar den här avhandling denna fråga 

obesvarad. 

 



59 

5.1 Konklusion 

Resultaten från denna avhandling pekar på att förhållandet mellan vd:ns incitament och 

risktagande inte är beroende på de två sätten som användes för att mäta risk i den här 

avhandlingen. Förhållandet mellan vd:ns incitament och risktagande var likadan för 

båda sätten att mäta risk. Resultaten i både Tabell 5 och Tabell 6 ger stöd för antagandet 

att större riskbärande ökar på riskaversionen, vilket är i riktlinje med en stor del av den 

tidigare gjorda forskningen inom ämnet. Det betyder att av de två olika teoretiserade 

synvinklarna på risk, verkar den första vara mer gällande, det vill säga att vd:n ser direkt 

risk i riskfyllda handlingar, som i denna avhandling definierades som investeringar med 

möjliga långsiktiga resultat, innovativa handlingar och utforskning av nya möjligheter. 

För den andra teoretiserade synvinkeln på risk, där vd:n inte betraktar riskfyllda 

handlingarna som direkt risk, utan risk är att företaget blir efter konkurrenterna i 

utvecklingen, fann man inget stöd. 

Därtill har den här avhandlingen följt Hoskissons et al. (2017) förslag om att 

implementera begreppen aktieoptionernas nuvarande värde och aktieoptionernas 

möjliga framtida värde. Resultaten i Tabellerna 5 och 6 stöder Martins, Gomez-Mejias 

och Wisemans (2013) utvecklade version av BAM, som beaktar blandade risker och 

därmed förutspår att aktieoptionernas höga möjliga framtida värde förmildrar 

riskbärandets negativa förhållande till risktagande. Därmed bidrar den här 

avhandlingen till den tunna forskning som har implementerat dessa begrepp. 

 

5.2 Begränsningar 

Som det påpekades i det tidigare delavsnittet användes vd:ns totala aktieägarskap som 

en oberoende variabel i den här avhandlingen, istället för vd:ns RSU ägarskap. Orsaken 

till detta val var bristen på information om vd:arnas RSU ägarskap. De flesta företagen 

hade inte tydligt rapporterat mängden av RSU som vd:n hade beviljats och ofta angavs 

vd:ns aktieägarskap som en klumpsumma i bokslutet. Detta är en tydlig begränsning i 

denna avhandling. Därtill är urvalets storlek en annan datarelaterad begränsning.  Som 

det noterades i kapitel 3, är urvalet ganska litet. Orsaken till denna begränsning är 

finländska börsens storlek. Under tidsperioden som undersöktes i denna avhandling var 

endast 90 företag listade i börsen och därmed kunde inte ett mycket större urval 

förväntas. Dock representerar urvalet i den här forskningen ca 66% av den totala 

populationen.   
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Det finns även en tredje datarelaterad begränsning. För att konstruera variabeln 

konkurrensbetonade handlingar, granskades och kodades flera tusen nyhetsrubriker. 

Detta är en stor mängd för en person att koda och det måste beaktas att det kan finnas 

ett fåtal felkodningar, även om de har granskats med stickprov. Därtill var det inte alltid 

entydigt att kategorisera vissa rubriker eftersom man kunde tolka dem som två olika 

handlingar. Till exempel, öppnandet av ett nytt köpcenter i ett främmande land kan 

tolkas som både en ny produkt av företaget och som en kapacitets ändring. Därmed finns 

det utrymme för varierande tolkningar. Ferrier, Smith och Grimm (1999) löste detta 

problem med att anställa två andra kodare som gjorde kontroll kodningar och dessa 

kodningar jämfördes med den ursprungliga kodningen. På grund av resursbrister 

implementerades inte denna lösning i avhandlingen.   

  

5.3 Förslag på fortsatt forskning 

Denna avhandling besvarar inte Sanders (2001) fråga om hur fördelaktiga handlingarna, 

som har använts för att mäta risk, är för ägarna. Souder och Bromiley (2017) uttrycker 

likadan misstro som Sanders (2001) mot handlingarna som i tidigare forskning har 

använts för att mäta risk. Till exempel, enligt Souder och Bromiley (2017) är FoU-

kostnader inte ett rimligt mått på risktagande som nyttar ägarna, utan tvärtom kan FoU 

anses vara handlingar som betjänar vd:ns egna intresse. Detta lägger ett frågetecken 

kring beroende variabeln strategisk risk som använts i den här avhandlingen. All 

litteratur som har presenterats i den här avhandlingen och som har använt någon form 

av mätetal för risk som har inkluderat FoU-kostnader, har i huvuddrag konkluderat att 

aktieoptioner motiverar vd:n till att ta risker. Souders och Bromileys (2012) och Martins, 

Wisemans och Gomez-Mejias (2016) konklusioner ger därmed stöd för Souders och 

Bromileys (2017) misstro eftersom Souder och Bromiley (2012) och Martin, Wiseman 

och Gomez-Mejia (2016) fann att aktiebaserade incitament samt aktieoptioner med vissa 

egenskaper motiverar vd:n till att fokusera på kortsynta investeringar.   

