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Syfte                                  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur stor inverkan   

                                          portföljrisken i en aktieportfölj har på sambandet mellan  

                                          substansrabatten och totalavkastningen i de tre största svenska  

                                          investmentbolagen.  Med detta vill vi påvisa    

                                          huruvida diversifiering är en påverkande faktor till      

                                         substansrabattens uppkomst hos investmentbolag i Sverige.  

                                         

Metod                               Metoden bygger på en statistisk undersökning där korrelationen 

                                          mellan utvalda variabler mäts för att sedan analysera utfallet och     

                                          dra slutsatser utifrån detta. 

 

Teorier                              Modern portföljteori,  den effektiva marknadshypotesen 

 

Slutsats                              Denna undersökning har inte gett några enhetliga resultat och vi  

                                           har därför inte funnit någon koppling mellan substansrabatt och  

                                           portföljrisk. Vi kan dock konstatera att investmentbolag är  

                                           komplexa och en undervärdering av dessa består av ett flertal   

                                           variabler.  
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ABSTRACT 

 

Title                                   NAV discount – The question mark in the investment companies 

 

Subject/Course                 Business administration - bachelor thesis, finance 

 

Authors                              Hanna Bojanowicz and Tony Sarossy 

 

Instructor                           Ogi Chun and Cheick Wagué 

 

Key words                          Holding company,  NAV discount,  total return,  portfolio risk 

 

Purpose                              The purpose of this paper is to investigate  how much influence  

                                            portfolio risk has on the relationship between the total return  

                                            and the NAV in holding companies in Sweden.                                            

                                            With this, we want to detect whether portfolio risk can be a factor  

                                            that influences the NAV in a investment trust companies in   

                                            Sweden.  

                                                  

Method                               The method is based on a statistical study where the correlation 

                                            between selected variables is measured and the analyzed. After the 

                                            analyze we will draw conclusions accordingly.  

 

Theories                             Modern portfolio theory, efficient market hypothesis 

 

Conclusion                         This study has not resulted in any unitary results, and this is why  

                                            we have not found any connection between NAV and portfolio               

                                            risk. However we can say that holding companies are complex and   

                                            a undervaluation depends on various variables. 
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1. INTRODUKTION 

Uppsatsen inleds med ett introduktionskapitel där bakgrund, problemdiskussion samt syfte tas upp för 

att ge läsaren en övergripande bild av uppsatstemat. 

 

1.1. Bakgrund 

 

Investmentbolagens urspung härrör i bankernas aktieinnehav och uppstod i samband med lagändringar 

där bankernas aktieägande begränsades. Konsekvensen av lagändringen var att aktierna lades i separata 

bolag som delades ut till bankernas aktieägare. 

Ur ett historiskt perpektiv har två affärsideér kolliderats i samband med ett investmenbolag; att sprida 

risker eller att kontrollera företag. Detta beror på att en ökad riskspridning innebär fler investeringar som 

i sin tur leder till en minskad kontroll i företagen, då bolaget inte kan fokusera på några enstaka innehav.  

Dessa perspektiv har varierat i dominans beroende på land och tid men i Sverige har tonvikten främst 

legat på företagskontroll och aktivt ägande jämförelsevis med riskspridning.  

Att svenska investmentbolag främst anammat företagskontroll har sin förklaring i att de största 

investmentbolagen utvecklades ur förvaltningsbolag med bankanknytning, i kontrast mot de andra som 

främst haft sitt ursprung i familjeägda förvaltningsbolag samt industribolag som byggt upp omfattande 

börsportföljer.
1
  

 

Investmentbolagen har ett fast antal aktier som prissätts av marknaden och beroende på intresse hos 

marknaden handlas aktien antingen över eller under sitt värde, det vill säga sitt substansvärde. I fall då 

substansvärdet inte motsvarar marknadsvärdet brukar man tala om en substansrabatt eller en premie. En 

premie innebär att aktien värderas högre än vad den är värd och handlas alltså till ett pris som överstiger 

substansvärdet. 

I de fall då aktien handlas för ett lägre pris än substansvärdet brukar man tala om en substansrabatt. 

Detta innebär alltså att när du investerar i Industrivärden, vars portfölj består av Ericssonaktier, får du 

dessa för ett lägre pris än om du skulle investera i Ericsson aktien på börsen.  

Faktorer som är bidragande till substansrabatten studeras det mycket om, men trots detta finns ännu 

ingen övergripande teori utan snarare en uppsjö av teorier som söker förklara substansrabattens 

uppkomst. En av dessa teorier syftar på att rabatten beror på att investmentbolag är så kallade maktbolag 

som tar hänsyn till annat än vinstmaximering vid olika angelägenheter som rör verksamheten.  

                                                 
1
 Nationalenyklopedin, 2012-05-05, länk: http://www.ne.se/investmentbolag 

http://www.ne.se/investmentbolag
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1.2. Problem 

 

1.2.1. Problemdiskussion 

 

Substansrabatten har existerat i över 50 år men ännu finns ingen fastställd teori om dess uppkomst. Trots 

många studier kring rabatten har resultaten inte enats, utan snarare skapat fler frågeställningar.  

De flesta undersökningarna har gjorts på den amerikanska samt engelska marknaden. Malkiels
2
 studie 

från år 1977 påvisade att det är psykologiska faktorer som är avgörande vad gäller substansrabatten i ett 

investmentbolag, och att rabatten därmed är en orsak härledande från oro samt förväntningar hos 

investerare och dylikt. I Thompsons
3
 studie år 1978 visade det sig att faktorer till substansrabattens 

uppkomst kan härledas till bl.a. marknadsvärdets differens gentemot det egentliga värdet samt 

ledningens kostnadshantering. Copeland et als
4
 undersökning från år 1994 visar att ett investmentbolag 

med en hög substansrabatt ger högre avkastning än ett med en lägre substansrabatt, medan Draper & 

Audyals
5
 studie från år 1991, som byggdes på Thompsons undersökning, fann inga bevis på att det finns 

ett samband mellan substansrabatt och avkastning. 

Denna korta redogörelse för tidigare forskning ger en bild av hur pass diffust fenomenet substansrabatt 

är, speciellt då en del studier säger emot varandra med sina resultat. I tidigare studier kring fenomenet 

finns dock tendenser till att marknadens uppfattning av bolaget är en gemensam nämnare vad gäller 

orsaker till substansrabattens uppkomst. 

I samband med uppfattning av ett investmentbolag utifrån marknaden råder den moderna portföljteorin.  

Enligt den moderna portföljteorin strävar en rationell investerare efter den optimala avkastningen med 

en så låg risk som möjligt, där den låga portföljrisken går hand i hand med en hög diversifiering som 

sprider riskerna.  

En hög diversifiering är vanlig hos investmentbolag, då dessa investerar i bolag i olika branscher, enligt 

den moderna portföljteorin, för att sprida risker och uppnå en totalavkastning som överträffar 

marknadsindex.
6
 
7
 
8
  

                                                 
2
 Malkiel, B-G (1977) The valuation of closed-end investment-company shares, The journal of finance, vol 32:3 

3
 Thompson, R (1978) The information content of discounts and premiums on closed-end funds shares, The journal of 

finance, aug vol 6 
4
 Copeland et al (1994) Investment trust discounts and abnormal returns, Journal of Business Finance & Accounting, sep vol 

21, s. 813-831 
5 Draper & Audyal (1991) The investment trust discount revisited, Journal of business finance and accounting, nov vol 18 

6
 Industrivärden, 2012-05-01, länk: http://www.industrivarden.se/Bolaget/Affarside-och-mal/ 

7
 Investor, 2012-05-01, länk: http://www.investorab.com/sv/OmInvestor/Affarside_strategi.htm 

8
 Lundbergs, 2012-05-01, länk: http://www.lundbergforetagen.se/om_l_e_lundbergforetagen/affarsid_mal_och_strategi.aspx 

http://www.industrivarden.se/Bolaget/Affarside-och-mal/
http://www.investorab.com/sv/OmInvestor/Affarside_strategi.htm
http://www.lundbergforetagen.se/om_l_e_lundbergforetagen/affarsid_mal_och_strategi.aspx


7 

 

Med hänsyn till den effektiva marknadshypotesen som säger att höga förhoppningar angående en akties 

framtid medför en högre värdering av bolaget, torde ett investmentbolag som lyckats nå en hög 

totalavkastning under en längre period med hjälp av riskspridning att öka sitt marknadsvärde. Enligt det 

ovannämnda torde därför en hög diversifiering att leda till en minskad substansrabatt då marknadsvärdet 

ökar mot substansvärdet.  

