
 

Av: Dayhana Marquez och Malin Larsson 
 
Handledare: Ogi Chun 
Södertörns högskola | Institutionen för Samhällsvetenskaper Företagsekonomi 
Kandidatuppsats 15 hp  
Företagsekonomi C | VT 2017 
 
 
 
 

Investeringsprocessen i småföretag 
 

Ø En studie om investeringsbeslutfattande 
inom restaurangbranschen 

 

  



 

 
 
Förord 
Denna studie är en c-uppsats inom företagsfinansiering skriven vid Södertörns högskola i 
Stockholm under våren 2017. 
 
Inledningsvis vill vi framföra ett stort tack till alla som har stöttat oss under uppsatsens gång. 
Ett stort tack till Ogi Chun för en värdefull handledning. Vidare vill vi tacka respondenterna 
som, trots tidsbrist, svarade på våra enkäter. 
 
Sist men inte minst vill vi rikta ett varmt tack till opponentgrupperna som har bidragit med 
konstruktiv kritik och korrekturläsning. 
 
 
Stockholm, maj 2017 
 
 
 
 

Dayhana Marquez      Malin Larsson   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Sammanfattning
 

Titel: Investeringsprocessen i småföretag - en studie om investeringsbeslutfattande inom 
restaurangbranschen 
Författare: Dayhana Marquez och Malin Larsson 
Kurs: C-uppsats i företagsekonomi inriktning finansiering 
Handledare: Ogi Chun 
Termin: Vårtermin 2017 

 
 
Investeringar är grunden i ett företag och därmed är investeringsprocessen ett intressant 
fenomen att titta närmare på. Efter att ha studerat litteratur och tidigare forskning, som tar upp 
problematiken i investeringsprocessen, framkom att beslutsfattarens roll är en väsentlig del vid 
investeringsprocessen. 
 
Studien behandlar både beslutfattarens bakgrund och val som påverkar 
investeringsbeslutfattande i restaurangsbranschen, beslutfattarens bakgrund och val behandlas 
som påverkande respektive förklarande faktorer. Studien syftar på att ta reda på om och i 
vilken omfattning belutfattarens bakgrund påverkar sina val i investeringsprocessen. Genom att 
tillämpa en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning lyftes beslutsfattarens bakgrund 
och investeringsprocess fram. Utifrån enkätundersökningen gjordes en statistisk analys för att 
hitta eventuella samband mellan de påverkande samt förklarande faktorerna. 
 
Resultatet av enkätundersökningen och statistiska analysen visade att det fanns starka samband 
mellan faktorer såsom kön, ålder, investeringsrutin, kalkylanvändning, utbildningstyp och 
utbildningsnivå. Detta bekräftar tidigare forskning och teorier om beteendeinriktad 
investeringsbeslutfattande. 
 
Nyckelord: Behavioural Finance, investering, investeringsprocess, investeringskalkyl, 
kovariansanalys, rationalitet, begränsad rationalitet 
 
 
  



 

Abstract 
 

Title: Investment decision-making process in small enterprises - a study of investment 
decision-making in restaurant industry  
Authors: Dayhana Marquez och Malin Larsson 
Course: Essay in Business  
Supervisor: Ogi Chun 
Term: Spring term 

 
 
Investments are the foundation of a company and thus an interesting phenomenon to study. 
After analyzing literature and previous studies related to issues in the process of investment, it 
is clear that the role of the decision maker is an important part of the investment process. 
 
This study involves both the decision-maker’s background and choices that affect the decision 
making of investments in the restaurant industry; these—background and choices— attends as 
influencing and explaining factors. The study aims to find to what extent the factors affect each 
other. The background of the decision maker and investment process is studied by applying a 
quantitative method in the form of a survey. The result of the survey is used to do a statistical 
analysis to find the relation of the factors. 
 
The result of the survey and of the statistical analysis showed that there is a strong relation 
between factors such as gender, age, investment routine, use of calculations and education. 
This confirms results from previous studies related to the behaviour of decision makers. 
 
 
Keywords: Behavioural Finance, investment decision-making process, capital budgeting 
decision tools, covariance analysis, rationality, bounded rationality.  
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1.  Inledning 
 

Detta kapitel består av en introduktion som ska ge läsaren inblick i investeringsbeslutsfattande 
inom restaurangbranschen. Vidare presenteras en problemdiskussion som betonar 
beslutsfattarens roll vid investeringar för att sedan mynna ut till ett syfte och frågeställningar. 
Kapitlet avslutas med uppsatsens disposition. 

 

1.1. Bakgrund 
Investeringar har stor betydelse ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Investeringar är grunden 
för företagets värdeskapande eftersom att de främjar en långsiktig utveckling, vilket gör att 
investeringsbeslutfattande är en väsentlig aspekt att studera vidare (Slagmulder 1997). Det är 
viktigt att förstå att investeringsbeslut ser olika ut beroende på företagets storlek (Sandahl & 
Sjögren 2003). Stora företag har mer komplexa investeringsprocesser än mindre företag 
eftersom större investeringsprocesser är mer resurs- och tidskrävande. Detta innebär att 
företagen har—utifrån storlek, tillgångar och kalkylverktyg—olika investeringsprocesser. 
Sandahls och Sjögrens (2003) studie lyfter fram kalkylanvändning i investeringsprocessen och 
kommer fram till att den är betydelsefull för att beräkna investeringars lönsamhet för både små 
och stora företag. I deras studie hävdas även att pay-back metoden är det mest frekvent 
använda kalkylverktyget vid investeringsprocesser, även bland småföretag (Sandahl & Sjögren 
2003, s. 67). 
 
Småföretag omfattar en stor del av Sveriges näringsliv och anses vara ryggraden i den svenska 
ekonomin, vilket påverkar ekonomin och arbetsmarknaden i en stor omfattning (SCB, 
Företagsdatabas 2016). Statistiken visar att småföretag har en stor samhällsekonomisk 
betydelse, att de står för en stor del av tillväxten och jobben samt att småföretag stärks med 
hjälp av lönsamma investeringar (Företagarna 2010). 
 
Investeringar är betydelsefulla även för restaurangbranschen. År 2014 genomförde 
Tillväxtverket en undersökning som var en av Europas största enkätundersökningar på små till 
medelstora företag. I undersökningen deltog företag från olika branscher och svarade på frågor 
såsom: “vilka är de mest viktiga åtgärder för tillväxt?”. 53% av deltagarna, som bestod av 
representanter från restaurangbranschen ansåg att en viktig åtgärd är investeringar, jämfört med 
28% från andra branscher. Denna fråga i undersökningen hade störst procentuell skillnad 
branscher emellan (Tillväxtverket 2014, s. 12). 
 
Restaurangbranschen kan vara kapitalintensiv i och med att det, redan i början, krävs stora 
investeringar i lokal och utrustning (Ekberg, odat.). Företag inom restaurangbranschen kräver 
investeringar i tillstånd och avgifter för att hålla restauranger igång (Wallin 2015). En 
nyhetsartikel från “Mitt i Hela Stockholm” beskriver att restaurangsveriges utveckling är i 
rekordfart och att konkurrensen har blivit stenhård eftersom det krävs bra råvaror, bra service 
och snyggt inredda lokaler (Mitti 2017). Med andra ord krävs det stora investeringar för att 
hålla en restaurang i topp. 
 
Trots svårigheterna i den kapitalintensiva branschen finns i dagsläget 20 250 restauranger i 
Sverige. Av dessa restauranger befinner sig 5 622 i Stockholm. Mellan 2010-2015 har 
omsättningen för restauranger ökat med 40,2% i hela Sverige och 52% endast i Stockholm 
(SCB, visita 2015). Detta innebär att Stockholm blir mer intressant att titta på eftersom de har 
haft högre tillväxt. 
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Småföretag inom restaurangbranschen har visat att investeringar är en viktig beståndsdel för en 
ökad tillväxt och ett av motiven för att hålla verksamheten igång (Tillväxtverket 2014, s. 12). 
En viktig aspekt att ta hänsyn till är att inom småföretag är företagets ägare oftast 
investeringsbeslutfattaren (Sandahl & Sjögren 2003). Beslutfattarens roll har därmed en stor 
betydelse för investeringsprocessen. 

1.2. Problemdiskussion 
I tidigare studier, såsom rationell teori och nyttomaximering, är beslutsfattandeprocessen och 
specifikt investeringsbeslutsfattande analyserade utifrån ett abstrakt perspektiv som, i helhet 
inte är så användbart för beslutfattaren (Massironi & Guicciardi 2011, s. 159). En stor del av 
den befintliga finanslitteraturen fokuserar endast på den mest rationella och optimala 
beslutsprocessen. Detta rationella beteende är det organisationen och samhället förväntar sig, 
dock överensstämmer det sällan med verkligheten (Hamberg 2004, s. 10). Således har den 
rationella teorin och dess nyttomaximering kritiserats och utifrån dessa har andra teorier om 
investeringsbeslutfattande utvecklats (Eisenhardt & Zbaracki 1992, s. 17). 
 
Finansteorin har utvecklat ett nytt ämnesområde: behavioural finance, som hävdar att 
finansteori kan vara mer beteendeinriktad vid beslutsfattande och inte endast rationell. I 
behavioural finance studeras psykologiska aspekter som berör beslutfattarens beteende (Sewel 
2010, s. 1). Beslutfattarens roll hamnar ofta hos ägaren i småföretag (Wang 2004, s. 386); 
vilket gör att deras beteende kan vara avgörande när det gäller strategiska beslut i branscher, 
där ständiga investeringar krävs (Child & Hsie 2014). Restaurangbranschen är, enligt 
Tillväxtverket, kapitalintensiv och branschen har även stora tillväxtmöjligheter i investeringar. 
Detta leder till att beslutfattarens roll är viktig att belysa i denna bransch. Dean et al. (1996) har 
även påvisat att beslutfattaren har möjlighet att påverka framgången av ett strategiskt beslut, 
därmed ligger det stor vikt på beslutfattarens roll och dess påverkan i kapitalintensiva 
branscher.  
 
Francioni et al (2013), Brundin och Gustavsson (2013), och Kumar och Goyal (2016) har 
skrivit att investeringsbeslutfattande i småföretag kan påverkas av beslutfattarens bakgrund, 
vilket beaktas i denna studie. Francionis et al. (2013) hävdar att beslutfattare är mer rationella 
beroende på utbildningsnivå och riskattityder. Deras resultat betonar att personer med en högre 
grad utbildning tenderar att ta mer rationella beslut (Francioni et al 2015 s. 2226). En annan 
studie är inne på samma spår, där författarna kom fram till att efter tre års studier på universitet 
tenderar studenter att ta mer rationella beslut, mer likt de normativa teorierna (Dent 2008, s. 
291). En ytterligare faktor är självförtroendet hos den enskilde beslutfattaren; om en investerare 
har ett för högt självförtroende kan denna överskatta sina förmågor och underskatta olika typer 
av risker (Kumar & Goyal 2016 s. 282). Kumars och Goyals (2016) slutsats var att investerare 
följer de strukturella modellerna och att de är rationella. Det uppstår dock vissa mer 
beteendeinriktade påverkningar i beslutsfattandeprocessen som inte går att ignorera. I samma 
forskning indikerar forskarna att ålder och kön hade stor inverkan på rationellt beslutfattande. 
Män tenderar att vara överdrivet självsäkra, vilket får en negativ påverkan på det rationella 
beslutsfattandet. Det framkom även att yngre personer med mindre erfarenhet är mindre 
medvetna om sina förluster, vilket påverkar det rationella beteendet (Kumar & Goyal 2016 s. 
282). 
 
Hitt och Tyler (1991) betonar att problematiken med investeringsbeslutfattande är att företagets 
yttre och interna förhållanden inte tas hänsyn till, dessa kan beaktas genom att framhäva 
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effekterna som beslutfattare kan ha på det strategiska beslutet (Hitt & Tyler 1991 s. 328). 
Tarter och Hoy (1998) nämner i sin forskning att mycket av den befintliga litteraturen om 
investeringsbeslutsfattande är komplex. Teorier såsom kontingensteori har inte anpassats för 
investeringsbeslutfattande, även om teorin är lämplig för denna typ av fenomen. 
Investeringsbeslutfattande är komplex eftersom det handlar om ekonomi och psykologi. Enligt 
Tarter och Hoy (1998) är psykologiska aspekter direkt kopplade till beslutfattaren och därför 
ska investeringsbeslutfattande inte extremt teoretiseras. Den ska istället omformas utifrån olika 
“kontingenser”. Kontingenserna är viktiga att beakta i och med att de kan påverka en 
investering. Dessa kontingenser kan vara företagets storlek, omsättning, beslutfattarens roll 
med mera. Således kan finansiell kontingensteori bidra till investeringsbeslutfattande och det 
uttrycker Tarter och Hoy (1998) enligt följande: 
“There has been little attempt to develop a contingency theory of decision making and, yet, 
most administrators will agree that their lives are filled with contingencies— different 
situations call for different strategies” (Tarter & Hoy 1998, s. 226).  
 
Beslutfattaren har möjlighet att påverka framgången för investeringsbeslut (Dean & Sharfman 
1996). Således måste beslutfattarens egenskaper beaktas för att förstå de olika påverkande 
faktorerna i investeringsbeslutfattande. Bland andra är det Brundin och Gustafsson (2013), 
Kumar och Goyal (2016), Villiers et. al (2016) och Kahneman och Tversky (1975) som lägger 
tonvikt på beslutfatarens roll och egenskaper. Beslutfattarens heuristiker, kognitiva 
begränsningar, rationalitet och personliga egenskaper utgör en stor del av beslutfattande (Dean 
& Sharfman 1996). Därmed lyfts problematiken fram vid beslutfattande inom 
restaurangbranschen i och med de tidigare nämnda kognitiva begränsningar.  

1.3. Problemformulering 
Utifrån tidigare forskning har beslutfattaren en påverkan på investeringsprocessen i småföretag, 
vilket oftast inte beaktats. Således är avsikten att studera beslutfattarens roll i en specifik 
outforskad bransch. Vilket innebär att de bakomliggande faktorerna som påverkar 
beslutfattarens val behandlas i denna studie. Med detta som utgångspunkt har tre 
frågeställningar utvecklats: 
 

- Påverkar de bakomliggande faktorerna investeringsprocessen i restauranger? I så fall i 
vilken utsträckning? 

- Finns det något samband mellan de påverkande och förklarande faktorerna? 
- Finns det något samband mellan de påverkande faktorerna? 

1.4. Syfte 
Syftet är att visa om och hur beslutfattarens bakgrund och kognitiva begränsningar påverkar 
beslutfattarens val vid investeringsprocessen. Detta ska bidra till större kunskap om 
beslutfattarens påverkan i investeringsprocessen i restaurangbranschen.  

1.5. Avgränsningar 
Det är ett antal faktorer som undersöks i denna studie. De faktorerna påverkar direkt 
beslutfattaren. Dessa medför, enligt tidigare forskning, i sin tur en effekt på 
investeringsbeslutfattande. Faktorerna som beaktas i studien är: ålder, kön, utbildningstyp och 
nivå, riskattityd, självförtroende och erfarenhet. 
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Kalkylanvändning, riskbedömning, informationshämtning och investeringsrutin är förklarande 
faktorer, dessa används som mått för att förklara hur de ovannämnda påverkande faktorer 
influerar investeringsprocessen i helhet.  