Jones et al. (2019) konklusioner var banbrytande i form av att de var motstridiga med 

konklusioner från tidigare forskning som grundat sig på BAM och stöder Souders och 

Bromileys (2017) misstro eftersom Jones et al. (2019) använde ett mätetal för risk som 

hade empiriskt blivit bevisat att öka på företagets prestationsnivå. Därmed erbjöd de ett 

indirekt bevis på att de tidigare mätetalen för risk inte beskriver risktagande som nyttar 

ägarna. Dock är konklusionerna i den här avhandlingen motstridiga med Jones et al. 
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(2019) konklusioner, vilket lämnar frågan om hurdant risktagande, som nyttar 

aktieägarna, fortfarande obesvarad. Därmed finns det behov för fortsatt forskning som 

skulle klargöra vad som kan anses vara ett rimligt mätetal för risktagande som nyttar 

företaget och företagets ägare. Att definiera ett sådant mätetal skulle vara vitalt eftersom 

för tillfället verkar det som att man inte vet om man mäter vd:ns egoistiska handlingar 

eller handlingar som är fördelaktiga för företaget. När man beaktar syftet med denna 

forskningsgrenen, alltså att förmildra agentkostnader, är ett sådant ovetande minst sagt 

oroväckande. 

I den här avhandlingen uteslöts vd:arnas minusoptioner, alltså aktieoptioner som inte 

har ett realvärde. Detta har även varit tendensen i flera andra forskningar (till exempel 

Devers et al. 2008; Martin, Gomez-Mejia och Wiseman 2013; Martin, Wiseman och 

Gomez-Mejia 2016; Larraza-Kintana et al. 2007; Jones et al. 2019), vilket jag anser att 

lämnar ett glapp i kunskapen om ämnet. Souders och Bromileys (2017) fynd tyder på att 

minusoptioner verkar ha ett förhållande till risktagande som inte motsvarade deras 

förväntningar. Därmed konkluderar de att aktiebaserade incitamenten verkar ha en 

komplex inverkan på företagsledarna och att förhållandet är fortfarande oförståeligt. Jag 

håller med om deras konklusion. För att i fortsättningen kunna bättre förstå förhållandet 

mellan incitament och risktagande vore det rekommenderbart att även beakta vd:ns 

minusoptioner. Till exempel, även om aktieoptionen inte har ett realvärde, har den 

fortfarande potential att gå upp i värdet tills den har ett realvärde. Därmed kunde 

konceptet av aktieoptionernas möjliga framtida värde tillämpas på minusoptioner. 

Därtill enligt prospektteorin är människans syn på vinster och förluster komplex på 

grund av referenspunkten, vilket även kan möjligen påverka minusoptionernas inverkan 

på risktagande. I den här avhandlingen har referenspunkten beaktats genom företagets 

tidigare prestation, men det är möjligt att ifall vd:n är belönad med aktieoptioner ser 

vd:n aktiepriset som en viktigare referenspunkt än företagets bokförda prestation 

(Wiseman och Gomez-Mejia 1998). Om man följer prospektteorins och kumulativa 

prospektteorins antaganden, finns det orsak till att misstänka att minusoptioner har en 

inverkan på risktagande, speciellt ifall en plusoption har minskat i värde och omvandlats 

till en minusoption, på grund av att förlustaversionen är som starkast nära 

referenspunkten (Bromiley 2009; Tversky och Kahneman 1992). Dock beror ju detta på 

var vd:ns referenspunkt är, vilket naturligtvis komplicerar saken.   

Allt som allt kan man konstatera att förhållandet mellan incitament och risktagande 

måste betraktas som en komplex helhet. För att gå vidare borde det inrättas en bättre 
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definition av risk. Forskningen om hur företagsledare verkligen betraktar risk verkar för 

tillfället vara tunn, med March och Shapiras (1987) artikel som ett av de få exemplen på 

sådan forskning. Därmed vore det välkommet att se mer forskning i samma stil som 

March och Shapira (1987) inom detta ämne.  
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