Dock kan en hög diversifiering även väcka oro hos marknaden då diversifieringen kan tolkas som att 

bolaget inte har möjlighet att lägga ned lika mycket fokus på varje innehav och effektivisera dessa, 

jämfört med om bolaget hade haft färre innehav att fokusera på.
9
 Denna oro kan medföra ett minskat 

förtroende för bolaget och likaså en minskad värdering.  

I ljuset av det ovannämnda kan man tyda att en spridning av risker i investmentbolagens aktieportföljer, 

i form av diversifiering, kan både ha en positiv och en negativ inverkan på substansrabatten.  

Denna motsägelse vore av särskilt intresse att studera närmare kring då portföljrisken är en variabel som 

är involverad i en av investmentbolagens kärnstrategier, nämligen att nå en så hög avkastning som 

överträffar marknadsindex.  

Ambitionen med denna undersökning är därför att söka finna klarhet i huruvida variablerna portföljrisk 

och totalavkastning påverkar eventuell uppkomst av substansrabatt.  

 

1.2.2.  Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur stor inverkan portföljrisken i en aktieportfölj har på 

sambandet mellan substansrabatten och totalavkastningen i de tre största svenska investmentbolagen.  

Med detta vill vi söka klarhet i hur pass stor roll portföljrisken har gentemot substansrabatten hos 

investmentbolag i Sverige.  

 

1.2.3. Hypoteser 

 

H1 = Portföljrisken i ett investmentbolag har en inverkan på sambandet mellan dess substansrabatt och 

totalavkastning.  

 

H2 = Det finns ett samband mellan totalavkastningen och substansrabatten. 

 

 

                                                 
9
 Von Essen, Reinhold (1997) Investmentbolag med eller utan existensberättigande, Sveriges aktiespararnas riksförbund 
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2. METOD 

I metodkapitlet tas beskrivning och motiveringar upp till tillvägagångssättet för uträkningarna samt 

diskussion kring reliabilitet, validitet och även val av insamlingsmetod för data och teori.  

 

2.1 Forskningsansats 

 

Det finns kvantitativa samt kvalitativa utgångspunkter när man gör en undersökning. En kvantitativ 

ansats innebär att man räknar fenomen genom att kartlägga deras utbredning eller kvantitet. Denna 

ansats beskrivs oftast i form av siffror som kallas hård data, då dessa är konkreta och inte går att ändra 

på.
10

 Däremot handlar en kvalitativ ansats om att man få fram en mer detaljerad och nyanserad 

information; att få en djupare inblick i resonemang, beteenden, bakomliggande orsaker till ett fenomen. 

Ansatsen beskrivs oftast i form av text, ljud samt bilder och kallas mjuk data. 

 

 

2.2. Utgångspunkter 

 

Detta är en empirisk studie, vilket innebär att påståenden om verkligheten måste grundas på erfarenheter 

och inte av tyckande.
11

 Vi kommer att använda oss av en induktiv slutsats där vi söker att hitta generella 

mönster som kan göras till teorier eller generella begrepp d.v.s. från empiri till teori.
12

 Utgångspunkten 

består av en kvantitativ samt en kvalitativ del. Den främsta utgångspunken är den kvantitativa där vi 

kommer att undersöka huruvida det finns ett samband mellan studieobjektens substansrabatt samt 

totalavkastning och om sambandet påverkas av innehavande portföljrisk. Vi kommer att utgå utifrån A-

aktier, B-aktier eller C-aktier beroende på vilken typ av aktie som är av majoritet i bolaget. Val av aktie 

som vi kommer att utgå ifrån förklaras senare under rubriken ”val av studieobjekt”. Den kvalitativa 

delen består av en kortare intervju hos ett av studieobjekten. Denna intervju kommer att användas som 

underlag till förförståelse av hur ett investmentbolag fungerar med hänsyn till strategier.  

 

 

 

                                                 
10

 Johannesen, A & Tufte P-A (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 21 
11

 Ibid, s. 23 
12

 Ibid, s. 35 
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2.3 Litteratur 

 

Vi har använt oss utav kurslitteratur inom finansiering, tidigare forskning samt andra relevanta böcker 

för att beskriva teorier samt begrepp till bakgrunden och teorikapitlet i uppsatsen. Dessa har hittats på 

Södertörns högskolebibliotek samt med hjälp av tidigare studiers referenslistor.  

 

2.4. Elektroniska källor 

 

Insamling av statistiskt material som underlag för undersökningen har gjorts via elektroniska källor där 

historiska aktiekurser för beräkning av portföljrisk har hämtats från Stockholmsbörsens hemsida, d.v.s. 

NASDAQ OMX Nordic.  

Underlag till framräkning av substansrabatten samt historisk totalavkastning har vi funnit på 

studieobjektens respektive delårsredovisningar. Vi har även funnit underlag till teori - och 

bakgrundskapitlet via sökmotorn Google Finance där de främsta sökorden varit: portföljrisk, 

substansrabatt, Harry Markowitz samt investmentbolag.   

 

 

2.5 Val av studieobjekt 

 

Vi har valt tre större investmentbolag i Sverige; Industrivärden, Investor samt Lundbergs som 

studieobjekt då dessa uppfyller kriterier
13

 för ett investmentbolag samt att de främst investerar i noterade 

bolag och är därför lämpliga för vår undersökning då den baseras på börsdata.  

Den statistiska undersökningens tidsspann kommer att sträcka sig från januari 2002 till december 2011, 

d.v.s. 10 år. Vi har valt detta tidsspann eftersom att en konjunkturcykel som innefattar ekonomiska 

svängningar brukar vara mellan 4 till 8 år. Varför vi tittar på konjunkturcykel när vi väljer tidsspann 

beror på att portföljen i ett investmentbolag påverkas av detta, då innehaven existerar i olika branscher 

som påverkas av konjunkturcykeln på olika sätt och vid olika tidpunkter. I och med detta får vi en mer 

omfattande och tillförlitlig bild av det undersökande fenomenet.  

De studerande objektens aktieportföljer har bestått av två olika aktier, varav A aktien varit minoritet i 

två av de tre studieobjekten. Vid insamling av data har vi utgått från att endast räkna med den aktien 

som varit av majoritet i aktieportföljen med hänsyn till att detta underlättar beräkningarna samt att det är 

tillräckligt representativt för resultatet. Denna utgångspunkt diskuteras vidare under avsnittet reliabilitet. 

                                                 
13

 Inkomstskattelagen 39 kap § 15 
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2.6  Tillvägagångssätt för uträkningarna 

 

Undersökningens första steg var att samla in data i form av historiska substansvärden (V) för 

studieobjekten, vid fyra olika tillfällen per år för den överrepresenterade aktien i bolagens aktieportfölj. 

Vi har noterat två värden per halvår där ungefärlig tidpunkt var varannan månad med start i februari. 

Detta på grund av att substansvärdena presenterades genom kvartalsrapporter vid just dessa tidpunkter 

och var därmed lättillgängliga. Samma dag dessa registrerades, noterade vi även historiska 

stängningskurser (P) för respektive aktie hos respektive studieobjekt.   

Sedan beräknades substansrabatten för aktien med följande formel. Till beräkningen använde vi oss av 

de insamlade stängningskurserna samt substansvärdena vilket resulterade i att vi fick fyra värden per år.  

    
 - 

 
       Formel 1.

14  

 
D= substansrabatt per aktie 

V= substansvärde per aktie 

P = investmentbolagets pris per aktie                     

 

Efter att ha räknat fram substansrabatten vid fyra tillfällen per år för respektive bolags aktie, räknade vi 

fram totalavkastningen för aktien vid samma tidpunkt som den framräknade substansrabatten med hjälp 

av formeln: 

 

(Aktiepris i slutet av perioden – Aktiepriset i början av perioden + utdelningar) / Aktiepriset i början av 

perioden  Formel 2.
15

  

 

Sedan beräknades korrelationen fram, det vill säga samvariationen mellan två värden, i detta fall 

samvariationen mellan totalavkastningen och substansrabatten för respektive år. Följande formel 

användes vid beräkningarna.  