1.6. Begreppsdefinition 
Aktiebolag: Ett aktiebolag är en juridisk person som kan teckna avtal, ha anställda och äga 
tillgångar (Bolagsverket 2016).  
 
Lunch- och kvällsrestauranger: Definitionen som används i denna studie är traditionella 
restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, etniska restauranger, 
pizzerior som helst ska inneha alkoholtillstånd. 
 
Investering: En investering definieras av både Persson och Nilsson (1999, s. 7) och Anderson, 
Ekström och Gabrielsson (2011, s. 119) som en uppoffring av resurser nu för att i framtiden 
skapa nytta under en längre period. Exempel på investeringar kan vara maskiner, personal, 
marknadsföring, etc.  
 
Likert-skala: Likertskalan är en skala där olika attityder mäts hos respondenten. Detta mäts 
genom olika sifferskalor eller genom negativa/positiva påståenden för att få fram index över 
flera enkelställda frågor. Respondenten får därav markera i vilken grad den instämmer i 
frågorna (Bryman & Bell 2011, s. 718). 
 
XLSTAT: En programvara som används för data- och statistisk analys. Programmet laddas ner 
och används som en utökad funktion i Excel.  
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1.7. Disposition 
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2. Teori  
 

Teorikapitlet är uppdelat efter tidigare forskning och teorier om de olika faktorerna som 
påverkar beslutfattande såsom rationell teori, behavioural finance och investeringskalkyler 
som småföretag använder sig av. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den teoretiska 
referensramen.  

 

2.1. Tidigare Forskning 
Tidigare forskning har visat, som tidigare nämnts, att beslutsfattande påverkas av flera olika 
faktorer. Beslutfattaren är mer rationell beroende på utbildningsnivå och riskattityder, ju högre 
grad utbildning och riskattityd desto mer påverkar det rationella beteendet positivt (Francioni 
& Musso 2012, s. 286)(Francioni et al. 2015, s. 2240). Således påverkar det rationella 
beteendet investeringsprocessen. Francioni et al. (2015) genomförde en conjoint-study 
regressionsanalys för att karaktärisera beslutfattaren och hur den påverkar beslutsfattandet. 
Samma studie visar att rationaliten hos beslutfattaren ökar om utbildningsnivå är hög och 
riskattityd är låg. Detta tyder på att beslutfattaren är varsammare under riskfyllda situationer, 
vilket motsäger en annan forskning som tyder på att beslutfattaren tenderar att förlita sig på 
egna intuitioner (Francioni & Musso, 2014). En annan studie visade att efter tre år studier på 
universitet tenderar studenter att ta mer rationella beslut som är mera likt de normativa 
teorierna såsom nyttoteorin (Dent 2008, s. 291).  
 
Självförtroendet hos den enskilde beslutfattaren är också en faktor som påverkar. Om en 
investerare har ett för högt självförtroende kan denna överskatta sina förmågor och underskatta 
olika typer av risker. Kumar och Goyal (2016) mätte självförtroende genom en 
enkätundersökning, enkäten var uppdelad i två delar. Den första delen bestod av 
riskbedömningar samt frågor om rationell- och beteendeinriktade (behavioural) 
beslutsfattandeprocesser och den andra bestod av bakgrundsfrågor (Kumar & Goyal 2016, s. 
276). Brundin och Gustafsson (2013) har även mätt självförtroende genom enkätbaserade 
intervjuer till entreprenörer, där svar såsom “The project makes me feel certain that it will turn 
out well and that I will have the ability to manage it” klassades som självsäkerhet (Brundin & 
Gustafsson 2013, s. 578).  
 
Resultatet från Kumar och Goyals (2016) studie visade att investerare följer de strukturella 
modellerna och att de är rationella, dock uppstår det vissa mer beteendeinriktade influenser i 
beslutsfattandeprocessen. Forskarna skriver också att om individer är medvetna om sin egen 
påverkan, kan de bli förvarnade innan de tar ett irrationellt beslut. Ålder och kön hade en 
oväntad stor inverkan på rationellt beslutsfattande och det framstod även att män tenderar att 
vara överdrivet självsäkra i sina beslut (Kumar & Goyal 2016, s. 276) 

2.2. Den rationella nyttoteorin 
En av de viktigaste teorierna inom beslutsfattande är den rationella teorin som menar att 
beslutfattande görs utifrån förutbestämda syften och mål. Målet—som företaget vill uppnå —
bestämmer om riskerna, som medföljer ett beslut, är värda att ta. Dessa mål skapar olika 
alternativ som bedöms utefter de eventuella konsekvenserna och all insamlad information. När 
bedömningen är klar väljs ett av alternativen ut, det som ger mest nytta. När alternativet har 
implementerats ska en utvärdering ske (Kathleen & Zbaracki 1992, s. 18). Dock kan inte 
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individen ständigt handla rationellt, därav finns den begränsade rationella teorin som baserar 
sig på kognitiva begränsningar (Kathleen & Zbaracki 1992, s. 22). 
 
Det finns flera modeller på hur investeringar bör göras i hopp om att de kan vara helt rationella 
och följaktligen medföra ett bra beslut. Denna normativa modell används i denna studie för att 
beskriva hur ett beslut bör tas. Modellen kallas “The rational investment appraisal process” 
(Hamberg 2004, s. 312).  
 
Steg 1: Proposal generation. Hur ett förslag kommer till beror på desperationsgraden för det 
existerande problemet. Vilket innebär att beroende på hur nödvändigt problemet är och tillgång 
till resurser, kommer det att avgöra kvaliteten på förslagen. Större och osäkrare investeringar 
leder till att undersökningen blir noggrannare. 
Steg 2: Analysis. Analysen av investeringar bör bestämma investeringens strategiska inslag och 
genomförbarhet. Detta ska göras med olika typer av finansiella verktyg, informationskällor och 
en estimation av kassaflödet. Även en kvalitativ bedömning bör göras för att uppskatta 
osäkerheten, vilket brukar tas med i en sammanfattningsrapport. 
Steg 3: Decision-making. Personen som är ansvarig för det investerade kapitalet bör bestämma 
om beslutet ska göras eller inte. I denna studie är det den som är ansvarig för restaurangen, 
vilket med stor sannolikhet är ägaren. 
Steg 4: Implementation. Mycket av arbetet kommer efter att beslutet har tagits. Ansvar för 
kapital- och fysiska resurser ska delegeras ut och regelbundna uppföljningar ska göras. 
Steg 5: Reviewing. Fortsättning av uppföljning av projektet i termer av värde, tid och 
kostnader. Om investeringen går dåligt kan det behövas alternativa vägar som till exempel kapa 
kostnader eller öka mervärdet. Denna process kan leda till att projektet läggs ner (Hamberg 
2004, s. 313).  
 
Det finns problem med den rationella teorin som tyder på att även om avsikten är att vara 
rationell är det omöjligt att ta hänsyn till alla aspekter när ett beslut tas. Detta har lett till 
alternativa teorier som tar upp psykologiska aspekter som påverkar beslutfattaren (Forbes 
2009, s. 1). 

2.3. Behavioral Finance  
“Behavioral finance is still a young field, but it has revolutionized our understanding of how 
financial decisions are made” (Werner De Bondt 2009). 
 
Behavioural Finance studerar psykologiska fenomen och dess påverkan i den finansiella 
sektorn. Denna teori är relativ ny, dock har den uppmärksammats och testats genom olika 
psykologiska experiment, exempelvis nobelpristagarna Smith och Kahneman som undersökte 
tillgångsprissättning utifrån ett beteendeinriktat perspektiv. Detta beteendeperspektiv har sedan 
sitt ursprung presenterats som en utmaning eller en alternativ teori för den traditionella 
finansteorin. Beteendeperspektivet har på senare tid blivit en del av finansteorin och har som 
avsikt att förstå och förklara beslutsfattandeprocessen utifrån beteende (Forbes 2009, s.1). 
Inom Behavioural Finance hamnar olika teorier och modeller som: begränsad rationellteori, 
heuristiker, soptunnemodellen och prospektteorin. 
 

2.4. Begränsad rationell teori 
Forskningar har visat att det finns kognitiva begränsningar vid beslutfattande; Cyert och March 
(1963), Mintzberg och Waters (1982), Herbert (1979) och andra författare har presenterat olika 
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studier där de har kommit fram till att människan inte ständigt kan ta rationella beslut. Isenberg 
(1986) gjorde en komparativ studie om general manager och studenter när det gäller 
problemlösning. General managers hade en bra planering, vilket klassas som en rationell 
strategi; men de agerade snabbt med otillräcklig information, vilket snarare är begränsad 
rationalitet. Eisenhardt (1989) presenterade i en annan studie att effektiva beslutfattare arbetar 
upp flera alternativ men gör ingen fördjupad analys. Informationshämtning, enligt denna teori, 
sker från flera källor med fokus på några fåtal. Detta innebär att beslutfattarna är rationella, 
dock inte på alla sätt (Eisenhardt 1989). 
     
Den begränsade rationaliteten anses vara mer realistisk genom att förenkla beslutsprocessen, 
människan tar det beslutsalternativet som anses vara tillräckligt. Denna teori tar hänsyn till att 
beslut oftast tas under tidspress samt att beslutfattaren inte kan förutse eller i helhet veta vad 
varje alternativ innebär samt de exakta konsekvenserna som dessa kan medföra. Ett centralt 
begrepp inom denna teori är “satisfiera”, det vill säga att beslutfattaren väljer att tillfredsställa 
snarare än att optimera och upptäcker sina mål under sökprocessen (Eisenhardt & Zbaracki 
1992, s. 21). 

2.5. Soptunnemodellen 
Den begränsade rationella teorin eller modellen har gett upphov till många andra variationer. 
Garbage can modellen är en av dem, utvecklad av Cohen, March och Olsen (1972). Denna 
modell beskriver beslutfattandet i en miljö med oklara förutsättningar som nämns som 
organiserade anarkier. Denna modell är inte strukturerad eller systematisk, den beskriver 
beslutsfattandeprocessen som att deltagarna tömmer alla problem i en soptunna, därav namnet. 
Beslutet enligt soptunnemodellen växer fram genom 3 strömmar. En ström av 
beslutsmöjligheter som handlar om situationer som kräver ett beslut. En andra ström av 
problem som ska inspirera och engagera beslutfattaren. Slutligen en ström av eventuella 
lösningar som beslutfattaren vill komma fram till och ska matcha specifika problem, och 
deltagarna med olika kompetensområden (Cohen et al. 1972, s. 3).  
 
Fördelen med denna modell är att den är öppen för olika typer av input och gör att besluten 
växer fram på olika sätt: 
● Genom upplösning (by resolution), vilket innebär att problemen blir lösta efter att 

individen har jobbat med det under en viss period, då individen blir insatt i problemet. 
Tidsperioden kan variera beroende på antal problem. 

● Genom överseende (by oversight), om ett beslut tas och det resulterar i att problemet 
även är kopplat till andra faktorer, så ska beslutfattaren snabbt ta ett nytt beslut om 
resurser och tid finns. Ett snabbt beslut tas oftast under energi- och tidsbrist samt utan 
att ha ett klart överseende på problemen. 

● Genom flight (by flight) som handlar om att beslut (lösning) förknippas med problem i 
början tills bättre alternativa lösningar kommer upp. När problemen inte längre 
förknippas till en viss lösning är det möjligt att ta ett beslut (Cohen et. al 1974, s. 8 ) 

 

2.6. Heuristik 
Individer utvecklar mer eller mindre olika procedurer för att fatta beslut, dessa procedurer 
benämns som heuristiker och förknippas oftast med innovation (Busenitz & Barney 1997, s. 
10). Procedurerna används som mallar för beslutfattande, olika heuristiker utvecklas beroende 
på beslutet.  
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Författarna Kahneman och Tversky (1975) skriver om heuristiker och deras forskning 
beskriver tre typer av heuristiker som kan användas när det råder osäkerhet. Dessa är 
representativitet eller likhet, tillgänglighet, och justering eller anpassning (Kahneman och 
Tversky 1975, s. 2). 

2.6.1. Representativitet eller likhet 
Denna typ av heuristik handlar om stereotyper och sannolikheter. Kahneman och Tversky 
(1975) visade att representativiteten är vanlig bland människor, vilket andra forskare såsom 
Kadir et. al (2015) har konstaterat genom tiden. I ett experiment, gjort av Kahneman och 
Tversky (1975), skulle deltagarna rangordna olika jobbalternativ som skulle passa en man, 
kallat “Mr. X”. Mr X beskrevs som pedant, introvert och seriös och jobbalternativen var bonde, 
läkare, bibliotekarie, pilot och säljare; deltagarna rangordnade alternativen på liknande sätt. 
Detta demonstrerar att människor tar ett beslut på grund av dess representativitet. 
 
Investerare påverkas också av denna heuristik, exempelvis när de tar det mest representativa 
lagervärdet för att på så sätt prognostisera det framtida lagervärdet. Kadir et al. (2015) nämner 
att heuristiken kan påverka investerare i den utsträckningen att de blandar god företagande med 
god investering (Kadir et. al 2015, s. 1055). 

2.6.2. Tillgänglighet 
Tillgänglighetens heuristik innebär att olika beslut fattas med utgångspunkt i befintlig 
information och kunskap. Människan fattar ett beslut utifrån vad den minns, de senaste 
händelserna i livet har större påverkan än de gamla eftersom de är mer tillgängliga. Därför är 
denna heuristik användbar för att bedöma frekvenser och sannolikhet (Kahneman och Tversky 
1975, s.15). 
 
Tversky och Kahneman (1975) nämner även att det finns andra faktorer som påverkar 
tillgängligheten, exempelvis om en person ser ett hus brinna ner har inte det samma inverkan 
som att läsa om det i tidningen (Kahneman och Tversky 1975, s. 15). 

2.6.3. Justering eller anpassning 
Denna heuristik innebär att given information eller händelse kan påverka ett beslut. I ett 
experiment ställdes frågan om hur många afrikanska länder som var med i FN. Deltagarna 
skulle göra en uppskattning i procent. Innan de skulle ge ett svar fick de se ett slumptal, vilket 
visades ha en stor påverkan i resultatet. Experimentet visade att personer kan göra subjektiva 
justeringar på ett visst beslut utifrån ny information (Kahneman och Tversky 1975, s. 21).  

2.7. Prospektteori 
Prospektteorin utvecklades av Kahneman och Tversky (1979) som en ny förklaringsmodell för 
beslutfattande under risk. Denna teori växte fram som kritik mot den rationella teorin och dess 
nyttomaximering. Syftet med prospektteorin är att framställa beslutfattande under risk på ett 
mer realistiskt sätt. Kahneman och Tversky framställde detta genom att lägga till kognitiva 
begränsningar i modellen. 
 