 

     Formel 3.
16  

 

r = korrelationen 

                                                 
14

 Klingspor, P & von Stockenström, J (2009) Har storleken betydelse? – En studie över de svenska investmentbolagens 

substansrabatt, s. 15 
15

 12manage, 2011-05-20, länk: http://www.12manage.com/methods_tsr_sv.html 
16

 Lind, Marchal, Wathen (2010) Statistical Techniques in Business and Economics, Fourteenth Edition, The McGraw-Hill 

Companies, s. 461 

http://www.12manage.com/methods_tsr_sv.html
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Sx = standardavvikelse för aktie X 

Sy = standardavvikelse för aktie Y 

Cov ( x , y ) = kovariansen mellan aktie X och aktie Y 

 

Andra steget i undersökningen bestod av att beräkna portföljrisken per år för de tre bolagens portföljer 

med förljande formel; 

 

nnnnnnzxxzzxzyyzzyyxxyyxnnzzyyxxp xxxxxxxxxxxx   2.....222..... 22222222

 

  Formel 4.
17

 

p  
= portföljens risk 

2

xx  
= fördelning av aktie x 

2

x
= aktie x standardavvikelse  

2

yx  
= fördelning av aktie y 

2

y  
= aktie y standardavvikelse 

2

zz  
= fördelning av aktie z 

2

z
= aktie z standardavvikelse 

xy  
= korrelation mellan aktie x och y  

 

För att beräkna portföljrisken per år för ett investmentbolag behövde vi alltså dessa variabler; bolagets 

vartenda innehavs andel i portföljen under året, varje innehavs dagliga stängningskurs under året, varje 

innehavs aktiers standardavvikelse och slutligen korrelationen mellan samtliga investmentbolagens 

innehavs aktier.  

Först började vi med att notera innehavens andel i respektive studieobjekt per år som vi fann i respektive 

årsredovisning och som angavs i procent samt respektive akties historiska stängningskurs med hjälp av 

börsdata.  Standardavvikelsen beräknade med följande formel; 

 

S = √
∑         
   

   
   Formel 5.

18 

                                                 
17

 Francis and W. Taylor (2000) Investments, 2nd Edition, The McGraw-Hill Companies, s.262 
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S = standardavvikelse 

X = värde i talserien 

u = medelvärde för talserien  

N= antal tal i talserie  

 

där vi i detta fall noterade samtliga innehavens dagliga historiska stängningskurs för varje börsdag 

mellan 1 januari 2002 till 31 december 2011, för respektive bolag.  

Korrelationen beräknades med hjälp av en korrelationsmatris i Excelsom såg ut på följande vis; 

korrelationen mellan bolag A och B, bolag A mot C och så vidare, för att sedan fortsätta med bolag B 

mot C, B mot D och så vidare.  

 

I slutfasen av undersökningen hade vi en portföljrisk för respektive studieobjekt samt korrelationen 

mellan totalavkastning och substansrabatt per år.       

Slutligen räknade vi fram sambandet mellan korrelationsvärdena gällande totalavkastning och 

substansrabatt gentemot portföljriskerna med hjälp av Formel 3. och fick fram ett korrelationsvärde för 

respektive studieobjekt som skall analyseras utifrån teori och och tidigare forskning.  

 

 

2.7. Hypotesprövning
 

 

Hypotesprövning används för att beräkna konfidensintervall då man har stickprov. Om testvärdet är 

innanför kritiska punkterna finns det inget samband medan om värdet är utanför så finns det ett 

samband. 

  

t Test för korrelations koefficient; 

 

 

 t =    
 √   

√             
 Formel 6.

19
 

 

 

t = testvärdet 

 

                                                                                                                                                                         
18

 Lind, Marchal, Wathen (2010) Statistical Techniques in Business and Economics, Fourteenth Edition, The McGraw-Hill 

Companies, s. 78 
19

 Ibid, s. 465 
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r = korrelationen 

 

n = antal observationer 

 

 

 

2.8. Reliabilitet 

 

Reliabilitet talar för hur tillförlitlig data eller en källa är.
20

 Det handlar om data som används, 

insamlingssätten och hur de bearbetas. Man kan testa datas reliabilitet på olika sätt. En möjlighet är att 

upprepa samma undersökning på samma grupp vid två olika tidpunkter. Om resultaten blir detsamma är 

detta ett uttryck för hög reliabilitet, och kallas för ”test-retest-reliabilitet”. 
21

 Ett annat sätt är att flera 

forskare undersöker samma fenomen. Om flera kommer fram till samma resultat så är även detta ett 

uttryck för hög reliabilitet som kallas för ”inter-rater-reliabilitet”.
22

  

För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt i denna uppsats har vi sökt teorier som främst beskrivits 

utförligt i tryckta källor, för att sedan komplettera luckor med information från Internet som valts med 

omsorg för att undvika oseriösa källor. Vi har jämfört hur teorierna beskrivits mellan olika tryckta 

litteraturer samt tidigare studier för att bekräfta trovärdigheten.  

Hård data till undersökningen som har tagits från stockholmbörsens hemsida anses vara tillförlitlig då vi 

inte finner någon anledning att dessa siffror skulle vara manipulerade. Likaså gäller insamling av 

historiska substansvärden som samlats in med hjälp av respektive bolags kvartalrapporter. Eftersom att 

undersökningen är baserad på data som finns tillgänglig kan den lätt styrkas genom inter-rater-

reliabilitet.
23

 

Till de matematiska beräkningarna har vi använt oss utav EXCEL för att minimera risken för slarvfel.  

 

Då vi samlat in data i form av aktiekurser har vi endast använt de aktiekurser vars aktie varit av 

majoritet i bolaget, det vill säga antingen A –, B – eller C aktien. De tre studiebolagen har vardera haft 

två typer av aktier där vi endast tagit med den typ av aktie som varit av majoritet. Med hänsyn till att vi 

inte räknat med minoriteten kan detta vara en faktor som gör resultatet något missvissande. Vi anser 

dock att denna missvisning är försumbar då aktierna vi räknat med varit överrepresentativa, samt att 

faktorn rösträtt, som i detta fall skiljer på typerna av aktier, inte varit av intresse vid detta skede av 

                                                 
20

 Johannesen, A & Tufte P-A (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 28 
21

 Ibid, s. 28-29 
22

, 
12

  Ibid, s. 29 
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undersökningen där vi beräknat portföljrisken. Dock anser vi att denna faktor behöver tas i beaktelse vid 

analys av empirin med hänsyn till substansrabatt och kommer därför att diskuteras i samband med 

presentationen av resultatet.   

 

Att hämta data från årsredovisningar kan anses påverka reliabiliteten till det sämre på grund av att 

årsredovisningar kan manipuleras i bolagets fördel. Detta har dock inte ansetts vara av stor betydelse för 

denna uppsats eftersom att data hämtade från årsredovisningarna även kan hämtas från börsen (och visat 

sig stämma överrens). Anledningen till att vi valt att använda oss utav årsredovisningarna beror på att 

värdena där varit mer lättillgängliga då de varit presenterade på ett vis som tilltalade oss.  

 

 

2.9. Validitet 

 

Validitet förklarar hur relevant eller hur bra insamlad data representerar ett fenomen.
24

 Man skiljer på 

extern validitet samt intern validitet. Intern validitet återspeglar huruvida slutsatserna i den aktuella 

situationen är trovärdiga eller inte, bundna till det tillfälle då studien genomfördes.
25

 Extern validitet 

påvisar huruvida det går att generalisera slutsatsen till andra situationer.
26

  

 

Vad som kan ifrågasättas med hänsyn till validitet är om denna undersökning har tillräckligt med data 

för att presentera fenomenet. Tidsspannet är 10 år där fyra värden per år är noterade, vilket kan anses 

vara något för lite. Vi vill därför påpeka att anledningen till att vi valt fyra värden per år är att 

substansvärdet endast funnits angivet i kvartalsrapporterna, och efter att ha jämfört med andra studier 

inom samma område där, likaså, endast fyra värden varit noterade fann vi att det var tillräckligt att 

representera fenomenet då dessa värden noterades med jämna mellanrum och vid samma datum för 

respektive studieobjekt.   

 

När det kommer till den teoretiska delen är det tre konkreta fall som mäts och all fakta vi samlat in har 

varit relevant för just dessa fall, då vi inte har generaliserat. Den externa validiteten kan dock anses vara 

lägre än den interna eftersom att vi mäter ett fåtal specifika bolag med vissa egenskaper. Likartade 

investmentbolag som har samma mål, struktur och likaså främst investerar i noterade bolag kan man 

applicera slutsatsen på, i annat fall kan det vara missvisande. 