Kahneman och Tversky delar upp beslutsfattandeprocessen i två faser: editing phase och 
evaluation phase. Den första är en preliminär analys av de potentiella prospekten. I den andra 
fasen värderas de olika prospekten, följaktligen väljs det prospektet som visas ha högst värde 
(Kahneman och Tversky 1979, s. 274). 
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Prospektteori bygger på två funktioner: värdefunktion och viktfunktion. Värdefunktionen 
innebär att koppla individens känslor med vinst respektive förlust. Viktfunktionen berör hur 
och varför olika alternativ tilldelas olika vikt. 
 
Värdefunktionen avbildar människors agerande vid vinst och förlust; och handlar om 
individens subjektiva preferenser, dessa preferenser ändrar sig vid en punkt. Denna kallas 
referenspunkt och bildas utifrån tidigare upplevelser och erfarenheter. Kahneman och Tversky 
(2000) kommer fram till att en förlust medför en större emotionell påverkan än en vinst, med 
andra ord är en förlust betydligt tyngre för individen. Rent ekonomiskt betyder det att 
investerare värderar onyttan från en förlust högre än nyttan från en lika stor vinst. Denna 
förlustaversion kallas för status quo bias. Det finns en ytterligare förlustaversion som kallas 
besittningseffekt, vilket innebär att värdet av en enhet ökar på grund av ägarskapet. Individen 
värderar sitt innehav högre, således tenderar individen att lägga mer resurser och tid för att 
undvika att förlora det som han/hon äger. 
 

 
Figur 2.1 (Kahneman och Tversky 1979) 
 
Viktfunktionen är relaterad till sannolikheten men överensstämmer inte nödvändigtvis med 
denna. Individer tilldelar beslutvikter utifrån subjektiva preferenser. Detta kan leda, enligt 
Kahneman och Tversky (2000), till att individerna tilldelar låg vikt till höga sannolikhetstal och 
hög vikt till låga sannolikhetstal. Detta exemplifieras med köp av lotter, sannolikheten att vinna 
på en lottsedel är inte stor, trots det väljer individen att köpa lottsedeln för att chansen att vinna 
finns även om den är minimal. Nedan, i figuren 3.2, visas att beslutviktfunktionen inte är linjär, 
vilket beror på att beslutviktfunktionen är en ökande funktion av sannolikheten. Kanehman och 
Tversky (2000) visade att en ökning på sannolikheten från 0,3 till 0,4 inte hade samma effekt 
som en ökning från 0,9 till 1,0. Således kan detta bekräfta att individen kan vara extremt 
subjektiv när det gäller att tilldela beslutvikt. 
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Figur 2.2 (Kahneman och Tversky 2000) 

2.8. Kontingensteori 
Kontingens betyder ovisshet och berör olika faktorer i en organisations omvärld som inte helt 
kan kontrolleras eller styras. Denna teori utgår från att företag utformas efter inre och yttre 
omständigheter. Kontingenser eller olika eventualiteter som ett företag påverkas av, kan vara 
miljö, strategier och företagets storlek. Företag måste anpassa sig till de förväxlande 
kontingenserna för att hålla effektiviteten och kunna överleva (Donaldson 2001). En 
kontingens kan vara vilken faktor som helst som påverkar organisationens prestanda, enligt den 
traditionella kontingensteorin. I boken “The contingency Theory of organizations” skriven av 
Donaldson finns även ett kapitel om en modernare version som behandlar de problemen som 
finns i den traditionella teorin som kallas “neo-contingency theory”. Författaren använder 
andra delar av ekonomi, bland andra teorier som agentteorin, transaktionskostnader och 
portföljteorin (Donaldson 2001, s. 250).  
 
Riskkoncept och portföljteorin från finansiering används för att analysera faktorer som 
påverkar prestandan i ett företag. Organisationens risk är variationen över tid i företagets 
prestanda. Organisationens portföljteori hävdar att varje faktor som påverkar företagets 
prestanda har olika grader av risk, dessa risker varierar över tid och korrelerar till andra 
påverkande faktorer. Detta kopplas med kontingensteori på sådant sätt att riskerna i 
portföljteorin ersätts med kontingenser. Dessa kan både vara yttre och inre faktorer. Det är 
väsentligt för ett företag att förändringar ska ske i mån att företag ska kunna växa och bli 
framgångsrika. För att detta ska ske måste dessa faktorer korrelera positivt med varandra. Om 
det däremot är negativt kommer de att ta ut varandra och fluktuationerna i företaget kommer att 
bli reducerade. Det vill säga att om ett företag har låga fluktuationer kommer det att leda till 
stagnation (Donaldson 2001, s. 251). 
 
Denna kontingensteori används i denna studie för att förklara de kontingenserna som företaget 
måste anpassa sig till för att fatta beslut vid investeringar. Eftersom en av de faktorer som har 
en stor roll i investeringsprocessen är beslutfattaren kommer de faktorerna eller “kontingenser” 
som beslutfattaren påverkas av att undersökas. 

2.9. Investeringskalkyler 
Det finns flera olika modeller att använda för att värdera investeringar. Det är viktigt att notera 
att alla modeller som tar hänsyn till tid kommer, under samma antaganden, ge likadana svar, 
därmed är valet av modell väldigt individuellt (Hamberg 2004, s. 287). Dessa modeller är 
finansiella verktyg som används, i denna studie, för att se om och i vilken utsträckning de 
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används. Tidigare forskning har visat att tillämpning av investeringskalkyler tyder på 
rationalitet hos beslutfattaren (Francioni et al. 2015).  

2.9.1. Pay-off metoden 
Pay-off metoden anses vara den enklaste metoden att använda inför investeringar. Det är en 
investeringskalkyl som beräknar hur lång tid det tar att få tillbaka det som företaget investerat. 
Det är ett enkelt beräkningssätt som sätter återbetalningstiden i fokus. Kalkylräntan försummas 
och det enda som räknas är hur snabbt en investering blir återbetald utifrån de årliga 
inbetalningsöverskotten. Återbetalningstiden får företaget fram genom att grundinvesteringen 
sätts i relation till det årliga inbetalningsöverskottet. Modellen anses vara osofistikerad och den 
vanligaste även om den är den mest kritiserade (Hamberg 2004, s. 289). 

2.9.2. Nuvärdemetoden 
Nuvärdemetoden används som en kapitalbudgeteringsteknik i investeringslitteratur. Det är 
även den teorin som ligger i linje med finansteorin om att maximera ägarnas förmögenhet. 
Metoden går ut på att diskontera summan av alla framtida likvida medel till nuvärdet idag. 
Värdet given till tid beror på investerarens alternativkostnad. Vilket innebär att den tar hänsyn 
till alternativa kostnader som skulle uppstått om en liknande investering hade gjorts, med 
samma risk någon annanstans i marknaden. Därav justeras även diskonteringsränta som tar 
hänsyn till risk. Om investeringens nuvärde (NPV) är större än 0 bör investering göras (är 
lönsamt). Om NPV är mindre än 0 bör investeringen däremot avvisas (Hamberg 2004 s. 290). 
 

 

2.9.3. Internräntemetoden 
Internräntemetoden är den svåraste av dessa tre tekniker, dock är den ändå vanlig i praktiken. 
Om nuvärdemetoden jämförs med internräntemetoden skulle den sistnämnda representera den 
diskonterade räntan när NPV av ett projekt är lika med noll. Detta blir detsamma när NPV av 
alla framtida kassaflöden är densamma som den initiala investeringen. Detta är för att veta vid 
vilken ränta är projektet lönsamt (Hamberg 2004 s. 290). 
 

 
 

2.10. Teoretisk Plattform 
Den teoretiska referensramen ämnar tydliggöra de olika faktorer som påverkar beslutfattarens 
investeringsbeslut. Dessa faktorer behandlas som kontingenser eftersom de påverkar och 
definierar avvikelser i investeringsprocessen. Denna referensram avbildar något som Hoy och 
Miskel (1991) ville lyfta fram: 
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“There is no single best way to organize, to teach, to do research, or to make decisions. 
However, some approaches are more effective than others. The ‘best approach’ is the one that 
fits the circumstances” (Hoy and Miskel, 1991) 
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3. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs studiens metod och dess tillämpning. Vidare förklaras urvalsmetoden, 
datainsamling och variablerna som ligger till grund för studien. Slutligen diskuteras studiens 
trovärdighet, analysmetod samt metod- och källkritik.   
  

3.1 Kunskapssyn  
Denna studie är en förklarande undersökning vilket innebär att förklaring och förutsägelse 
används i samma sammanhang. Studien har även en deduktiv ansats eftersom det dras 
deduktiva slutsatser med tidigare forskning som utgångspunkt (Andersen 1990, s. 33). Studien 
är en förklarande undersökning eftersom den positivistiska vetenskapsteorin påstår att 
förklaring och förutsägelse har samma logiska egenskaper. Modeller och teorier inom 
investeringsprocessen ska tillämpas tillsammans med beskrivande element, därefter härleds 
utsagor utifrån dessa (Andersen 1990, s. 44). De olika faktorerna som påverkar beslutfattarens 
val av investeringsprocessen har beaktats och fokuserats på i denna studie. Den positivistiska 
vetenskapssyn förespråkar även imitation eller användning av naturvetenskapliga 
forskningsmetoder, vilket även gjorts i denna studie (Bryman & Bell 2005, s. 35).  
 
Studien är även av hermeneutisk karaktär när de icke-finansiella aspekterna tolkas (Patel & 
Davidson 2011, s. 28- 29). Som det har nämnts tidigare påverkas investeringsprocessen även 
av icke-finansiella aspekter som är av mänskliga beting. Tolkningen ska göras utifrån 
beslutfattarens bakgrund: ålder, kön, utbildningstyp och nivå, riskattityd, självförtroende och 
erfarenhet. Därefter kommer de påverkande faktorerna att tydliggöras förmedelst de 
förklarande faktorerna. De sistnämnda faktorerna är kalkylanvändning, 
informationshämntning, riskbedömning och investeringsrutin. Slutligen kopplas alla faktorer 
samt sambandet mellan dessa till investeringsbeslutfattande. 
 

3.2. Forskningsdesign 
Studien faller inom ramen för en tvärsnittsstudie med kvantitativa ansatser, eftersom avsikten 
var att använda en enkätundersökning som primärdata och därmed få kvantitet. Variation i 
svaren är även en viktig beståndsdel i denna studie, vilket förtydligar tillämpningen av 
tvärsnittsstudie (Bryman & Bell 2013 s.70).  
 
Det är viktigt att betona att utgångspunkten för studien är tidigare forskning, som behandlas 
som sekundärdata. Vidare samlades data in i form av enkäter, vilket behandlas som primärdata, 
för att bekräfta eller avvisa tidigare forskning och teorier.  

3.3. Population  
Den undersökta populationen är restauranger i Stockholm och faller inom ramen för 
mikroföretag, dock behandlas mikroföretag i denna studie som småföretag. Enligt den 
Europeiska kommissionen är mikroföretag företag som har färre än 10 anställda och en 
årsomsättning som understiger två miljoner euro (EU Legislation 2016). De restaurangerna 
som studien undersöker är snarlika när det gäller antal anställda, omsättning och läge. Den 
primära anledningen till att restaurangerna bör ha liknande förutsättningar är för att dessa ska 
vara jämförbara och på så sätt blir kontingenserna desamma. Kontingenserna är som det 
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nämndes tidigare viktiga faktorer att beakta eftersom dessa påverkar investeringsprocessen 
(Donaldson 2001). 

3.4. Urvalsmetod 
Utgångspunkten för urvalet i enkätundersökningen är kvoturval, där företag har uppfyllt vissa 
kriterier för att vara med i undersökningen (Bryman & Bell 2014, s. 207-208). Urvalet skedde 
på allabolag.se, där alla företag är registrerade. 
 
Studien har avgränsats till småföretag, småföretags definition har justerats utifrån den 
Europeiska kommissionens definition (EU Legislation 2016). De primära kriterierna som 
småföretag ska uppfylla i denna studie är: 5–9 antal anställda, en omsättning mellan 1 000 
000–10 000 000 kronor per år, och geografiskt läge. Dessa kriterier har använts i tidigare 
studier för att säkerhetsställa att de yttre faktorerna inte medför större avvikelser som kan 
påverka investeringsprocessen (Francioni et al. 2015). Därmed ska restauranger vara 
jämförelsebara och snarlika varandra. 
 
Restaurangbranschen undersöks i studien, således avgränsades även sökningen på allabolag.se 
till endast restauranger; för att få en viss tillgänglighet på data har även en specifik bolagsform 
valts. Aktiebolagsformen blev avgörande i metodprocessen eftersom alla bolag inte är 
tillgängliga när det gäller information. Vid urval togs hänsyn till företagets storlek, omsättning 
och nyckeltal, vilket gjorde att en mer tillgänglig bolagsform blev betydelsefull för urvalet. 
 
En geografisk avgränsning gjordes, där Stockholm som län valdes eftersom det är där 
utvecklingen var som störst inom restaurangbranschen mellan 2010–2015 (SCB, visita 2016). 
Läge kan anses vara en kontingens, därför har läget blivit ett kriterium som restauranger bör 
uppfylla för att vara med i undersökningen.  
 
Omsättningsintervallen, på allabolag.se, hamnade mellan 1 000 000–10 000 000 kr och antal 
anställda blev 5–9, vilket gör att båda faller inom ramen för småföretag. Avgränsningen på 
hemsidan resulterade i 860 träffar, därefter begränsades urvalet ännu en gång till Stockholms 
innerstad. Detta innefattar Stockholms city, Kungsholmen, Södermalm och Östermalm. 
Förutom att läge ska vara snarlikt restauranger emellan har Restaurangindex skrivit att 
restauranger som är centralt belägna hade högst försäljningsandelar (46,5%) och en stark 
utveckling under 2016 (Restaurangindex 2016). 
 
Det finns olika typer av restauranger såsom caféer, snabbmatsrestauranger med mera, vilket 
kan leda till stora avvikelser om de inte bedriver samma typ av verksamhet. Därför har en till 
avgränsning gjorts gällande restaurangtyp, i vilken lunch- och kvällsrestauranger blev utvalda.  
 
Urvalet avgränsades ännu en gång, där det bestämdes att omsättningen skulle vara minst 2 000 
000 kronor, vilket resulterade i 249 restauranger. De restaurangerna som har inlett konkurs har 
fallit bort, likaså restauranger som inte hade någon tillgänglig kontaktinformation.  

3.5. Tillvägagångssätt 

3.5.1  Datainsamling 
Datainsamling har skett via enkäter; eftersom investeringsprocessen, beslutfattarens bakgrund 
och dess påverkan undersöks, behövs data i stor  ske med mer än ett fall. Detta för att kunna 
göra någon slags generalisering över restaurangbranschens investeringsprocess och de 
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bakomliggande faktorerna. Dock har det varit en låg respons från mailformuläret, vilket är 
vanligt i enkätundersökningar. Exempelvis Hartwig och Daunfeld (2014) som undersökte i hur 
stor utsträckning investerare använder sig av kalkyleringsmodeller, fick totalt 112 svar när 
studien genomfördes 2008 medan i 2005 fick de endast 92 svar tillbaka. De hade en total 
population på 244 respektive 249. Antalet respondenter i den här studien blev totalt 78, dock är 
inte alla dessa respondenter från mailformuläret. Redan i en tidig fas bestämdes att företagen 
även skulle kontaktas personligen och via telefon, detta medförde en markant ökning på 
svarsfrekvensen. Restaurangernas Facebook-sida användes även för att kontakta företag i syfte 
att öka svarsfrekvensen ytterligare. Datainsamlingsperioden pågick mellan 2017-04-20 till 
2017-05-15, därefter inaktiverades enkätformuläret. 

3.5.2. Enkät 
Implementering av pilotundersökningar medför en markant förbättring i enkätundersökningen, 
både i struktur och formulering (Bryman & Bell 2013, s. 276). Med tidigare forskning och 
teorier inom investeringsbeslutfattande som underlag, genomfördes två pilotenkäter på 
restaurangägare för att testa frågorna och på så sätt hitta brister. Pilotundersökningen bidrog 
även till formulering och strukturering av investeringsscenarier i enkätundersökningen, där 
målet var att avbilda realistiska och genomförbara investeringsscenarier. Responsen under 
pilotundersökningsprocessen skedde muntligt, där respondenterna uttalade synpunkter gällande 
frågor och formulering. 
 
Enkäten är uppdelad i två delar där nästan alla frågor är slutna, den första delen bestående av 
16 enklare frågor och den andra av 6 frågor. Slutna frågor ansågs lämpligast för att det inte ska 
bli tungt för respondenten att svara på frågor där han/hon måste motivera och förklara (Bryman 
& Bell 2013, s. 263). Tolkningen spelar också en stor roll, svarsalternativ är då hjälpsamma för 
de kan klargöra innebörden av en fråga som eventuellt skulle misstolkas. Utifrån 
efterbearbetnings perspektiv är slutna frågor också att föredra i och med att målet med 
enkätundersökningen var att jämföra och hitta samband mellan de olika respondenternas svar 
(Bryman & Bell 2013, s. 264). I vissa frågor fanns det även möjlighet för respondenten att 
svara “övrigt” om inget alternativ passade in, detta ansågs viktigt för att undvika leda 
respondenten till specifika riktningar (Bryman & Bell 2013, s. 271). 
 
Den första enkätdelen har som avsikt att införskaffa en upplysning om personens bakgrund 
såsom ålder, kön och utbildning. Under denna del undersöks också kalkylanvändning, 
personlighet och riskbedömning. I de första frågorna relaterade till kön, utbildning, ålder och 
branscherfarenhet fick respondenten välja mellan olika svarsalternativ som var utformade efter 
intervaller som exempelvis 0-5 år i branscherfarenhet. I andra frågor, såsom “hur har det gått 
för restaurangen de senaste tre åren?” eller “i hur stor omfattning de använder en viss kalkyl”, 
fick respondenten gradera i olika nivåer utifrån en likert-skala. Denna skala har tidigare 
använts i forskning; Brundin och Gustavsson (2013) använde denna skala för att mäta 
personens benägenhet att fördela resurser till en given investering (Brundin & Gustavsson 
2013, s. 2226). På ett liknande sätt har olika variabler mäts i denna studie i syfte att ta reda på 
hur självsäkra personen känner sig, om de följer trender inom branschen och i vilken 
utsträckning de påverkas av andras råd. Dessa frågor kopplas till varandra, det är viktigt att 
tydliggöra att de formulerades med avsikten att respondenten subjektivt skulle svara på dem. 
Det tas hänsyn till att även om respondenterna känner sig självsäkra betyder det inte att de är 
det. Därför har ytterligare frågor gällande självförtroende ställts. Med detta kunde det, 
exempelvis, undersökas hur rationell en person kan vara om den fortsätter att investera trots 
dåligt resultat. 
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Frågorna har generellt utformats utifrån Bryman och Bells (2013) enkätguide där, till exempel, 
frågor med dubbla frågeställningar, generella frågor, ledande frågor och flertydiga frågor har 
undvikits (Bryman & Bell 2013, s. 271). 
Den andra delen av enkäten är baserad på Gustavs och Brundins (2013) studie, där det beskrivs 
olika utfall för att sedan kopplas samman med investeringsprocess, resursfördelning och 
riskbedömning. Respondenter ställs inför ett investeringsscenario, där de får bedöma olika 
situationer och hur de skulle gå tillväga. Under denna del frågas om deras investeringsprocess, 
hur många informationskällor de använder sig av och om de skulle genomföra en investering 
om det går dåligt för restaurangen. Alla dessa frågor besvarades utifrån ett specifikt scenario 
för att svaren skulle vara så jämförbara som möjligt. 
 
Enkäten har skickats via mail som finns på restaurangens hemsida där det beskrevs med en kort 
text om varför denna undersökning görs. Listan på alla restauranger som enkäterna blev 
skickade till finns i bilaga 8.2. Listan består endast av namn på restaurangerna.  

3.5.3. Variabler och faktorer: teoretisk metod 
Generellt har inspiration hämtats från tidigare forskningsmetod. Inledningsvis är det viktigt att 
förklara att i analysmetoden har enkätfrågorna behandlats som variabler. Dessa variabler har 
som utgångspunkt de påverkande och förklarande faktorerna. Enkätfrågorna, variablerna, har 
bidragit med en koppling mellan de påverkande och förklarande faktorerna. Detta kan 
exemplifieras med att beslutfattarens bakgrund kan ha en effekt på beslutfattarens val som i sin 
tur leder till ett visst beteende, rationellt eller icke rationellt.  
 
För att kunna ta reda på beslutfattarens bakgrund har det ställts sociodemografiska frågor. 
Frågorna såsom utbildningsnivå hade som svarsalternativ: grundskola, gymnasium, påbörjad 
högskola/universitet, kandidatexamen, magisterexamen (Hitt & Tyler 1991). Vidare delades 
ålder in i grupper: 20-30, 31-40, 41-50, 51-60, och över 60 år. Kompetens i denna studie har 
beaktats genom faktorerna erfarenhet och utbildning. När det gäller erfarenhet har det 
kategoriseras efter beslutsfattarens antal års erfarenhet genom att anta en fem etappers 
klassificering: 1-5, 6-10, 11-15, 16-20 och mer än 20 år. Det har även frågats om personens 
juridiska kön eftersom kön är en av de faktorer som har visat påverka beslutfattarens val och 
riskbedömning (Kumar & Goyal 2016, s. 282).  
 
I avsikt att ta reda på om beslutfattarens bakgrund och val leder till rationalitet respektive 
begränsad rationalitet har Francionis et al. (2015) forskning uppmärksammats. Deras studie 
tyder på att underlaget för ett rationellt beteende är sökandet efter och insamling av information 
för att fatta ett beslut, samt kalkylanvändning. Med andra ord visar tillämpning av 
investeringskalkyler en typ av rationalitet. Därav har enkätfrågor ställts som berör hur väl 
beslutfattaren använder investeringskalkyler, hur den går tillväga och hur många 
informationskällor som används. Detta eftersom det har visats att ju mer de teoretiska 
investeringsmodellerna används desto mer rationell kan beslutet antas vara (Daunfeldt & 
Hartwig 2014). Förutom frågor om de tre mest använda kalkyler (payback-, internränte- och 
nuvärdemetoden) frågades även i enkäten om beslutfattaren använde en annan kalkyl för att på 
så sätt inte begränsa respondentens svar. 
 
Riskattityd i Francionis et al. (2015) studie mättes i syfte att bedöma den psykologiska 
dispositionen av beslutsfattaren mot risk. I denna studie har liknande tillvägagångssätt valts 
genom att ställa frågor som testar hur väl beslutfattaren är villig att avsätta resurser till en 
“dålig investering”. Andra frågor som berör anpassning av investeringsprocess utefter kostnad 
och storlek samt investeringsscenarier formulerades med avsikten att testa beslutfattarens 
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riskattityd. Detta eftersom, som det har tidigare nämnts, ju högre riskattityd en person har ju 
mer påverkar det rationella beslutfattandet negativt.  
 
Enligt Kumar & Goyal (2016) är självförtroende även en viktig faktor att beakta, vilket gjordes 
i denna studie där respondenterna, i enkäten, fick svara på frågor om självsäkerhet, om de ber 
om råd och hjälp vid investeringsbeslut och hur de påverkas av andras råd. Med hjälp av dessa 
variabler (frågor) bedöms om beslutfattaren underskattar olika typer av risker (Kumar & Goyal 
2016 s. 282). 
 
Variabler utifrån enkätundersökningen har sammanställts för att vidare analyseras. Inför 
analysen klassificerades variablerna i kvantitativa och kvalitativa variabler. Kvantitativa 
variabler är de som kan kvantifieras, exempelvis ålder, storlek eller variabler som kan graderas 
med hjälp av likertskalor. Kvalitativa variabler är okvantifierbara och kan bestå av attityder, jag 
och nej- frågor och synpunkter (Witte & Witte 2009). Utifrån denna definition klassificerades 
enkätens variabler. Ålder, utbildningsnivå, branscherfarenhet, restaurangsutveckling, 
kalkylanvändning, riskbedömningar och investeringsprocess förblev kvantitativa variabler. 
Frågor utifrån investeringsscenarier, kön, utbildningstyp, annan kalkylanvändning och 
anpassning av investeringsprocess klassades som kvalitativa variabler. 

 3.5.4 Analysmetod 
Dataanalysen har skett genom en kovariansanalys (ANCOVA), en typ av regressionsanalys 
som härstammar från variansanalys (ANOVA); det är viktigt att påpeka att kvantiteten är 
avgörande i sådana analyser (Denscombe 2009). Regressionsanalyser syftar att visa effekter 
och samband mellan variabler. Det finns två typer av variabler: den beroende och oberoende 
variabeln; den beroende variabeln är den som blir påverkad av den oberoende variabeln. 
ANOVA är en variansanalys och ANCOVA anses vara en mer sofistikerad form av ANOVA. 
Kovariansanalys jämfört med variansanalys tar hänsyn till kovarianser (mått för 
samvariationer) och sätter alla beroende och oberoende variabler i förhållande till varandra. 
ANOVA och vanliga regressioner analyserar endast kontinuerliga variabler medan ANCOVA 
analyserar både kontinuerliga samt kategoriserade variabler (Sundell 2009). 
 
Implementeringen av ANCOVA var ämnad att sammanställa en korrelationsmatris och på så 
sätt finna en korrelation eller samband mellan variablerna. Korrelationen kan variera mellan 
intervallet +1 till -1, varpå dessa extrempunkter innebär fullständigt samband. Vid korrelation 
mätt till 0 finns inget samband alls. Positiva korrelationer innebär att höga värden på den ena 
variabeln överensstämmer med höga värden på den andra variabeln som den korrelerar med. 
Om sambandet är negativt betyder att höga värden på den ena variabeln motsvaras av låga 
värden på den andra variabeln (Körner & Wahlgren 2005). 
 
Tillämpning av kovariansanalysen grundar sig i tidigare forskning om beslutfattande och 
investeringsprocesser, där det har genomförts regressions- och kovariansanalyser och på så sätt 
har ett samband hittats mellan de olika variablerna.  
 
XLSTAT var tillämpningsprogrammet som användes för kovariansanalysen i denna studie. 
Datan från enkätundersökningen exporterades i en excelfil. Variablerna från enkätfrågorna 
sammanställdes för att sedan analyseras med XLSTAT:s verktyg. Två analyser genomfördes, i 
en av dem definierades kalkylanvändning som den beroende variabeln (Y) och i den andra 
definierades investeringsprocessen som den beroende variabeln (Y). Resten av variablerna, 
vare sig kvalitativa och kvantitativa, definierades som oberoende variabler (X). För att se om 
variationen hos den beroende variabeln (Y) kan förklaras av variationer hos de oberoende 
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variablerna (X) ska man titta på determinationskoefficienten: 𝑅 !. Ju närmare +1 
koefficienten är desto bättre är det. 
 
Inför kovariansanalysen har svarsalternativen från de kvalitativa frågorna numrerats. Enligt 
guider, såsom SPSS:s, blir inmatning och analys av data betydligt enklare om svaren numreras 
och kategoriseras. I denna undersökning har kvinna kategoriserats som 1 och man som 2. I 
utbildningstyp kategoriserades svarsalternativen efter majoriteten: ekonom (1), 
hotell/restaurang/turism (2), kock (3), ingen (4), övrigt (5). I frågan om beslutfattaren använder 
en annan investeringskalkyl var svarsalternativen kategoriserade på följande sätt: ja (1), nej (2), 
behöver ingen kalkyl (3). Investeringsprocessen blev också kategoriserad utifrån den som var 
mest rationell (5) och vilken som var minst rationell (1), vilket ledde till följande: 

-  upptäcka behov → informationshämtning →  kalkylanvändning →  
projektgenomförande →  utvärdering (5) 

-  upptäcka behov → informationshämtning →  kalkylanvändning →  
projektgenomförande (4) 

-  upptäcka behov → informationshämtning →  projektgenomförande →  utvärdering 
och kontroll (3) 

-  upptäcka behov → informationshämtning →  projektgenomförande (2)  
- använder ingen (1) 

 
På frågan om anpassning av investeringsprocess var svarsalternativen kategoriserade enligt 
följande: ja, jag anpassar min investeringsprocess efter omständigheter (1), nej, jag använder 
samma investeringsprocess till alla investeringar (2) och övrigt (3). På riskbedömningar 
graderades också svaren. På frågan “Föreställ er att det går dåligt för er restaurang men 
efterfrågan på uteserveringen finns. Hur skulle ni bedöma detta och gå tillväga?” graderades 
svaren enligt följande: vänta tills det går bättre (1), genomföra så fort som möjligt för att öka 
försäljning (2), genomföra med så lite pengar som möjligt (3) och inte genomföra alls (4). Både 
frågorna och svarsalternativen kan hittas detaljerat i bilaga 9.2.  
 

3.6. Replikerbarhet och tillförlitlighet 
Här kopplas reliabilitet och validitet enbart till metoden och tillvägagångssätt. Vidare i studien, 
mer specifikt under slutdiskussionen (kapitel 6), kopplas reliabilitet och validitet till resultatet 
och analysen.   

3.6.1 Replikerbarhet 
Genom att sammanställa en restauranglista och enbart skicka enkäten till de insamlade e-
postadresserna är det av stor sannolikhet att respondenten är från restaurangen som enkäten 
skickades till. Det har även ställts en kontrollfråga i enkäten för att säkerhetsställa att rätt 
person svarar. Om personens svar tyder på att den inte är en lämplig respondent kommer 
dennes svar att falla bort, för att se hur frågan är utformad se bilaga 9.2. Detta ökar 
reliabiliteten eftersom kontrollfrågan bidrar till att studien förklarar faktiska förhållanden och 
använder sig av pålitlig data. 
 