                                                 
24

 Johannesen, A & Tufte P-A (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 47 
25

 Uppsatsguiden, 2011-04-23, länk: http://www.uppsatsguiden.se/ord/32/ 
26

 Uppsatsguiden, 2011-04-23, länk: http://www.uppsatsguiden.se/ord/16/ 

http://www.uppsatsguiden.se/ord/32/
http://www.uppsatsguiden.se/ord/16/
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3. Teori  

Detta kapitel presenterar teorier som utgåtts ifrån då undersökningen samt teorier som senare kommer 

att tillämpas i analysen.  

 

 

3.1. Investmentbolag 

 

Ett investmentbolag är ett aktiebolag som har som affärsidé att äga aktier i andra bolag under en längre 

period. Bolaget har alltså ingen ”egen” verksamhet utan satsar all sin tid och sitt kapital på att investera i 

andra bolag och att arbeta med att få så hög avkastning som möjligt på sin aktieportfölj. 

Investmentbolagets aktier säljs öppet på börsen. Genom att köpa aktier i ett investmentbolag blir man 

alltså indirekt ägare till andra bolag, vanligen från olika branscher. 

Generella mål hos investmentbolag är vanligen att bereda vinst till sina aktieägare genom ökning av 

substansvärdet
27

 samt att överträffa marknadsindex över en längre period. Marknadsindex definieras 

som börsens genomsnittliga avkastning.  

 

Skattemässigt är definitionen för ett investmentbolag enligt inkomstskattelagen 39 kap § 15 följande: 

”Med investmentbolag avses ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening  

- som uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper eller liknande tillgångar 

- vars uppgift väsentligen är att genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda andelsägarna 

riskfördelning, och 

- som ett stort antal fysiska personer äger andelar i.”
28

 

 

Uppfylls inte dessa krav kan bolaget inte inneha statusen investmentbolag.
29

 

De skattemässiga privilegierna som investmentbolagen tar del av beor på att dessa utgör en viktig 

funktion i samhällsekonomin. Investmentbolagen kanaliserar hushållssparandet till aktiemarknaden i 

form av att reducera de enskilda placerarnas risktagande vid aktieförvärv samt att bolagen inkallar nytt 

riskkapital vid nyemissioner i äldre företag och satsa på ny företagsamhet.  

 

 

 

                                                 
27

 Se rubrik 4.1. Substansvärde, s.18 
28, 29

  Inkomstskattelagen 39 kap § 15 
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3.2. Substansvärde 

 

Ett värderingsmått som oftast används för investmentbolag och som anger aktieägarnas totala 

förmögenhet, definierad som marknadsvärdet för aktieportföljen minskad med den räntebärande 

nettoskulden.
30

 

Substansvärdet är med andra ord skillnaden mellan värdet av företagets tillgångar och värdet av 

företagets skulder och avsättningar, och utgår alltså från företagets balansräkning. För att en värdering 

utifrån substansvärdet skall vara meningsfull måste substansvärdet vara positivt och det förutsätter att 

tillgångarna är större än skulderna samt avsättningarna.
31

  

 

3.3. Aktierna i ett investmentbolag  

 

3.3.1. Typ av aktie  

 

Skillnaden mellan en A-, B - eller C - aktie ligger i hur många röster aktieägaren har på årsstämman. 

Under årsstämman röstas det på nya förslag som läggs fram av styrelsen eller andra aktieägare och på så 

sätt påverkas företagets framtid. A-aktien har ett högre röstvärde än övriga aktier och har sitt ursprung i 

att ge företagsgrundare möjlighet att ta in nytt kapital och ändå behålla kontroll över bolaget. En A-aktie 

är oftast värd en röst medan en B - eller C-aktie är värd en tiondel av A-aktien, d.v.s. att det krävs tio 

stycken B– eller C-aktier för att inneha en röst.
32

  Hur fördelningen av aktier ser ut i ett investmentbolag 

torde ge signal på vilka strategier bolaget använder sig utav och kan därför vara en faktor som påverkar 

substansrabatten, vilket kommer att reflekteras kring i slutdiskussionen.    
 

3.3.2. Återköp av aktier 

 

När ett investmentbolag genomför återköp av aktier innebär detta att bolaget köper tillbaka aktier från 

aktieägare. Antalet aktier är detsamma efter köpet men investmentbolaget blir istället ägaren till dessa 

aktier. Avsikten är att aktieägare får ta del av bolagets överlikviditet, då ett återköp oftast sker i samband 

med detta. Vid återköpet skapar bolaget mer värde för sina aktieägare och strävar efter att minska 

                                                 
30

 Industrivärden, 2011-04-16, länk: http://www.industrivarden.se/ 
31

 Substansvärdering, 2011-04-17, länk: http://www.blinfo.se/File/download/books/demochapters/vaf1.pdf 
32

 A – aktier och C-aktier, 2011-05-12, länk: http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Utbildning/Aktier/Aga-aktier/ 

http://www.industrivarden.se/
http://www.blinfo.se/File/download/books/demochapters/vaf1.pdf
http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Utbildning/Aktier/Aga-aktier/
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substansrabatten.
33

  

 

3.3.3. Totalavkastning 

 

Totalavkastning defineras som kursutveckling och återinvesterad utdelning. Genom en återinvestering i 

historiska utdelningar till ett aktieinnehav beräknas måttet totalavkastning, med andra ord den totala 

avkastningen som innehavet resulterat i, under en given period.
34

 
 

 

 

3.4. Modern portföljteori 

Harry Markowitz har etablerat de teoretiska grunderna för modern portföljteori. Teorin är en 

investeringsmodell som utgår från att en rationell investerare strävar efter den optimala avkastningen 

med så låg risk som möjligt. Teorin syftar till att investeraren skall ta hänsyn till aktiernas risk, aktiernas 

samvariation samt deras förväntade avkastning för att uppnå den så kallade diversifieringseffekten. 

Förenklat innebär diversifiering att en sammansättning av volatila, okorrelerade aktier bidrar till en 

portfölj med lägre risk och potentiellt en högre avkastning.
35

 Portföljrisken, mätt med dess 

standardavvikelse faller alltså med korrelationen. Ju mindre aktierna korrelerar desto mer ökar chansen 

för hög avkastning eftersom att aktierna inte påverkar varandra.
36

 Att uppnå okorrelerarde aktier kan 

göras genom att investera i olika branscher eftersom att dessa har skilda cykler, vilket innebär att när 

aktier i en bransch går ned kan andra gå upp.
37

 Att investera i olika branscher är en strategi som 

investmentbolag arbetar med för att få bästa möjliga avkastning. Denna spridning av risker har ett 

inflytande på hur marknaden uppfattar bolaget i form av en potentiellt högre avkastning ger en högre 

förväntning och därmed en högre värdering av bolaget. Dock är inte detta vanligtvis fallet som har sin 

förklaring i den effektiva marknadshypotesen. 

 

 

 

                                                 
33

 P. Bredberg, N. Johnsson, L. Nicklasson, E. Nilsson (2003) Rabatt Nej-Tack! En studie av Custos kamp för att 

tillfredställa aktieägarna 
34

 Totalavkastning, 2012-05-01, länk: http://www.investorab.com/sv/InvesterareMedia/Aktieinformation/default 
35

 Modern portföljteori, 2011-05-10, länk: http://www.aktiespararna.se/lar-dig-mer/Fordjupningar/Investerarskola/Del-7-

Portfoljteori-ger-dig-gratislunch-pa-marknaden/ 
36

 Modern portföljteori, 2011-05-10, länk: http://www.optimalbors.se/portfolj_teori.htm 
37

 Diversifiering, 2011-05-06, länk: http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Mall3/ 

http://www.investorab.com/sv/InvesterareMedia/Aktieinformation/default
http://www.aktiespararna.se/lar-dig-mer/Fordjupningar/Investerarskola/Del-7-Portfoljteori-ger-dig-gratislunch-pa-marknaden/
http://www.aktiespararna.se/lar-dig-mer/Fordjupningar/Investerarskola/Del-7-Portfoljteori-ger-dig-gratislunch-pa-marknaden/
http://www.optimalbors.se/portfolj_teori.htm
http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Mall3/
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3.5. Effektiva marknadshypotesen 

 

Enligt den effektiva marknadshypotesen borde substansvärdet vara detsamma som marknadsvärdet för 

en aktie. Det är inte ofta som substansvärdet överrensstämmer med marknadsvärdet, vilket beror på 

utbud och efterfrågan på aktien. Om marknaden inte har några höga förhoppningar angående an akties 

framtid kommer marknaden att värdera aktien lägre än substansvärdet. Råder det en effektiv marknad 

återspeglas all tillgänlig information kring en aktie, i annat fall är maknaden ineffektiv med låga 

förväntningar om aktiernas framtid, vilket leder till konsekvenser såsom en substansrabatt. (von Essen 

1997) 

 

3.6. Några teorier kring substansrabattens uppkomst 

 

3.6.1.  Maktfaktorn 

Eftersom att svenska investmentbolag främst fokuserar på aktivt ägande och företagskontroll skapar 

detta en viss maktposition då bolagen används för att kontrollera andra företag. Risker finns att den 

dominerande ägaren prioriterar att maximera sin position istället för att maximera aktiegarnas vinst.
38

 På 

grund av denna misstro som finns hos marknaden kan investmentbolagen värderas lägre än 

substansvärdet, vilket bidrar till en substansrabatt.  

I vissa fall kan det vara så att ledningen inte säljer vissa innehav på grund av känslomässiga aspekter, 

även om dessa inte är gynsamma aktieägarna. I dessa fall är marknaden inte villig att betala hela priset 

och värderar därför värdet lägre än substansvärdet.   

 

3.6.2. Ägarstruktur 

 

Enligt banklagen som sattes i bruk år 1934 är de svenska investmentbolagen kontrollerade av olika 

sfärer inom svenskt näringsliv. Dessa besitter maktpositioner och har den större delen av bolagets röster. 

                                                 
38

 M. Holmén, P. Högfeldt (2004) Pyramidal Discounts: Tunneling or Agency Costs? Department of Economics, Uppsala, 

and Department of Finance, Stockholm 
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De kontrollerade sfärerna kan i hög grad bidra till att det finns en misstro hos investerarna, i syfte om att 

de som besitter maktpositionerna endast har som mål att främja egna intressen och inte aktieägarnas.
39

  

 

3.6.3. Utdelningar  

 

En aktieutdelning är en utbetalning av tillgångar från ett aktiebolag till dess aktieägare. Utdelning är ett 

sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget. En direktavkastning är ett mått på avkastning 

från en investering och beräknas enligt formeln (Utdelningens storlek/Aktiekurs).
40

  

Ett sätt att höja intresse hos marknaden gentemot ett bolags aktier är att höja utdelningarna. Att höja 

utdelningarna till ägare är dock inte alltid beroende på en hög direktavkastning, utan kan vara en strategi 

för bolaget att öka förtroendet hos sina aktieägare,
41

 i linje med signaleringsteorin. 

Denna teori belyser problematiken som kan uppstå enligt agent – principal teorin där 

informationstillgängligheten inte är densamma för aktieägarna som den är för ledningen i ett bolag. Då 

ledningen oftast besitter information angående bolaget som är svårtillgänglig och kostsam för 

investerare lämnar detta en asymmetri, där aktieägarna har svårigheter med att bedöma bolagets 

framtidsutsikter.
42

  

 

En strategi för att minska denna asymmetri är för ledningen att signalera privat information via en 

utdelningspolicy, där lönsamhet, kassaflöden samt investeringsmöjligheter framkommer. Detta skapar 

en bild hos aktieägare att investeringarna ger ett positivt kassaflöde, vilket ökar förväntningarna hos 

ägarna. I de fall där utdelningarna minskar kan detta tolkas som något väldigt negativt gällande bolagets 

framtid. Det är därför viktigt för bolaget att hålla nivån jämn, då en ökning måste vara långsiktigt 

hållbar så att bolaget inte riskerar att behöva sänka utdelningarna.
43

  

Nivån på utdelningar är en faktor som bidrar till hur marknaden uppfattar bolaget och likaså torde det 

vara en faktor som är bidragande till eventuell uppkomst av substansrabatt.  

 

 

 

 

                                                 
39

 Hjelström, Tomas (2007) The Closed-End Investment Company Premium Puzzle –model development and empirical tests 

on Swedish and British data, EFI, The Economic Research Institute 
40

 Direktavkastning, 2012-05-06, länk: http://aktiekunskap.nu/direktavkastning/ 
41

 Von Essen, Reinhold (1997) Investmentbolag med eller utan existensberättigande, Sveriges aktiespararnas riksförbund 
42

 Michael C. Jensen, William H. Meckling (1976) Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership 

structure, Journal of Financial Economics, oct vol 3, s. 305-360 
43

 William L. Megginson (1997) Corporate Finance Theory, USA: Addison-Wesley Longman, Inc. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tillg%C3%A5ngar
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3.6.4. Skatteregler 

 

Enligt Inkomstskattelagen 44 kap 13. 14§ drabbas en avyttring av aktier vanligtvis av 

kapitalvinstbeskattning, men detta gäller inte investmentbolag då de har speciella skatteregler.  

Förluster och vinster i kapital leder inte till några skatteeffekter. Intäktsräntor samt mottagen utdelning 

är skattepliktig, däremot är utgiftsräntor, förvaltningskostander samt lämnad utdelning avdragsgilla.  

Realisationsvinster på aktier är skattefria, istället betalas en schablonintäkt på 1,5 % av aktieportföljens 

marknadsvärde. Schablonintäkten utgår inte för näringsbetingade aktier som är onoterade aktier samt 

marknadsnoterade aktier där innehavet motsvarar minst 10 % av röstetalet. Skattereglerna bidrar till att 

investmentbolag antingen kan betala en stor summa i skatt eller göra en större utdelning för att undvika 

beskattningen. Detta ställningstagande har en påverkan i hur investerare värderar bolaget.
44

 

 

 

3.6.5. Värdering av onoterade innehav 

 

Som nämnts i tidigare forskning påvisade Malkiel ett studieresultat där psykologiska faktorer, i form av 

oro och ovisshet, påverkar investerare. Dessa framträdde främst i investmentbolag som investerade i 

många onoterade innehav. Ett onoterat innehav är svårt att värdera, för en utomstående, då inget 

marknadsvärde existerar. Detta leder oftast till att investeraren värderar bolaget till ett mindre värde.  

 

 

3.6.6. Diversifiering 

 

Investmentbolag är i överlag väl diversifierade då de investerar i olika branscher vilket minskar 

portföljrisken. Denna diversifiering kan dock vara oroväckande för aktieägarna då investmentbolaget 

inte har möjlighet att lägga ned tillräckligt med tid på varje innehav och effektivisera dem, vilket i sin 

tur kan bidra till en lägre värdering av aktierna.
45

  

 

 

 

                                                 
44

 Industrivärden, 2012-05-06, länk: http://industrivarden.se/Finansiellt/Skatteregler/ 
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4. PRESENTATION AV INVESTMENTBOLAGEN 

I detta kapitel presenterar vi investmentbolagen med hjälp av beskrivande text samt investmentbolagens 

innehav med hjälp av tabeller där portföljsammansättningen visas för respektive innehav.   

 

4.1. Industrivärden 

 

Uppkomsten till investmentbolaget Industrivärden grundar sig i ett lagförslag där bankernas 

värdepappersinnehav skulle begränsas. Handelsbanken överförde då sitt aktieinnehav till ett 

holdingbolag som fick namnet Industrivärden och 1944 såldes aktierna ut till Handelbankens ägare. 

Sedan bildandet 1944 har syftet med Industrivärden varit att äga och förvalta aktier. Deras verksamhet 

visade sig vara framgångsrik och utvecklades över tiden till en effektiv förvaltning av pensionskapital 

för anställda vid Handelsbanken och SCA. Industrivärdens förmåga att skapa långsiktigt aktieägarvärde 

bidrog till att ägarkretsen över tiden utökats med ett stort antal allmänna och privata pensionsförvaltare. 

Industrivärdenaktien är dessutom en populär placering för stiftelser och andra långsiktiga investerare 

samt ett stort antal småsparare.  

 

När det kommer till arbetssätt är nyckelorden som representerar Industrivärden transaktionsorientering 

och performance. Bolaget är inte intresserat av att vara aktieanalytisk utan fokuserar istället på att titta 

på bolaget som är av intresse att investera i. Med andra ord är att ”lära känna” det innehavande bolaget 

av stor vikt jämfört med att titta på aktiehistorik. Ur kännedom om bolaget uppkommer kunskap och nya 

idéer om hur man kan förbättra bolagets position.  