Det finns både intersubjektiv och intrasubjektiv reliabilitet. Den första innebär att graden av 
överensstämmelse mellan olika forskares mätningar av samma fenomen och den andra är 
graden av överensstämmelse mellan samma forskares olika mätningar av samma fenomen 
(Andersen 1990, s. 91). De tydliga avgränsningarna gjorda i studien medför en högre 
reliabilitet eftersom alla restauranger som uppfyller de uppställda kriterierna har lika stor chans 
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att delta i undersökningen. Det är exakt 249 restauranger som enkäten skickades till, och alla 
dessa faller inom ramen för de uppställda kriterierna. Detta medför en hög intra- och 
intersubjektiv reliabilitet eftersom vare sig om det är samma personer som gör undersökningen 
på nytt eller om det är andra som gör det kommer resultatet att bli detsamma eller mindre 
avvikande. Dock är det viktigt att påpeka att avgränsningarna ska vara desamma eftersom en 
förändring av exempelvis bransch kan påverka slutresultatet.  
 
Studien hade som mål att uppnå en hög reliabilitet genom tillämpningen av olika teorier och 
tidigare forskningar. Dessa teorier har blivit testade i tidigare studier vilket medför en hög 
pålitlighet. Empirin samlades genom en kvantitativ metod eftersom kvantitativa metoder har 
använts i tidigare studier, inom investeringsbeslutfattande, för att vidare genomföra en 
kovariansanalys. Detta bidrar till en högre reliabilitet i och med att denna metod har blivit 
testad ett antal gånger inom studiens ämne. 
 
Såsom det finns element som stärker reliabilitet finns det även negativa element som försvagar 
den i studien. Enkätundersökningen bestod framför allt av slutna frågor, dock formulerades 
även en öppen fråga. Respondenten fick även möjligheten att svara “övrigt” på vissa frågor om 
inget annat alternativ passade in. Detta medför en försvagning på reliabiliteten eftersom 
resultatet på dessa frågor blir svårare att replikera (Bryman & Bell 2013, s. 262-263). De 
tidigare forskningarna som har använts som utgångspunkt för denna studie var inte inom 
restaurangbranschen, vilket kan påverka reliabiliteten i studien. Detta eftersom de variablerna 
testas för första gången i restaurangbranschen. När det gäller enkätutformningen hittades 
endast beskrivningar av den i tidigare forskning. Inga specifika frågeformulär hittades, även 
när forskarna försöktes nås via mail. 

3.6.2 Tillförlitlighet/Giltighet 
Att denna studie har en relativ hög reliabilitet innebär inte att den har en hög validitet eller 
giltighet. Olika forskare kan komma fram till samma resultat av ren slump och på så sätt nå en 
hög intersubjektiv reliabilitet. Detta innebär att för att studien ska uppnå en hög validitet ska 
fenomenet, som har avsetts att mätas, mätas (Andersen 1990, s. 92). 
 
Det finns två typer av validitet: intern och extern. Intern validitet handlar om kausalitet, hur 
kausalitetsförhållande är variabler emellan. Intern validitet mäter kausalitet som innebär orsak 
och samverkan mellan variabler (Bryman & Bell 2014, s. 64). Orsak och samverkan mellan 
variabler (kön, ålder, kompetens med mera) har redan mätts i tidigare studier genom 
regressionsanalyser och kovariansanalyser. Likaledes görs i denna studie, vilket bidrar till 
högre validitet. Extern validitet är ett resultats överensstämmelse med verkligheten, huruvida 
resultatet är sant eller falskt (Andersen 1990, s. 92). Eftersom det redan har visat sig i tidigare 
studier att olika faktorer påverkar investeringsbeslutfattande blir det väsentligt att testa dem i 
restaurangbranschen. Den externa validiteten stärks med hjälp av urvalskriterierna. Dessa 
medför liknande förutsättningar och situationer för alla restauranger, vilket medför att resultatet 
kan överensstämma med verkligheten. 
 

3.7. Bortfallsanalys 
Avsikten var att förebygga bortfall, därigenom gjordes alla enkätfrågor obligatoriska att 
besvara, dock missade en respondent att besvara två frågor. Det kan ha berott på ett 
systematiskt fel, vilket medför ofullständig data från den respondenten. Detta ledde till att 
respondenten uteslöts i statistiska analyser. 
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Enkäterna skickades tillsammans med ett mail där ämnet introducerades samt enkätens 
målgrupp förklarades. Det uppstod dock en misstolkning eftersom ytterligare fyra respondenter 
föll bort i kontrollfrågan: “Är du huvudansvarig för investeringar och beslutstagande i 
restaurangen?”. De fyra respondenterna svarade “nej” och uteslöts därmed i statiska analyser. 
 
Antal respondenter minskade från 78 till 73, dessa 73 respondenter analyserades i 
kovariansanalysen. 

3.8. Metodkritik 
Studien har en tvärsnittsdesign och har samlat in primärdata genom enkäter, vilket medför att 
den insamlade datan endast fångar upp det som studien är avsedd att mäta. Studiens mål är att 
ta reda på hur olika faktorer—belutfattarens bakgrung och val— påverkar beslutfattaren. 
Eftersom studien var avsedd att mäta olika faktorer skulle tillförlitligheten i respondenternas 
svar ökat om fler frågor skulle beröra samma faktor. Antal frågor begränsades till en eller två 
frågor per faktor. Begränsningen gjordes för att enkäten inte skulle bli för lång och eventuellt 
riskera en lägre svarsfrekvens. Enkäten kunde likväl upplevas som lång och tung, i och med 
antalet frågor. Detta kunde eventuellt åtgärdas om respondenterna skulle fått något i utbyte.  
 
Att ta reda på beslutfattarens investeringsprocess är en viktig del av studien för att kunna 
avgöra hur de olika faktorer påverkar beslutet. Enkäten begränsades endast till stängda och 
korta svar. Detta innebär att en kombination av intervju och enkät skulle ha medfört en positiv 
effekt eftersom ju fler insamlingsmetoder som används desto mer ökar tillförlitligheten, när 
triangulering används. Triangulering innebär att studien använder sig av flera metoder (Bryman 
& Bell 2014, s. 248). Investeringsprocessen är en av de viktigaste faktorerna som mäts i 
studien, därför skulle en tillämpning av djupintervjuer ha medfört en större inblick i 
investeringsprocessen. 
 
Svarsfrekvensen var låg, målet var att uppnå mellan 100 till 150 enkätsvar. Det blev endast 78 
svar, varav 5 föll bort i statistisk analys. En större population skulle eventuellt ökat 
svarsfrekvensen, för att det är viktigt att ta hänsyn till att 
småföretagare/investeringsbeslutfattare inte alltid är villiga eller har tid att svara på en enkät. 
Utifrån det perspektivet är det enklare med intervjuer eftersom båda parter kommer överens om 
en tid och plats. 

3.9 Källkritik 
Källkritiken växte fram under 1800-talet, denna typ av kritik tyder på att alla påståenden ska 
kritiskt granskas och allt som anses vara ohållbart ska elimineras (Thurén 2007, s.17). Ett 
kritiskt förhållningssätt är avgörande för att uppnå en objektivitet i studien. Detta görs genom 
att kritiskt granska källorna som används. Exempelvis ta reda på när och var ett dokument 
tillkommit, varför, syftet med denna, och ta hänsyn till om studiens skribent är under någon 
påverkan. Källor måste även delas upp i primär- och sekundärdata för att skilja på 
beskrivningar och beskrivande analyser. En ytterligare viktig aspekt att tänka på är att oavsett 
när material eller källor väljs ut, måste fakta komma från olika håll. Det ska vara både forskare 
som stödjer studien och forskare som motsäger studien och är kritiska till ämnet (Patel & 
Davidsson 2011, s. 69). 
 
Både primär- och sekundärkällor har använts i denna studie, som primärkällan som användes 
enkäter. Detta kan medföra vissa brister som tas upp under replikerbarhet och tillförlitlighet 
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kapitlet. De sekundära källorna samlades in förmedelst litteraturstudier via Googleschoolar, 
Söderschoolar och Emeraldinsight; dessa publicerar endast granskade studier och medför en 
hög pålitlighet. Det har även samlats in data genom hemsidor som kan anses vara mindre 
pålitliga, dessa rubriceras som elektroniska källor i kapitel 8: referenser. 
 
I denna studie har sekundärkällor kring beslutsfattandeprocess, behavioural finance och 
investeringsprocess använts. De forskningar som denna studie förhåller sig till är bland andra 
Sandahls och Sjögrens (2003). Detta kan anses vara trovärdig eftersom den har refererats till i 
många tidigare studier såsom uppsatser och vetenskapliga artiklar. Källan kan dock anses vara 
lite föråldrad då mycket kan ha hänt de senaste 14 åren. Därav har andra mer aktuella studier 
använts såsom Francionis et al (2015), Kumars och Goyals (2016), Brundins och Gustavssons 
(2013), Childs och Hsiehs (2014), Daunfeldts och Hartwigs (2014), med flera. Dessa studier 
har dock inte blivit refererade i hög grad på ett vetenskapligt plan, vilket indikerar att de inte 
heller har blivit kritiserade. Det är viktigt att påpeka att behavioural finance är ett relativt nytt 
fält inom finansiering, vilket har försvårat litteratursökningen. 
 
Avsikten var att undvika godtycklighet, därav har både litteraturkällor om rationellt beteende, 
begränsad rationalitet och beteendeinriktade teorier använts, då dessa motsäger varandra. Detta 
medför en positiv effekt på studiens giltighet eftersom flera aspekter kring ett ämne lyfts fram. 
Tonvikten i hela studien ligger dock på beteendeinriktade teorier och forskningar eftersom 
studien är ämnad att belysa om beslutfattarens påverkan i investeringsprocessen. 

 
 
 
 
 
 

 
  



 

23 

4. Empiri 
 

I detta kapitel beskrivs resultatet från enkätundersökningen. Varje fråga respektive svar 
presenteras enskilt och användning av diagrammen avses tydliggöra respondenternas svar.  
  

4.1. Enkätresultat 
Enkäten resulterade i 78 svar, varav fyra föll bort på grund av att respondenterna inte var 
relevanta för undersökningen. Dessa fyra respondenter föll bort i kontrollfrågan som var 
avsedd att ta reda på om respondenten är beslutfattaren när det gäller investeringar.  
 
Fråga 1: Ålder 

 
Första frågan om ålder svarade 74 respondenter, varav 13 respondenter är mellan 18-30 år, 24 
respondenter är mellan 31-40 år, det är även 24 respondenter som är mellan 41-50 år, åtta 
respondenter är mellan 51-60 år och fem respondenter är över 61 år. 
 
 
Fråga 2: Juridiskt kön 
 
 

 
 
 
Diagrammet i denna fråga visar att respondenternas grupp var mansdominerat med 68,9 %, 
vilket motsvarar 51 respondenter. De resterande 31,1%, som motsvarar 23 respondenter, var 
kvinnor. 
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Fråga 3: Är du huvudansvarig för investeringar och beslutfattande i restaurangen? 

 
 
 
 
Denna var en kontrollfråga, som var avsedd för att säkerhetsställa att endast restaurangers 
investeringsbeslutfattare svarar på enkäten. Som resultat föll fyra respondenter bort, vilket är 
anledningen till att de övriga frågorna har 74 respondenter.   
 
 
 
Fråga 4: Utbildningsnivå 
 

 
 
I fråga fyra var det 74 respondenter som svarade, varav sex respondenter valt grundskola, 30 
respondenter har valt gymnasium, 20 respondenter har valt påbörjat högskola/universitet, 15 
respondenter har valt kandidatexamen och 3 respondenter har valt magisterexamen. 
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Fråga 5: Vilken typ av utbildning har du? 
 

 
 
73 respondenter svarade på denna fråga, vilket betyder att det blev ett bortfall. Respondenterna 
fick svara med fria ord, svaren klassades därefter eftersom det visade sig finnas tydliga 
utbildningsgrupper. 16 respondenter var ekonomer, i denna kategori ingick svaren: industriell 
ekonomiprogrammet, gymnasieekonom, ekonomlinje och ekonom. Den andra kategorin blev 
hotell/restaurang och turism som hade 7 respondenter. Den tredje kategorin bestod av 11 
respondenter som var kockar. I den fjärde kategori hamnade 18 respondenter som inte hade 
någon utbildning och i den sista kategorin som klassades som övrigt hamnade 21 respondenter 
som hade svarat bland annat på: arkitekt, “astrofysiker i hemlandet kock i Sverige”, självlärd, 
webbutvecklare, chefer, entreprenörer.	
	
 
Fråga 6: Branscherfarenhet 
 

 
 
Diagrammet visar att 35,1%, vilket motsvarar 26 respondenter, hade 6-10 års erfarenhet inom 
restaurangbranschen. Den intervallen som följer är 11-15 års erfarenhet med 20 respondenter. 
Sedan är det 18 respondenter som hade 0-5 års erfarenhet, 7 respondenter som hade över 21 års 
erfarenhet och endast tre respondenter som hade 16-20 års erfarenhet inom branschen.  
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Fråga 7: Hur har det gått för restaurangen de senaste 3 åren? 
 

 
 
Det blev totalt 74 respondenter på fråga sju. Denna fråga hade som avsikt att fånga 
beslutfattarens subjektivitet i och med att beslutfattaren själv fick bedöma på en likert-skala om 
det gick mycket dåligt (1) eller mycket bra (5) för restaurangen. Diagrammet visar att de flesta 
tycker att det går bra för restaurangen. 
 
 
Fråga 8: I hur stor omfattning använder du pay-off metoden? 
 

 
I denna fråga skulle respondenter gradera hur mycket de använder pay-off metoden i en likert-
skala, där 1 motsvarar vid ingen investering och 5 motsvarar vid varje investering. Diagrammet 
visar att det ser olika ut bland respondenterna, 18 respondenter svarade att de inte använder den 
alls och ytterligare 18 respondenter svarade att de använder den vi varje investering. 
 
 
Fråga 9: I hur stor omfattning använder du nuvärdemetoden? 

 
Svarsalternativen i denna fråga består också av en likert-skala där de flesta uttryckte att de inte 
använde nuvärdemetoden vid någon investering. På samma sätt som frågan innan är 
svarsalternativen uppdelade. 
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Fråga 10: I hur stor omfattning använder du internräntemetoden? 

 
Likaså blev resultatet på denna fråga; antalet respondenter blev högst på 1 (vid ingen 
investering), vilket tyder på att de flesta inte använder internräntemetoden vid någon 
investeringsprocess. 
 
 
 
 
Fråga 11: Använder du någon annan investeringskalkyl 

 
 
Av de 74 respondenterna svarade 51 att de inte använder någon annan investeringskalkyl. De 
som svarade “ja”, skrev under övrigt att de använde “hemmagjorda” och egna kalkyler.   
 
Fråga 12: Påverkar storleken på investeringen ditt användande av investeringskalkyl? 
 

 
 
Det blev totalt 74 respondenter på denna fråga; varav de flesta (42 respondenter) svarade att 
storleken inte påverkar kalkylanvändningen. 30 respondenter svarade att det påverkar och de 
övriga två respondenter svarade att de inte använder någon kalkyl alls.  
 
 
 
Fråga 13: På en skala från 1-5 hur självsäker är du?  
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På den här frågan bestod svarsalternativen av en likert-skala och diagrammet visar att en 
majoritet av respondenterna är/känner sig självsäkra.  
 