Vidare anställs en konsultorganisation där konsulternas kunskap är en nyckel till ett mer framgångsrikt 

aktivt ägande. Konsulternas uppdrag är att gräva ner sig i det innehavande bolaget och på så sätt bli 

kunniga och uppdaterade. De gör en fundamental grundanalys för att sedan komma med en lista på 

strategiska åtgärder. Konsulterna lär känna Industrivärden och vet vad bolaget tycker är mindre viktigt 

och vad som är värt att satsa på. 

Frågor som analyseras kontinuerligt med hjälp av konsulterna är exempelvis; vilka av våra 

innehavsbolag har högre marginaler? Ska man avyttra ett innehavande och använda de resurserna för att 

förvärva andra bolag eller eventuellt satsa mer på andra redan innehavande bolag?  

Utöver konsultorganisationen finns teamanalytiker som har ansvaret att analysera marknaden och 

fungerar på så sätt som en hjälpande resurs där deras expertis är en ledande hand för vad och när man 
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ska investera i. Investeringshorisonten i de olika börsbolagen är lång eftersom att det aktiva ägandet är 

en lång process.
46

 

Industrivärden är idag ett ledande investmentbolag i Norden och har som affärsmodell att strukturerat 

skapa värde. Kärnverksamheten karakteriseras av investering i nordiska börsbolag vars 

värdeökningspotential är god. Målet är att över tiden generera en så pass hög tillväxt av substansvärdet 

att totalavkastningen till aktieägarna räknat över en längre tidsperiod överträffar genomsnittet för 

Stockholmsbörsen. 

Industrivärdens aktieportfölj består utav A – samt C aktier där A aktien haft en genomsnittlig majoritet 

på cirka 70 % av aktieportföljen det senaste decenniet. Att ha flest A aktier, som ger tio gånger fler 

röster än en C aktie ger, är ovanligt då bolagen oftast strävar efter att ha ett koncentrerat styre. Genom 

att sälja fler aktier som ger större inflytande sprids styrningen. Det låter logiskt att anta att 

Industrivärden använder detta som en strategi till att minska eventuell substansrabatt genom att inge 

större förtroende hos marknaden då fler röstposter är till salu. Detta kommer att tas upp i analysen. 

 

 

4.2. Lundbergs 

 

1944 startades bolaget av Lars Erik Lundberg. Verksamheten bestod av byggnadsrörelse och 

inriktningen blev bostadsbyggnation som senare även breddades till kontors- och affärshus samt 

fastighetsförvaltning.  

I slutet av 1970-talet började företaget överväga en ytterligare breddning av koncernens verksamhet och 

under 1980-talet gjordes en rad investeringar i för företaget nya branscher. Finansbolag förvärvades och 

byggdes upp, likaså ett flertal mindre industriföretag. Vidare inleddes investeringar i vissa börsnoterade 

företag.  Så småningom resulterade detta i ett flertal större aktieposter i bland annat Incentive, Holmens 

Bruk, Alfa-Laval, Siab och  

1983 börsnoterades Lundbergs. Under drygt 65 år har Lundbergs utvecklats från ett byggföretag till ett 

investeringsföretag med intressen inom ett flertal olika områden. 

Lundbergs affärside är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar 

och utvecklar ett antal företag. Bolaget har som målsättning att över tiden skapa avkastning som 

överstiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar. Men tanke på Lundbergs tidsperspektiv på 
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ägandet möjliggör detta för företagen och dess ledningar att arbeta långsiktigt för att stärka marknads-

positioner och konkurrenskraft och likaså avkastningen.  

Lundbergs aktieportfölj består utav A – samt B aktier där B aktien haft en genomsnittlig majoritet på 62 

% av portföljen det senaste decenniet varav 4 % av B aktierna har återköpts av bolaget. Att bolaget 

återköper en viss del av B aktierna kan rimligt antas ha att göra med en åtgärd mot en eventuell 

substansrabatt, vilket diskuteras i analysen.  

 

 

4.3. Investor 

 

Investor bildades år 1916 som en avknoppning från Stockholms Enskilda Bank och år 1917 lyckades 

investoraktien att noteras på Stockholms - börsen. Investors utveckling under åren har skett successivt. 

Från bildandet 1916 fram till det tidiga 1970-talet fortsatte Investor att arbeta nära Stockholms Enskilda 

Bank, som letts av familjen Wallenberg sedan bankens grundande 1856. Därefter har Investor successivt 

utvecklats till att bli ett fristående företag med ett eget globalt nätverk av människor och företag. 

Investors affärside är att skapa långsiktigt attraktiv avkastning till dess aktieägare genom att äga bolag 

med god värdepotential samt utnyttja sina resurser inom finansiell kunskap, erfarenhet samt nätverk.  

 

Investors aktieportfölj består utav A – samt B aktier där B aktien haft en genomsnittlig majoritet på 90 

% det senaste decenniet. Detta kan tolkas som ett praktexempel på hur bolaget vill koncentrera 

styrningen, då A aktierna som ger tio gånger fler röster än B aktierna, minimeras extremt. Huruvida 

detta kan ha en påverkan till en eventuell substansrabatt diskuteras i analysen.  
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5. Empiri och Analys  

Uträkningsresultaten presenteras i detta kapitel med en följande analys där författarna tolkar och 

resonerar kring resultaten.  

 

5.1. Inledande analys 

 

Vi har i denna studie försökt finna samband mellan variablerna totalavkastning, substansrabatt och 

portföljrisk med hjälp av korrelationsundersökningar för att försöka få en inblick i substansrabattens 

uppkomst. 

Till en början bör nämnas att varje investmentbolag har en egen företagskultur med innebörden egna 

strategier och traditioner. Det finns inga tydliga riktlinjer för hur ett investmentbolag ska öka sitt värde 

då finansmarknaden flukturerar mycket och kan inte förutspås. En god analyseringsförmåga samt många 

års erfarenhet kan dock vara till god hjälp för ett investmentbolag att nå sina mål om värdeskapande.  

 

Utifrån undersökningen har de tre studieobjekten visat oenhetliga samt svaga resultat, trots att bolagen 

haft liknande mål om en totalavkastning som överskrider marknadsindex. Vi anser att detta beror på att 

varje investmentbolag är annorlunda med hänsyn till bland annat strategier, ledningen och styrelsen, 

röstinflytande från aktieägare, vilka typer av innehav som finns samt diversifieringen av dessa. Alla 

dessa faktorer borde ha en inverkan på värderingen av ett investmentbolag och därmed uppkomsten av 

substansrabatt ifall värderingen inte möter substansvärdet. Värdering av ett bolag tenderar att vara en 

nyckelfaktor till substansrabatten, dock finns många nivåer och aspekter inom denna värdering som är 

mer eller mindre bidragande. Tidigare forskning har främst syftat på att misstro gällande diverse 

aspekter som påverkar värderingen av investmentbolaget har varit av betydelse vad gäller uppkomst av 

rabatten. Vilka aspekter är mest bidragande? Är det flera aspekter som måste samspela för att resultera i 

en rabatt?  

 

Investmentbolag på den svenska marknaden äger de flesta större noterade bolagen, vilket kan nästintill 

jämföras med ett oligopol. Detta ger bolagen en viss maktposition som kan tänkas utnyttjas av ledningen 

i form av att de prioriterar sina egna intressen. Externa investerare kan i dessa fall ha misstro inför 

bolagens intressen. Hur kan ledningen undvika denna misstro och oro från externa investerare? Vilka 

åtgärder finns det?  

Utifrån intervjun med Industrivärden har vi fått en inblick i hur ett av investmentbolagen arbetar i form 

av strategier, där det framkommer att aktivt ägande är av stor betydelse. Konsulter anställs långsiktigt 
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för att analysera marknaden samt innehaven och, utifrån investmentbolagets intressen, rådgiva 

ledningen. Detta påvisar att det främst är ledningens intressen som återspeglas i investmentbolagets 

strategier. Hur har då externa investerare möjlighet att påverka för att minska misstro och oro gällande 

bolagets framtid? Investerarna väljer styrelsen som i sin tur väljer ledningen, och därmed har 

investerarna möjlighet att i viss mån påverka val av ledning. Denna påverkan är dock inte särskilt spridd 

då aktieägarstrukturen sällan är jämn eftersom att det oftast finns ett fåtal aktieägare som har en större 

andel aktier och därmed en större påverkan. 