 
Fråga 14: Ber du om råd/hjälp vid investeringsbeslut? 

 
Denna fråga hade också likert-skala som svarsalternativ, där 1 var aldrig och 5 var alltid. 
Diagrammet visar att de flesta inte ber om råd och hjälp; 12 respondenter ber aldrig om hjälp, 
19 respondenter ber sällan om hjälp, 16 respondenter ber ibland om hjälp, 11 respondenter ber 
ofta om hjälp och 16 respondenter ber alltid om hjälp.   
 
 
Fråga 15: I vilken utsträckning påverkas du av andras råd vid ett investeringsbeslut? 
 

 
På samma sätt skulle respondenten svara på denna fråga, dock var 1 lite och 5 mycket i skalan. 
21 respondenter svarade att de påverkas lite av andras råd och hjälp jämfört med 12 
respondenter som påverkas mycket av andras råd och hjälp. 20 respondenter befann sig i mitten 
av skalan.  
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Fråga 16: Om det blir någon trend som verkar ge positiva följder, skulle du härma den? 
 

 
 
Majoriteten (35 respondenter) svarade att de inte skulle härma en eventuell trend. 25 
respondenter svarade att de skulle följa den och de resterande 14 respondenterna visa sig 
skeptiska och svarade “kanske”.  
 
 
 
 
Fråga 17: Har ni någon rutin på investeringar, i så fall hur skulle det se ut om ni bestämmer er 
att bygga en uteservering? Välj den som liknar er process 
 
 

 
 
 
Diagrammet visar att det var jämt med 23 % (17 respondenter) mellan de som inte använder 
någon process alls och de som använder den kortare investeringsprocessen: Upptäcka behov -
>informationshämtning -> projektgenomförande. 27%, det vill säga 20 respondenter, svarade 
att de använder: Upptäcka behov ->informationshämtning -> kalkylanvändning -> 
projektgenomförande. 13 respondenter som är 17,6% av respondenterna svarade att de 
använder den längsta investeringsprocessen: Upptäcka behov ->informationshämtning -> 
kalkylanvändning -> projektgenomförande-> utvärdering. 5 respondenter (6,8 %) svarade att 
de använder: Upptäcka behov ->informationshämtning -> projektgenomförande-> utvärdering 
och kontroll. De som svarade under övrigt, motiverade att de inte har något behov av 
investeringsprocess, vilket gör att de i slutändan hamnar i “använder ingen”. 
 
Fråga 18: Anpassar du din investeringsprocess utefter olika faktorer som till exempel kostnad, 
storlek, tid mm.? 
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Majoriteten i denna fråga har svarat att de anpassar investeringsprocessen efter olika 
omständigheter. De som svarade under övrigt skrev bland annat att de går efter känsla, inte har 
någon investeringsprocess och litar på egen bedömning. 
 
 
Fråga 19: Hur många informationskällor använder ni er av? 

 
Här var det även likert-skala som svarsalternativ, där 1 var en källa och 5 var många källor. 26 
respondenter svarade att de använder sig av många källor, 19 respondenter befann sig i mitten 
av skalan och få använde sig av endast en informationskälla. 
 
 
Fråga 20: Föreställ er att det går dåligt för er restaurang men efterfrågan på uteserveringen 
finns. Hur skulle ni bedöma detta och gå tillväga? 
 

 
Majoriteten, som består av 32 respondenter, svarade att de skulle genomföra investeringen så 
fort som möjligt och på så sätt öka försäljningen. Den nästa dominerande gruppen med 22 
respondenter svarade att de skulle genomföra den med så lite pengar som möjligt. 13 
respondenter skulle välja att vänta tills det går bättre och 6 respondenter skulle inte genomföra 
det alls. 
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Fråga 21: Förutsatt att sommaren detta år blir bra och du väljer att bygga en uteservering med 
värmelampor mm. kommer din försäljning att öka med 10%, dock om det blir en mindre bra 
sommar förlorar du 10%. Vad gör du då? 

 
På denna riskbedömning skulle majoriteten, 41 respondenter, genomföra investeringen jämfört 
med 29 andra respondenter som skulle välja att inte genomföra investeringen. De som svarade 
övrigt skrev att det skulle bero på andra faktorer och situationen och att de även skulle tänka 
sig att vänta tills sommaren börjar.  
 
 
Fråga 22: Om det går dåligt för restaurangen skulle du investera mer tid och pengar på den för 
att få en förändring? 
 
 

 
Denna fråga var även en typ av riskbedömning och hade en likert-skala där 1 var “stämmer 
inte” och 5 var “stämmer helt”. Diagrammet visar att om det går dåligt för restaurangen skulle 
mer än hälften av respondenterna skulle investera mer tid och pengar för att få en förändring. 
Endast 9 respondenter skulle inte alls investera mer i restaurangen. 
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5. Analys 
 

Här kopplas det empiriska materialet med teorier och tidigare forskning. Analysen är 
uppdelad efter de förklarande faktorerna, dessa förklarar hur bakgrundsfaktorer påverkar 
investeringsbeslutfattande. Faktorerna analyseras förmedelst enkätresultatet och 
kovariansanalysen. 

 

 
 
Figur 5.1. Korrelationsmatrisen 
Figuren ovan visar korrelationen mellan de olika variablerna. Det är viktigt att påpeka att 
faktorerna förekommer i fler än en variabel, detta kan exemplifieras med att variablerna “råd 
och hjälp” och “påverkan av andras råd” kopplas till självförtroende och 
informationshämtning.  
 
Gränsvärden för starka, medel och låga samband är uppsatta enligt följande:  

- Låga samband är mellan +/- 0,1 till +/- 0,3 
- Medel samband är mellan +/- 0,3 till +/- 0,6 
- Starka samband är mellan +/- 0,6 till +/- 1 

 
 
 
 
Nedan förklaras numreringen på korrelationerna i matrisen: 
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(1) Korrelationsmatrisen antyder att män har ett högre självförtroende än kvinnor med en 
korrelation man på 0,446 respektive på -0,446. 
(2) Investeringsrutin 5— som är den fullständiga— korrelerar positivt i medel-hög grad med 
kvinna (0,415) och man (-0,415). 
(3)  Utbildningsnivå 4—kandidatexamen—korrelerar (0,408) med investeringsrutin 4 
(Upptäcka behov → informationshämtning →  kalkylanvändning →  projektgenomförande).  
(4) Investeringsanpassning 3 (övrigt) har respondenterna svarat att de litar på sin egen 
bedömning och inte behöver någon kalkyl. Detta har en hög korrelation (0,585) med annan 
kalkyl svarsalternativ  3—inget behov av kalkyl. 
(5) Självförtroende har en negativ medel korrelation på -0,310 med investeringsrutin 5, som är 
den fullständiga 
(6) Kvinna korrelerade med informationsinhämtning med 0,290 och man med -0,290. 
(7) Ålder hade en positiv korrelation på 0,233 med “annan kalkyl 1” som var 
egna/hemmagjorda kalkyler. 
(8) Riskbedömning 3 och kön 1 (kvinna) hade en negativ korrelation på -0,542 och kön 2 
(man) hade en positiv korrelation på 0,542. 
(9) Riskbedömning 2 har en negativ korrelation (-0,266) med utbildningstyp 1, där ekonomer 
har kategoriserats i grupp 1.  

5.1. Generell analys  
Enkäten visade att 65% av respondenterna är mellan 31 till 50 år gamla, vilket innebär att det 
är betydligt färre äldre och yngre i urvalet. Bakgrundsfaktorn ålder hade en påverkan på 
självförtroende. I korrelationsmatrisen utlästes en positiv korrelation (0,302) med självsäkerhet, 
vilket innebär att äldre respondenter uttryckte att de har en hög självsäkerhet. 
Korrelationsmatrisen visar även att ålder och branscherfarenhet har en hög korrelation på 
0,607, vilket är rimligt då en äldre person kan ha mer erfarenhet. Detta stödjer även studiens 
giltighet och visar att respondenterna har svarat ärligt. 
 
Branscherfarenhet har inte kunnat—i stor utsträckning— kopplas med de förklarande 
faktorerna. Det uppstod en låg korrelation mellan branscherfarenhet och självförtroende som 
låg på 0,177 och en korrelation med rutin på investeringsprocessen på -0,102. Inget riktigt 
samband finns mellan kalkylanvändning (pay-off, internränte och nuvärdemetoden) och 
branscherfarenhet; endast en svag korrelation på -0,094, -0,100 respektive -0,125 (se bilaga 
9.3) De låga korrelationerna kan dock tyda på att erfarna beslutfattare använder kalkyler i en 
mindre skala samt att de som är mindre erfarna använder kalkyler i en högre skala. Faktumet 
att branscherfarenhet visade inget starkt samband med de förklarande faktorerna var en 
överraskning mot det förväntade eftersom erfarenhet eller avsaknaden av den borde ha en 
påverkan i investeringsprocessen. I och med det obetydliga sambandet förklaras inte 
branscherfarenhet vidare under de förklarande variablerna senare i analysen.   
 
Vidare till beslutfattarens roll visade enkätundersökningen att investeringsbeslutfattande oftast 
hamnar hos män i restaurangbranschen. Den påverkande faktorn kön kunde även kopplas till 
självförtroende, korrelationsmatrisen antyder att män har ett högre självförtroende än kvinnor 
med en korrelation på 0,446 respektive -0,446. Detta kan enskilt inte analyseras vidare, dock 
kan både kön och självförtroende kopplas till riskbedömning genom att påstå att män har ett 
högre risktagande än kvinnor. Den kopplingen analyseras senare under förklarande faktorn 
riskbedömning (avsnitt 5.4.2).  
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5.2. Investeringsrutin 
Utifrån enkätundersökningen, mer specifikt investeringsscenarier, kunde resultatet tolkas som 
att 17,6% av respondenterna är fullständigt rationella eftersom de följer den så kallad rational 
investment appraisal process (Hamberg 2004, s. 312). Den modellen är den ideala 
beslutfattandeprocess eftersom den är mer omfattande. 23% av respondenterna kan anses vara 
irrationella eftersom de inte har någon beslutfattandeprocess vid investeringar. Resten (59,4 %) 
av respondenterna är begränsade rationella, vilket innebär att de använder sig av mer realistiska 
och enklare beslutfattandeprocesser vid investeringar. Vidare bekräftas kopplingen till den 
begränsade rationella teorin genom att analysera svaren på följande fråga “Anpassar du din 
investeringsprocess utefter olika faktorer som till exempel kostnad, storlek, tid mm.?”. 
Resultatet på den frågan visar att de flesta respondenterna, som använder någon 
investeringsprocess, anpassar den utefter andra faktorer. Om investeringen inte är så 
omfattande används en enklare process, där mindre eller ingen tid alls läggs på exempelvis 
informationshämtning, utvärdering eller kalkylanvändning. Att anpassa och justera är även en 
vanlig heuristik bland människor som tyder på begränsad rationalitet (Kahneman och Tversky 
1975, s. 21). 

5.2.1. Kön  
Kön visades ha en påverkan på hur individen går tillväga vid investeringar. Kovariansanalysen 
visar att kvinnor hade en längre investeringsprocess än män. Detta kan utläsas i 
korrelationsmatrisen, där investeringsrutin 5— som var den fullständiga— korrelerar positivt i 
medel-hög grad (0,415) med kön 1 som är kvinna (se bild 5.1). Korrelationen till kön 2 (män) 
var däremot negativ (-0,415). Detta innebär att kvinnor tenderar att vara mer rationella än män 
och styrks av de normativa modellerna som  “The rational investment appraisal process” 
(Hamberg 2004, s. 312). I tidigare forskningar finns det kopplingar mellan kön och riskattityd 
dock inte mellan kön och rutin på investeringar, vilket betyder att detta resultat är nyutkommet.  

5.2.2. Utbildningstyp och nivå 
Respondenter som hamnade i utbildningsnivå 4—kandidatexamen—valde även 
investeringsrutin 4 (Upptäcka behov → informationshämtning →  kalkylanvändning →  
projektgenomförande). Detta gav upphov till ett medel positivt samband på 0,408(se bild 5.1). 
Således påvisas en viss grad av begränsad rationalitet, trots kalkylimplementering, eftersom när 
det jämförs med “The rational investment appraisal process” saknas det sista steget 
“utvärdering och kontroll”. Det sista steget är en viktig del av processen där investeringen 
evalueras. Faktumet att evalueringen saknas kan leda till frågan: behövs utvärdering och 
kontroll vid investeringsprocesser i restaurangbranschen? Frågan uppstår eftersom effekten av 
en investering är tydligare att se direkt i restaurangen, dock kan tillvägagångssättet i 
investeringsprocessen fortfarande analyseras och utvärderas. 

5.2.3. Riskattityd 
I frågan om investeringsanpassning 3 (övrigt) har respondenterna svarat att de litar på sin egen 
bedömning och inte behöver någon kalkyl. Detta har en hög korrelation (0,585) med annan 
kalkyl 3—inget behov av kalkyl. Ett orsakssamband uppstår då faktumet att beslutfattaren litar 
på sin egen bedömning leder till att ingen kalkyl anses vara nödvändig. Detta klassas som ett 
icke rationellt beteende enligt teorier såsom den rationella teorin och forskning som Sandahls 
och Sjögrens (2003). Avsaknaden av investeringsrutin förklaras med en hög riskattityd 
eftersom alla aspekter för att fatta ett beslut inte beaktas, således påverkar det 
investeringsprocessen och beslutfattandet negativt. 
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5.2.4 Självförtroende 
Självförtroende har en negativ medel korrelation på -0,310 med investeringsrutin 5, som är den 
fullständiga(se bild 5.1). Detta tyder på att respondenter som anses ha ett hög självförtroende 
inte har valt den längsta investeringsprocessen, vilket innebär att självförtroende har en 
påverkan på investeringsrutin. Det har tagits hänsyn till att självförtroende—i denna fråga— är 
mätt subjektivt. Därför har andra frågor som berör självsäkerhet beaktats, dock har inget starkt 
samband hittats. 
 
Det kvarstår en begränsad rationalitet som kan bekräftas genom att självförtroende har en svag 
positiv korrelation (0,184) med investeringsrutin 3 (upptäcka behov → informationshämtning 
→  projektgenomförande →  utvärdering och kontroll) (se bilaga 9.3). Detta klassas som 
begränsad rationalitet eftersom den investeringsprocessen inte inkluderar kalkylanvändning.  

 
5.2.5. Återstående bakgrundsfaktorer 
Ålder och branscherfarenhet har låg korrelation— -0,016 respektive 0,047— med rutin på 
investeringsprocessen(se bilaga 9.3). Detta innebär att dessa bakgrundsfaktorer inte kan 
förklaras med den förklarande faktorn investeringsrutin. De låga korrelationerna var 
överraskande eftersom det ansågs logiskt att erfarna respondenter i branschen skulle på något 
sätt påverka investeringsprocessen, likaså med ålder.  