Ett bra exempel på hur aktieägarstrukturen kan leda till en misstro finns hos Industrivärden.  

Utifrån Industrivärdens årsrapporter är Fredrik Lundberg, som är VD för Lundbergs, även med i 

styrelsen för Industrivärden sedan år 2004. Investmentbolaget Lundbergs har varit den största 

aktieägaren i Industrivärden med mellan 10,5 - 17,8 % under åren 2004 – 2011, samtidigt som Fredrik 

Lundberg som privatperson haft ett aktieinnehav på mellan 1,1 - 1,9 % under samma årtal. Detta innebär 

alltså att Lundbergs som investmentbolag med Fredrik Lundberg, som är VD för Lundbergs, haft ett 

aktieinnehav som utgjort mellan 11,6 – 19,7 % av Industrivärdens aktier. Utöver att ha Industrivärden i 

sin aktieportfölj har Lundbergs även Indutrade i portföljen som är ett dotterbolag till Industrivärden samt 

Handelsbanken, vars största ägare är Industrivärden.  

Det är oundvikligt att inse att Lundbergs har ett stort inflytande gällande Industrivärden samt innehav 

såsom Handelsbanken och Indutrade genom direkt och indirekt styrande.  

Det indirekta styrandet går ut på att Lundbergs, som har Indutrade i sin aktieportfölj, kan påverka 

Indutrade via sitt höga aktieinnehav i Industrivärden, som är moderbolag till Indutrade. Likaså gäller 

detta Handelsbanken, där Indutrivärden har ett stort inflytande, vilket Lundbergs kan utnyttja genom sitt 

höga aktieinnehav i Industrivärden. Dessa investeringar leder slutligen till en stor maktposition där 

Lundbergs kan påverka styrningen hos sina innehav från olika håll.  

Denna bild av ägarstruktur kan kopplas till teorin om maktposition där risken finns att den dominerande 

ägaren prioriterar att maximera sin position istället för att maximera aktiegarnas vinst. Utifrån detta 

råder det ingen tvekan på hur en substansrabatt kan uppstå ifall denna grundar sig i värdering av ett 

investmentbolag.  

Dock borde det påpekas att med detta stora inflytande som medföljer maktpostionen finns även en 

positiv aspekt i form av att bolaget kan skapa en mycket god utdelning, då bolaget kan vinstmaximera. 

Detta förutsätter dock att strategierna arbetar för aktieägarnas intressen. Som extern investerare är det 

väldigt svårt att läsa av ett investmentbolags strategier och det medföljer alltid en risk som skapar oro. 
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5.2. Korrelation mellan totalavkastning och substansrabatt 

 

Följande tabell presenterar resultatet av korrelationsberäkningen för respektive investmentbolag.  

 

Studieobjekt Korrelationsvärde 

Investor -0,2105 

Industrivärden -0,16944 

Lundbergs -0,4061 

 

En korrelation kan anta ett värde mellan - 1 och + 1, där – 1 innebär att det finns ett starkt samband där 

ena variabeln stiger när den andra sjunker och + 1 innebär ett starkt samband där ena variabeln stiger 

med den andra variabeln. Vad som kan läsas utifrån nedanstående värden är att för respektive bolag 

finns en tendens till att den ena variablen sjunker när den andra stiger, dock är detta samband väldigt 

svagt.  

 

5.2.1. Hypotesprövning  

 

Studieobjekt t-värde Konfidensintervall 

Investor -1,32735 +/- 2,024 

Industrivärden -1,05982 +/- 2,024 

Lundbergs -2,73943 +/- 2,024 

 

Enligt hypotesprövningen kan vi styrka korrelationsundersökningen gällande ett av studieobjekten, 

Lundbergs men inte de andra två.  

Resultatet, i linje med Thompsons undersökning, visar inget starkt samband mellan totalavkastning och 

substansrabatt i ett investmentbolag. Att resultatet är svagt kan dock bero på att undersökningen inte haft 

en tillräcklig population och därmed skulle fler värden eventuellt kunna påvisa ett starkare samband.  

 

Om man kopplar till den effektiva marknadshypotesen så borde en hög totalavkastning ge en mindre 

substansrabatt. Det finns tendenser till detta i resultatet men inte tillräckligt stark för att stärka att 

hypotesen gäller för undersökningens studieobjekt.  
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5.3. Korrelation mellan portföljrisken och sambandet totalavkastning och substansrabatt 

 

Följande tabell presenterar korrelationen mellan portföljrisken och sambandet substansrabatt och 

totalavkastning i respektive investmentbolag.  

 

Studieobjekt Korrelationsvärde 

Investor -0,28239 

Industrivärden 0,54014 

Lundbergs -0,40887 

 

 

Här syns ett oenhetligt resultat då två av studieobjekten visar ett väldigt svagt samband där ena variablen 

växer i takt att den andra minskar, medan det tredje studieobjektet visar ett väldigt svagt samband där 

ena variablen växer med den andra variablen. 

 

5.3.1. Hypotesprövning  

 

Studieobjekt t-värde Konfidensintervall 

Investor 0,83261 +/- 2,306 

Industrivärden 1,81534 +/- 2,306 

Lundbergs 1,26722 +/- 2,306 

 

Samtliga t – värden hamnar innanför intervallet, vilket innebär att vi accepterar H0 gällande samtliga 

studieobjekt som säger att det inte finns någon korrelationen mellan portföljrisken och sambandet 

substansrabatt och totalavkastning, vilket innebär att vi inte kan bekräfta korrelationsundersökningen.  

 

 

Utifrån korrelationsundersökningarna samvarierar alltså inte variablerna portföljrisk, totalavkastning 

och substansrabatt särskilt mycket.  

Detta kan bero på att portföljrisken och totalavkastningen är två variablar som är konkreta, till skillnad 

från substansrabatten som är ett komplext fenomen och har därmed inte några konkreta siffror som den 

bygger på. Med tanke på detta, är en tydlig korrelation mellan så pass allmänna variablar, nästintill 

omöjlig att få om man inte kan tydliggöra i siffror kring vad substansrabatten bygger på.  
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Svenska investmentbolag jobbar främst enligt strategin aktivt ägande och sekundärt efter riskspridning.  

Om man tittar på den genomsnittliga portföljrisken som studieobjekten haft har de ändå lyckats hålla 

den relativt låg, där Investor portföljrisk varit 6,70 %, Industrivärdens 7,99 % samt Lundbergs på 4,93 

%. Portföljrisken anger hur mycket andelsvärdet skulle falla om alla innehav utvecklades maximalt 

negativt och fick avyttras. 

 

Studieobjekt Genomsnittlig portföljrisk 

Investor 6,70 % 

Industrivärden 7,99 % 

Lundbergs 4,93 % 

 

 

Att investmentbolagen lyckats nå relativt låga portföljrisker trots att deras främsta fokus legat på aktivt 

ägande kan ha sin förklaring i den lag som styr om bolagen får inneha titeln investmentbolag. Enligt 

denna lag ska investmentbolagen genom ett välfördelat värdepappersinnehav att erbjuda andelsägarnas 

en god riskfördelning.
47

  

Med detta i åtanke har bolagen vissa krav som måste uppfyllas och därför kan inte de inte helt agera 

efter eget intresse, trots att främsta fokus varit kring aktivt ägande och inte efter en riskspridning.  

 

Val av strategi i form av riskspridning eller aktivt ägande kan vara en förklaring till substanrabattens 

uppkomst med tanke på investmentbolagets redan låga portföljrisk. Skulle investmentbolaget lägga mer 

fokus på riskspridning än aktivt ägande skulle eventuellt portföljrisken bli ännu lägre, vilket torde öka 

totalavkastningen och likaså värderingen av bolaget, i linje med den effektiva marknadshypotesen. 
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5.4. Analys utifrån teorier kring substansrabattens uppkomst  

 

Efter att ha analyserat substansrabatterna som beräknats under undersökningens tidsspann fann vi att 

Lundbergs genomsnittliga substansrabatt varit 20,06 % med standardavvikelsen 4,56 %, Investors 

genomsnittliga substansrabatt varit 30,01 % med standardavvikelsen 5,36 % samt Industrivärdens 

genomsnittliga substansrabatt varit 14 % med standardavvikelsen 16,83 %.  

Utifrån detta kan man tyda att både Lundbergs och Investor haft en relativt hög substansrabatt som legat 

på en någorlunda jämn nivå då standardavvikelsen inte varit för hög, samt att Industrivärden haft en låg 

genomsnittlig substansrabatt, dock med en hög standardavvikelse vilket tyder på att rabatten flukturerat 

en del och inte hållts på en jämn nivå.  

 

5.4.1. Typ av aktieinnehav 

 

Lundbergs har haft genomsnittligt 65 % B aktier under undersökningens tidsspann där 4 – 10 % 

återköpts. Att köpa tillbaka en del av sina B aktier kan vara en strategi att minska substansrabatten då i 

hopp om att skapa mer värde för sina aktieägare.
48

  

Investor har haft genomsnittligt 90 % B aktier vilket är en hög kvot. Då B aktier endast ger 1/10 av en 

röst skapar detta ett mindre spritt inflytande från aktieägare då färre har möjlighet till en större påverkan.  

Industrivärden har haft genomsnittligt 65 % A aktier, vilket är raka motsatsen till Investors samt 

Lundbergs strategi, som har haft majoritet av aktier med 1/10 rösträtt.  

Vilken typ av aktie investmentbolagen har mest utav beror bland annat på företagskultur och behöver 

inte vara någon avgörande faktor men kan tänkas vara bidragande till en substansrabatt, då 

Industrivärden visat upp en hälften så stor rabatt som Investor under undersökningens tidsspann.  

Typ av aktie som skiljs åt med hänsyn till rösträtt kan kopplas till teorin om maktfaktorn där fler A 

aktier ger mer rösträtt och därav sprids styrningen, vilket torde ge en positiv inverkan angående misstro 

gentemot ledningen.  

 

5.4.2 Utdelningar 

 

Investors substansrabatt minskade mellan åren 2005 till 2006 samtidigt som utdelningarna ökade under 

samma period. Detta kan kopplas till utdelningspolicyn och signaleringteorin där investmentbolaget vill 

signalera till externa investerarna om bolagets tillstånd och därmed öka deras inblick i bolaget och 
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samtidigt höja deras förtroende. Dock var läget av motsatt riktning åren 2009 och 2010 där en ökad 

utdelning gick hand i hand med en högre substansrabatt. Detta kan påvisa att utdelningpolicyn inte alltid 

är stark och andra faktorer är mer avgörande. I detta fall kan det fortfarande existerat oroligheter efter 

finanskrisen år 2008.  

När det gäller Lundbergs tenderade substansrabatten att minska och utdelningen att öka mellan åren 

2003 och 2004. Likaså visade Industrivärden mellan åren 2006 och 2007 att en utdelningsökning på 26 

% gick hand i hand med en premie.  

 

5.4.3. Värdering av onoterade innehav 

 

När det kommer till investering i onoterade bolag är det förståerligt att dessa är svåra att värdera utifrån 

en extern investerares syn eftersom att transparentheten minskar och oron ökar från marknaden. Utifrån 

årsrapporterna har de tre studieobjektens investeringar varit olika under undersökningen tidsspann.  

Industrivärden har endast investerat i noterade bolag och även haft en låg genomsnittlig substansrabatt. 

Lundbergs, och likaså Investor har haft en stor andel av sina investeringar i onoterade bolag med en 

relativt hög genomsnittlig substansrabatt jämförelelsevis med Industrivärden.  

Utifrån detta kan man se en viss tendens till att ett högre innehav av onoterade bolag kan resultera i en 

högre substansrabatt. Detta kan kopplas till Malkiels studie som visade att psykologiska faktorer såsom 

ovisshet ledde till substansrabatt, vilket visade sig främst i investmentbolag med en högre kvot 

onoterade innehav.  
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6. SLUTSATS 

I detta kapitel presenteras en slutsats som dragits med hjälp av analysen utav uträkningsresultatet.  

 

 

6.1. Slutsats 

 

Syftet med denna uppsats har varit att söka finna svar i huruvida portföljrisken är en bidragande faktor 

till uppkomsten av substansrabatt i ett investmentbolag på den svenska marknaden.  

Vi ställde i början upp två hypoteser som vi sedan har analyserat.  

H1 = Portföljrisken i ett investmentbolag har en inverkan på sambandet mellan dess substansrabatt och 

totalavkastning.  

Resultat: Nollhypotesen kan inte förkastas och därmed kan inte vår hypotes bekräftas. 

H2 = Det finns ett samband mellan totalavkastningen och substansrabatten.  

Resultat: Nollhypotesen kan inte förkastas gällande två av studieobjekten som därmed inte kan bekräfta 

hypotesen. För det tredje studieobjektet förkastas nollhypotesen och H2 accepteras.  

 

Av våra statistiska undersökningar fann vi alltså ingen relevant signifikans bortsett från ett av 

studieobjekten där korrelationen mellan totalavkastningen och substansrabatten resulterade i (– 0,4061). 

Detta värde är inte särskilt starkt men tenderar att påvisa att i takt när den ena variabeln höjs minskar 

den andra variabeln. Ett negativt samband mellan totalavkastning och substansrabatt är av motsatt 

resultat till Copelands undersökning som påvisade ett positivt samband mellan dessa variabler. Draper & 

Audyals undersökning kunde dock inte påvisa något samband mellan totalavkastning och substansrabatt.  

Vad som kan sägas om detta är att det svaga resultatet från denna undersökning inte behöver betyda att 

det inte finns något samband, utan kan ha sin orsak i att det statistiska underlaget varit för litet.  

Att tidigare studiers resultat, tillsammans med denna studies resultat varit oenhetliga kan bero på 

aspekter såsom vilken marknad undersökningen utfördes på, då olika marknader innebär olika 

företagskulturer samt olika lagar och därmed finns olika förutsättningar.  
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6.2. Avslutande diskussion  

Utgångspunkten för denna studie har varit att försöka hitta liknande mönster i tre svenska 

investmentbolag och utifrån dessa dra generella slutsatser som involverar investmentbolag med liknande 

strategiska mål såsom de tre studieobjekten. Har vi lyckats med detta? 

I korrelationsundersökningen för portföljrisken och sambandet mellan totalavkastning och 

substansrabatt har studieobjekten visat skilda resultat, där Industrivärden fick ett värde på (0,54) och 

Lundbergs ett värde på (-0,40), vilket inte kan tydliggöra något samband, om ens något svagt samband.  

Utifrån vår insamlade data har vi noterat att den genomsnittliga portföljrisken varit relativt låg gällande 

de tre studieobjekten, men trots detta har substansrabatten fluktuerat en del. Kan detta vara en antydan 

på att portföljrisken inte är en avgörande faktor? 

Eftersom att våra resultat utifrån undersökningen varit relativt svaga har vi inte kunnat stärka våra 

hypoteser. Vi har därmed även använt oss utav teorier kring substansrabattens uppkomst och kopplat 

dessa till data från våra studieobjekt för en mer övergripande bild, där vi jämfört den genomsnittliga 

substansrabatten mot bland annat ägarstruktur, typ av innehav samt utdelningar.   

Efter att analyserat dessa variabler anser vi att det är rimligt att påstå, i linje med Malkiels undersökning, 

att det som främst bidrar till en substansrabatt är psykologiska faktorer, då rabatten är så pass ogripbar 

och ett investmentbolag är så pass komplext att orsak till undervärdering är svår att konkretisera med 

några få variabler. 

Vi kan inte, utifrån undersökningens resultat, hävda att vi kan dra några generella mönster vare sig det 

gäller ett samband eller ett icke existerande samband mellan substansrabatt och portföljrisken i ett 

investmentbolag. Detta härrör i att varje investmentbolag påverkas på sitt sätt av de faktorer vi tagit 

hänsyn till i undersökningen. I tillägg kan även nämnas att marknaden aldrig är homogen, och varje 

investmentbolag är olika känsliga när det kommer till fluktuationer på marknaden, vilket därmed bidrar 

till att det är svårt att dra generella slutsatser om bolagen.  
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6.3. Vidare forskning 

 

Det vore intressant att genomföra en liknande undersökning men studera andra investmentbolag, för att 

på så sätt söka hitta ett generellt mönster i hur substansrabatten uppkommer. 

 

Det vore även intressant att undersöka mer ingående om huruvida de psykologiska faktorerna styr 

substansrabatten, som nämnts i Malkiels studie.  
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