5.3. Kalkylanvändning 
Användning av internränte- och nuvärdemetoden var inte i lika stor omfattning som pay-off 
metoden i enkätundersökningen. Det var få respondenter som svarade att de använde 
metoderna i en stor omfattning (se kapitel 4). Sandahl och Sjögren (2003) påstår att 
synnerligen används pay-off metoden i småföretag. Detta kunde även beaktats i denna studie, 
där 75% av enkätrespondenterna använder pay-off metoden mer eller mindre. Detta är på grund 
av att det är större företag med mer komplicerade investeringsprocesser som använder sig av 
dessa (Sandahl & Sjögren 2003). Det finns dock en kännedom om dessa metoder, vilket 
uppstår med stor sannolikhet på grund av att de flesta enkätrespondenter var ekonomer.  
 
I frågan som berör om investeringens storlek påverkar kalkylanvändning svarade de flesta 
“nej”, de som inte använder någon kalkyl alls hamnar även i den kategorin. 40,5% av 
respondenterna svarade att de anpassar kalkylanvändningen, vilket är en viktig del i 
soptunnemodellen. I den teorin hävdas att ingen del av investeringsprocess kan vara 
systematiskt (Cohen et al. 1972); således är det normalt att beslutfattaren justerar 
kalkylanvändning beroende på inveseringens storlek. Det är orealistiskt att använda flera 
kalkyler om investeringen är minimal; vilket kan vidarekopplas till heuristiker, där 
beslutfattaren justerar processer utifrån olika förändringar (Kahneman och Tversky 1975, s. 
21).   

5.3.1 Ålder  
Ålder hade en positiv korrelation på 0,233 med “annan kalkyl 1” som var egna/hemmagjorda 
kalkyler. Det vill säga att äldre respondenter använder egna hemmagjorda kalkyler, vilket inte 
kan uppfattas blan de yngre. Ålder hade en för svag negativ korrelation med alla 
kalkylmetoder: pay-off, nuvärde- och internräntemetoden, och analyseras därför inte vidare. 
Detta kan även utläsas från bilaga 9.3. Ålders inverkan på rationellt beslutfattande vid 
investeringar förknippas med Kumar och Goyals (2016) studie, där ålder hade en påverkan på 
rationalitet.  
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5.3.2 Kön 
I kovariansanalysen utlästes att alla tre kalkylmetoder hade en negativ svag korrelation med 
man och positiv med kvinna. Alla kalkyler hade en korrelation med man på -0,187 och med 
kvinna på 0,187(se bilaga 9.3). Detta visar, återigen, att kön har en påverkan vid 
kalkylanvändning och påverkar i sin tur beslutfattandeprocessen, dock är det relativt låga 
korrelationer för att kunna göra ytterligare bedömningar. Ännu en gång överensstämmer 
Kumar och Goyals (2016) studie, i vilken påstods att kön hade en påverkan på 
investeringsprocessen—mer specifikt kalkylanvändning.    

5.3.3 Utbildningstyp och nivå 
I frågan om utbildningsnivå ser det olikartat ut bland respondenterna—enligt Francioni et al. 
(2015)— tyder kalkylanvändning på att ett mer rationellt beslut tas. De flesta som har en 
gymnasial och eftergymnasial utbildning var ekonomer, vilket påverkar svaret på frågan om 
kalkylanvändning eftersom ekonomer känner till kalkylerna och kan tillämpa dem. Detta 
bekräftas i kovariansanalysen som visar att kalkylanvändning i restaurangbranschen har ett 
positivt samband med utbildningsnivå. Utbildningsnivån har en korrelation med respektive 
kalkylverktyg: pay-off metoden (0,455), nuvärdemetoden (0,633), och internräntemetoden 
(0,521). Vilket tyder på att en hög utbildningsnivå leder till en högre grad användning av mer 
komplicerade metoder. Detta kan betraktas i egenskap av ett mer rationellt beteende som beror 
på utbildningsnivå. Denna korrelation överensstämmer med Dents (2008) studie som tyder på 
att beslutfattaren är mer rationell beroende på utbildningsnivå. 

5.3.4 Självförtroende 
Enkätfrågorna (variabler) som berör påverkan av andras råd och om beslutfattaren ber om råd 
och hjälp har ställts för att, bland annat, mäta självsäkerhet. Variablerna—be om råd och hjälp 
samt påverkan av andras råd— hade ett positivt samband med de olika kalkylerna. Sambanden 
är dock relativt låga: pay-off metoden (0,254) respektive (0,222), nuvärdemetoden (0,215) 
respektive (0,267), internräntemetoden (0,104) respektive (0,158 )(se bilaga 9.3). Det positiva 
sambandet med alla kalkylmetoder tyder på att de respondenterna— som påverkas av andras 
råd och som ber om råd och hjälp— använder kalkylmetoder i en större utsträckning. Detta kan 
tolkas som att mindre självsäkra beslutfattare tenderar att vara mer rationella genom att 
implementera kalkyler i investeringsprocessen.  

5.3.5 Återstående bakgrundsfaktorer 
Bakgrundsfaktorerna erfarenhet, riskattityd hade en nästan obefintlig korrelation med 
kalkylanvändning. Erfarenhet hade exempelvis en korrelation med pay-off metoden på -0,094, 
med nuvärdemetoden på -0,100 och internräntemetoden på -0,125. Detta innebär att 
kalkylanvändning inte kan förklara dessa faktorers påverkan i investeringsprocessen. 

5.4. Riskbedömning 
Riskbedömningar var en viktig del av enkätundersökningen, de skulle bedöma olika situationer 
såsom “om det går dåligt för restaurangen men efterfrågan på en uteservering är stor, hur skulle 
beslutfattaren bedöma detta och gå tillväga?”. Majoriteten— som bestod av 43,8%— skulle 
genomföra investeringen så fort som möjligt för att öka försäljningen. Resten av 
respondenterna uttryckte en skepticism kring den investeringen. Den skepticismen kopplas med 
soptunnemodellen, där ett beslut kan tas genom överseende (Cohen et al. 1974). Överseende 
betyder att beslutfattaren är medveten om restaurangers situation och måste snabbt agera. 26% 
visades vara riskaverta i denna fråga, medan 73,9% var villiga att investera vare sig med en 
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hög eller låg budget. Det är dock viktigt att påpeka att ett snabbt beslut oftast tas utan 
tillräckligt överseende över problemet (Cohen et. al 1974). Resultatet kan vidarekopplas med 
prospektteorin och förlustaversionen. Utifrån teorins perspektiv och besittningseffekten är 
beslutfattaren villig att genomföra investeringar utan ett riktigt överseende för att undvika att 
förlora det som ägs (Kahneman och Tversky 2000).  
 
En annan fråga från enkätundersökningen som handlade om att respondenten skulle bedöma en 
investering som skulle antingen öka försäljningen med 10% eller minska den med 10%, 
förutsatt att sommaren blir bra respektive dålig. 55,4% svarade att de skulle genomföra 
investeringen, vilket inte överensstämmer med prospektteorin gällande förlustaversion. De 
flesta är, oavsett risken, villiga att investera om möjligheten att öka försäljning finns.  

5.4.1 Ålder 
Det finns inga starka samband mellan ålder och riskbedömning. Detta innebär att ålder inte har 
någon speciell påverkan på riskbedömningar i investeringsprocessen, dock kan en svag 
korrelation mellan ålder och riskbedömning på 0,195 utläsas. Korrelationen tyder på att äldre 
beslutfattare är villiga att avsätta mer resurser om det går dåligt för restaurangen, se fråga 22 i 
enkätundersökningen (se bilaga 9.3). 

5.4.2 Kön 
Vidare till kön hade riskbedömning 3 och kön 1 (kvinna) en negativ korrelation på -0,542 och 
kön 2 (man) hade en positiv korrelation på 0,542(se bild 5.1). Detta styrker, ännu en gång, 
Kumar och Goyals (2016) studie som tyder på att sociodemografiska faktorer påverkar det 
rationella beteende och därmed investeringsprocessen. 

5.4.3 Utbildningstyp och nivå 
Riskbedömning 2 har ett negativt samband med utbildningstyp, där ekonomer har 
kategoriserats i grupp 1. Det visades en korrelation på -0,266 mellan variablerna, vilket innebär 
att ekonomer tenderar att ta mindre risker. Detta visar återigen att utbildning påverkar det 
rationella beteendet positivt i och med att ett mindre risktagandet visas i sambandet. 

5.4.4 Riskattityd 
Besittningseffekten förstärks i riskbedömningar (enkätfråga 21 och 22), där det visas att båda 
frågor har ett positivt samband mellan varandra med en korrelation på 0,668(se bild 5.1). 
Således innebär det att respondenterna är villiga att avsätta mer resurser trots risker. Detta 
beteende anses också vara icke rationellt, vilket styrker teorin om begränsad rationalitet 
(Eisenhardt 1989). Det är även fler män som är villiga att ta risker, återigen påvisas att 
riskattityd tillsammans med kön har en påverkan på investeringsbeslutfattandet. 

5.4.5 Självförtroende 
Variabeln som kan kopplas till självförtroende är riskbedömning 3 i korrelationsmatrisen, som 
är fråga 22 i enkäten (se bilaga 9.3). Frågan handlar om personen är villig att avsätta mer 
resurser, trots att det går dåligt för restaurangen, för att få en förändring. Korrelationen mellan 
dessa variabler är 0,487. Detta innebär att respondenterna har ett högre risktagande, vilket 
skulle kunna förklaras med teorierna om begränsad rationalitet, prospektteori och Brundin och 
Gustafssons (2013) studie. Respondenternas vilja att avsätta mer resurser och tid på 
restaurangen indikerar en tydlig besittningseffekt, där individen i förlustaversionen, värdesätter 
högt det som ägs. Således är beslutfattaren villig att fortsätta investera på restaurangen, även 
om det går dåligt. 
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5.5. Informationshämtning 
En fråga i enkäten var ämnad att bedöma om beslutfattaren i restaurangbranschen följer trender 
som eventuellt skulle gynna restaurangen. Detta klassas som en typ av informationshämtning 
eftersom en trend beaktas för att därefter följas. Kovariansanalysen visade ett svagt positivt 
samband (0,218) mellan trend och antal informationskällor, vilket innebär att det är möjligt att 
klassa trend som en slags informationshämtning. 
 
Enkätresultatet visade att 47,3% av respondenterna verkade ha en dålig ställning till trender, 
resten hade en mer positiv bild av dem. Trendföljning kan förklaras med hjälp av heuristiker, 
representativitetsheuristiken förekommer enligt Kadir et al. (2015) ofta bland investerare som 
bedömer utifrån hur mycket en händelse liknar en annan. Majoriteten i enkätfrågan svarade att 
de skulle följa en trend, eller åtminstone är positiv inställda mot den, om den kan medföra en 
förbättring. Detta överensstämmer med heuristiksteorin eftersom beslutfattaren utgår ifrån hur 
representativ en trend är och på så sätt bedöms om den är värd att följa. 
 
En ytterligare fråga för att bedöma påverkan på investeringsprocess var att ta reda på hur 
många informationskällor beslutfattaren använder sig av. Majoriteten svarade att de använder 
sig av många källor, detta tyder på ett rationellt beteende i investeringsprocessen (Kathleen & 
Zbaracki 1992). Fler informationskällor leder till en bättre kvalitativ bedömning för att 
uppskatta osäkerheten i en investering. 

5.5.1 Ålder 
Ålder hade en korrelation på -0,360 med variabeln “ber om råd och hjälp”. Detta tyder på att de 
äldre respondenterna i enkätundersökningen har svarat att de inte ber om råd och hjälp. Ett 
ytterligare tecken på att ålder påverkar informationshämtning är att det finns en negativ 
korrelation med “påverkan av andras råd”, vilket innebär att de äldre inte tar tillvara andras råd 
i stor utsträckning. Slutligen visades en negativ korrelation med antal informationskällor på -
0,222. Alla dessa korrelationer tyder på en begränsad rationalitet bland de äldre respondenterna 
i och med att informationshämtning var en viktig beståndsdel av en rationell process (Hamberg 
2004, s. 313).   

5.5.2 Kön 
Även när det gäller informationshämtning kunde ett svagt medel samband utläsas mellan kön 
och informationshämtning. I vilket kvinna korrelerade med informationsinhämtning med 0,290 
och man med -0,290. Detta innebär att kön påverkar val av antal informationskällor och att 
kvinnor använder fler informationskällor än män. Sambandet stödjer tidigare forskning att 
kvinnor är mer rationella än män, då antal informationskällor påverkar det rationella beteende 
positivt och därmed investeringsprocessen.  

5.5.3 Utbildningstyp och nivå 
Korrelationsmatrisen visar att en korrelation på 0,424 finns mellan informationshämtning och 
utbildningsnivå, som även här innebär att beslutfattaren är rationell. Francionis et al. (2015) 
studie förklarar att användningen av många informationskällor för att ta ett beslut och 
användning av kalkyler är två typer av rationalitet. Även Daunfeldt och Hartwig (2014) hävdar 
att om de teoretiska investeringsmodellerna används oftare kan beslutfattandet anses vara mer 
rationellt (Daunfeldt & Hartwig 2014). 
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5.5.4 Självförtroende 
Gällande självförtroende visar enkätsvaren att även om respondenterna känner sig säkra över 
sina beslut ber de flesta om råd och hjälp vid investeringar. Det är endast 16,2% av 
respondenterna som aldrig rådfrågar andra, vilket betyder att de resterande 83,8% rådfrågar 
mer eller mindre. Detta innebär att att fråga om råd och hjälp klassas som informationssökande, 
vilket i sin tur kopplas till hur rådfrågning påverkar investeringsbeslutfattaren. Utifrån ett 
heuristiskt perspektiv är det uppenbart att andras synpunkter influerar beslutfattaren, däremot 
visar enkätsvaren att endast 16,2% av respondenterna blir influerad i en stor utsträckning. 
28,4% blir inte alls påverkade av andras råd och resten hamnade där emellan.  
 
De respondenterna som uttrycker att de rådfrågar men inte blir influerade tyder på att de inte 
tar hänsyn till alla informationskällor. Detta kopplas till begränsad rationalitet vid 
informationshämtning när beslutfattaren använder sig av färre informationskällor eller 
använder flera men fokuserar på några fåtal (Eisenhardt 1989). Denna begränsade rationalitet 
förknippas med den negativa svaga korrelationen på -0,227 mellan självförtroende och 
påverkan av andras råd (se bilaga 9.3). Korrelationen indikerar att de respondenterna med ett 
högt självförtroende anser att de inte blir influerade av andras råd. 
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6. Slutdiskussion 
 

I detta kapitel diskuteras och reflekteras över resultatet samt analysen. Det lyfts även fram 
eventuella förbättringar i studiens genomgång. Kapitlet avslutas med förslag till vidare 
forskning. 

 

6.1. Kritik och eventuella förbättringar 
Studien har grundat sig på tidigare forskning, både i teorier och tillvägagångssätt. Detta kan— i 
stor utsträckning— medföra en hög reliabilitet och validitet, eftersom metoderna har blivit 
testade ett antal gånger på ungefär samma faktorer. Alla faktorer som studien var ämnad att 
mäta har mätts genom både en enkätundersökning och en kovariansanalys. Samband har hittats 
mellan de bakgrunds- och förklarande faktorerna, dessa har även kopplats till tidigare forskning 
och teorier. På så sätt har teorier och tidigare forskning bekräftats eller avvisats. 
 
Utifrån kovariansanalysen kan det hävdas att tydliga samband har hittats, dessa 
överensstämmer även med tidigare forskning. Kovariansanalysen visade en hög R2, som låg på 
100%, vilket kan anses vara orimligt; det finns dock en förklaring till den höga R2. 
Determinationskoefficienten (R2) kan öka med fler antal oberoende variabler (X), vilket var 
fallet i denna studie. Det är viktigt att påpeka att determinationskoefficienten visar hur stor del 
av variationerna i den beroende variabeln (Y) kan förklaras av variationer i de oberoende 
variablerna. Detta innebär att om fler oberoende variabler finns kan variationen i den beroende 
variabeln förklaras bättre och därmed ökar determinationskoefficienten. 
 
När det gäller eventuella förbättringar och vidareutveckling tycks det alltid finnas något som 
kan förbättras. Vissa av enkätfrågorna kunde ha formulerats på ett annat sätt. Exempelvis 
frågan om trender, ett annat ord som ersätter ordet trender skulle möjligtvis varit bättre. De 
flesta i den frågan var skeptiska mot att följa en trend som verkar ge ett positiv resultat i 
branschen. Att de flesta är skeptiska kunde ha berott på ordet “trend” och hur respondenterna 
uppfattade den.  
 
Kriterierna för urvalet är en viktig beståndsdel av uppsatsen. Resultatet skulle eventuellt skilja 
sig branscher emellan, dock är det möjligt att ekonomer förblir investeringsbeslutfattare i andra 
branscher i Sverige. Däremot skulle det antagligen differentiera sig mycket från länder vars 
population var i stor grad lågutbildade eller där de flesta småföretagare var kvinnor. 

6.2. Vidare forskning 
Denna studie har berört frågor kring investeringsprocessen och de olika faktorerna som kan 
påverka investeringsbeslut och dess process. Behavioural finance har betonats genom hela 
studien och kan ligga till grund för ytterligare studier inom andra branscher. Andra faktorer 
eller kontingenser än de som har beaktats i denna studie är värda att undersökas. Det kan vara 
intressant att undersöka beteende- och branschanpassade faktorer samt hur dessa påverkar 
varandra. I denna studie har det inte fokuserats på externa kontingenser som kan påverka 
investeringsbeslufattande, vilket kan vara avsevärt i vidare forskning. 
 
En liknande studie som undersöker samma faktorer i olika branscher är också intresseväckande 
eftersom beteendet kan variera enormt mycket beroende på branschtillhörighet. Det finns andra 
faktorer som kunde ha beaktats i denna undersökning såsom politiskt beteende (political 
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behaviour) som kan exemplifieras med influenser individen får av företaget, oftast större 
företag. Vissa företag är mer inflytelserika än andra, vilket kan påverka den anställdes beteende 
vid investeringar. 
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7. Slutsats 
 

I detta kapitel redogörs vad det har kommits fram till i studien med hjälp av en sammanfattning 
av de bakgrunds- och förklarande faktorer som har en påverkan på investeringsbeslutfattande. 
Här besvaras även studiens frågeställningar. 

 
Syftet var att visa om och hur beslutfattarens bakgrund och kognitiva begränsningar påverkar 
beslutfattarens val vid investeringsprocessen. För att uppnå detta skulle följande 
frågeställningar besvaras: 

- Påverkar de bakomliggande faktorerna investeringsprocessen i restauranger? I så fall i 
vilken utsträckning?  

- Finns det något samband mellan de påverkande och förklarande faktorerna? 
- Finns det något samband mellan endast de påverkande faktorerna? 

  
Den viktigaste slutsatsen som kan dras är att kontingenser— beslutfattaren och dennes 
kognitiva begränsningar— påverkar investeringsprocessen i stor utsträckning i 
restaurangbranschen. Detta på grund av att det finns starka samband mellan de bakgrunds- och 
förklarande faktorerna; en stor del av teorier och tidigare forskning har bekräftats i analysen i 
denna studie. 
 
Analysen visade att alla bakgrundsfaktorer, förutom erfarenhet, hade en påverkan på 
investeringsprocessen och beslutfattande. Bakgrundsfaktorerna kön, självförtroende, 
utbildningstyp och nivå hade en betydlig starkare påverkan eftersom de kunde förklaras med 
alla de förklarande faktorerna: informationshämtning, investeringsrutin, riskbedömning och 
kalkylanvändning. Riskattityd hade däremot inte en lika stor påverkan eftersom den förklarades 
endast av två förklarande faktorer, som var riskbedömning och investeringsrutin. Ålder hade 
inte heller en stor påverkan, den förklarades med informationshämtning och riskbedömning.  
 
Denna studie ger ytterligare bevis vad gäller samband mellan de påverkande 
bakgrundsfaktorerna. Det uppstår ett samband mellan bakgrundsfaktorer, såsom kön och 
självförtroende, dock säger det inget i sig. Det behövs en förklarande faktor för att förklara hur 
de kan påverka investeringsprocessen. Studien visar att restaurangbranschen är mansdominerad 
och att män anser att de har ett högre självförtroende, jämfört med kvinnor. Detta samband 
förklaras sedan av förklarande faktorer såsom riskbedömning. Riskbedömningar visade att män 
med högt självförtroende är mer risktagande, vilket överensstämmer med tidigare forskning. 
 
Alla teorier kunde bekräftas förutom tillgänglighetsheuristiken, detta för att ingen korrelation 
hittades mellan branscherfarenhet och någon förklarande faktor. En viktig iakttagelse att belysa 
är att respondenterna var i sin majoritet högutbildade, framförallt ekonomer. Detta hade 
naturligtvis en påverkan, inte endast i studien utan även investeringsprocessen i 
restaurangbranschen. 
 
Den sammanlagda undersökningen visar att en del av beslutsfattarna strävar efter en fullständig 
rationalitet genom långa investeringsprocesser, många informationskällor och en frekvent 
kalkylanvändning. Dock är den begränsade rationaliteten, som består av inre kontingenser 
utifrån beslutfattarens roll, den som oftast leder investeringsprocessen. 
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9. Bilagor 

9.1. Restauranglista	

	 	 	

1. Daphne’s	 2. Bluesbaren	 3. Mandira	Indisk	
Restaurang	

4. Napolyon	 5. Shanti	 6. Sea	of	sushi	

7. 19	Glas	Bar	&	Matsal	 8. Habibibar	 9. Skvallerhörnan	

10. Perini	wine,	
Champagne	and	food	

11. Kaffegillet	 12. Beirut	Bistro	

13. Restaurang	
Rayavadee	

14. Cafe	restaurang	
Rörstrands	slott	

15. Restaurang	Stråket	

16. Bistro	Pastis	 17. Halv	Grek	Plus	Turk	 18. PARADISO	

19. Underbar	 20. Ciao	Ciao	Quattro	 21. Glada	stinsen	

22. Esperanza	 23. WIJNJAS	OST	&	
VINKÄLLARE		

24. Mormors	Lilla	Kök	

25. Texas	Longhorn	
Steakhouse	Hornstull	

26. American	Bar	&	
Steakhouse	

27. Restaurang	Gojo	

28. Bar	08	 29. Cafe	117	 30. La	Tentazione	

31. Delmons	Cafe	AB	 32. Lasse	i	Parken	 33. Ristorante	Kol	&	Kox	

34. Svartklubben	 35. Nonni	Sushi	+	Kök
	 	

36. Chong	Qing	

37. Tehran	grill	 38. Taste	Stockholm	 39. Clean	Food	Grab	&	Go	
Odenplan	

40. Restaurang	
Timmermans	1857	

41. Värdshuset	Kräftan	 42. Lilla	Karachi	

43. Al	forno	pizzeria	 44. Bistro	Bon	 45. Hermitage	
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46. Peppar	 47. Stranden	Bar	&	
Matsal	

48. Amazing	Thai	

49. The	bishops	arms	 50. Restaurang	Oh	
Mamma	Mia	

51. Time4thai	

52. The	Flying	dog	 53. Restaurang	Rött	 54. Café	Gråmunken	

55. Bryggeriet	Sportbar	
Restaurang	

56. Mormors	Kök		 57. Mumbai	Garden	

58. Mandarin	City	 59. Gildas	Rum	 60. Panda	Sushi	Wok	
Dumpling	

61. Huset	under	bron	 62. Magnus	Ladulås	 63. Limerick	Restaurang	
&	Bar	

64. Monks	Cafe		 65. Restaurang	Il	
Gardino	

66. Restaurang	Arirang	

67. Kluster	Pub	 68. La	Vecchia	Signora	 69. Sushibar	Hokkaido	

70. Paladar	de	Cuba	 71. Frankes	matbar	 72. Skrovet	

73. AB	Pho	&	Bun	 74. Formaggio	pizzeria	 75. Bistro	Rolf	de	Maré	

76. Freres	et	copains	 77. PONG	Buffé	 78. Cafe	Blå	Lotus	

79. Le	Nom	 80. Food	 81. Ångbåtsbryggan	

82. meat	on	a	stick	 83. Restaurang	Gandhi	 84. Samba	Sushi	

85. Pyttirian	 86. Haga	Deli	 87. Orkidé	Thai	
Restaurang	

88. Restaurante	Ramblas	 89. Créme	 90. Bistro	Linné	

91. Sushi	Bar	Sandai-Me	
Kato	

92. El	cocodrilo	 93. Sushi	shopen	

94. Crispy	pizzeria	 95. Restaurang	Fridhem	 96. Fridéns	Krog	

97. Judit	och	bertil	 98. STHLM	KEBAB		 99. Restaurang	
Grönadalen	
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100. John	Scott’s	
Kungsgatan	

101. Ming	garden	 102. Café	Dazyr	

103. Zum	
Franziskaner		

104. Restaurang	
Torget	

105. Jerusalem	
Kebab	

106. Robin	bar	och	
kök	

107. Saddle	&	
Sabre	Saloon	&	
Steakhouse	

108. The	Crib	Bar	&	
Restaurant	

109. Asahi	Fondue	
&	Grill	

110. La	Casa	 111. Huzur	Grill	

112. Nem	Nem	
Quan	

113. Sangria	
tapas	bar		

114. Brasseri	Le	Pot	

115. Itamae	 116. Restaurang	
Asahi		

117. La	madrina		

118. Tre	indier	 119. Sala	Thai	 120. Café	
Järntorget		

121. Ciao	Ciao	Deli	 122. Restaurang	
Andalucia			

123. Krishna	
restaurang	

124. Mosaik	
Kolgrill	och	bar	

125. Bryggeriet	
bar	och	restaurang	

126. Babs	Kök	&	
Bar	

127. Adam	&	Albin	 128. Guru	-	indisk	
restaurang	

129. Söder	thai	
food	Special	

130. Hemma	
Vasastan	

131. STHLM	
TAPAS	

132. Pizzeria	
Verona	

133. 	King's	table		 134. Nostrano	 135. Burgers	&	
Beer	

136. Indio	kitchen	 137. MoonCake	
Restaurang	

138. Far	&	Son	

139. Restaurang	
Hjerta	

140. Restaurant	
Papagallo	

141. Ai	Ramen	

142. Italiano	 143. Babel	Deli	 144. Deli	Di	Luca	

145. Mama	Ye's	
asian	kitchen	

146. Pizzeria	
Maestro	

147. Vurma	

148. Piccolo	
Angelo	

149. RESTAURAN
G	ARSENALEN		

150. Thaiköket	
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151. Foam	 152. Oyster	Bar		 153. STAVROS	
TAVERNA	

154. L'angolo	 155. El	cielo	 156. Nha	Trang	
Restaurang	

157. Falafelbaren	 158. Mae	Thai	 159. Magnolia	

160. Södra	Hörnan	 161. Flower	city	 162. Indisk	
Restaurang	Nya	
Mukut	

163. Tjabba	Thai	
Restaurang	

164. Flying	
Scotsman	Inn	

165. Restaurang	
Maharajah	

166. Locanda	AB	 167. Sterix	
Restaurang	

168. FLFL	Levantine	
Kitchen	&	Bar	

169. Greken	på	
hörnet	

170. Kina	Bambu		 171. Eatnam	

172. Gyrella	 173. 	NEWT		 174. LaTaberna	

175. Il	Conte	 176. RESTAURAN
G	TULEGÅRDEN	

177. Ginza	Sushi	

178. THE	PIG	AND	
WHISTLE		

179. Pancho	villa	 180. Bistro	Scheele	

181. Prazzi	
restaurang	

182. Cafe	Vero	 183. Sushi	Bar	
Shinano	

184. Texas	
Longhorn		

185. Linguini	 186. Olé	Olé	

187. Levinskys	
Burger	

188. Restaurang	
Bergamott	

189. El	Aguila	Bar	

190. Wei	
restaurang	

191. Katarina	
Ölkafé	

192. Restaurang	
Formosa		

193. Myntkrogen	 194. Prime	
burger	

195. Clou	

196. Broncos	Bar	 197. Restaurang	
Pizzeria	Rimini	

198. Hot	Little	India	

199. Agnes	 200. Siam	Thai	
Restaurant	

201. Gnarly	Grill	&	
Burgers	
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202. The	flying	
horse		

203. Indigo	 204. Marie	Cherie	
Cuisine	

205. Di	Nova	
Ristorante	&	Bar	

206. Indisk	
restaurang	Razmoni	

207. Rianns	Krog	

208. Två	grabbar	
och	kök	

209. La	Famiglia	 210. Rosa	
Drömmar	

211. S:ta	Clara	
Restaurant	&	
Berhaus	

212. Allé	Kök	&	
Bar	

213. Wang	Sushi	&	
Dumplings	

214. Hubertus	
restaurang	

215. The	Border	 216. Il	Siciliano	

217. Tabbouli	 218. Café	Colette	 219. Restaurang	
Nyagatan	

220. Grannen		 221. Bistrot	
Paname	

222. Sirishovsvägen	
3	

223. Barobao									 224. Restaurang	
Salt	

225. Akki	Sushi		

226. Göran	
terrasen		

227. Styrelsen	
bar	&	bistro	

228. Söders	Hjärta	

229. Sushi	Room		 230. Lilla	
Hasselbacken		

231. Restaurang	
Gandhi	

232. Restaurang	
station	

233. Café	&	
Restaurang	
Tegeludden	

234. Sjätte	Tunnan	

235. Matboden	
Södermalm	

236. Snotty	
Sound	Bar	

237. Hosteria	Tre	
Santi	

238. Bistro	bestick	 239. Östermalm's	
Pizzeria	

240. Restaurang	
Platini	

241. Esperia	 242. Omnipollos	
hatt	

243. Hammarby	
Sushi	&	Dumplings	

244. Machu	picchu	 245. Ristorante	
Da	Giuliano	

246. Fattoush	

247. Caliente	 248. Lundberg	
Pub	&	Restaurang	

249. Panini	
Internazionale	
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9.2. Enkät 
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9.3. Korrelationsmatrissen (ANCOVA) 
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