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Abstract 

 
In this essay we have been studying the development of investment companies that is traded at 

Mid Cap and Large Cap at the Stockholm stock market. We took out five investment companies 

at random from the mentioned markets above. We used these companies as benchmarking for 

the study. To measure the development we looked at the change in the stock price and the total 

yield over the given time period, we then compared these to three random portfolios of 8 stocks 

each and the index called Six-Return index. All the companies in the random portfolios have 

another type of owner structure and lack Investment Company as a big owner. Those companies 

have a more divided ownership. In the essay we also look at the yield with consideration to the 

risk that is taken in the given investment in forms of Sharpe ratio and standard deviation for each 

portfolio. To get some extra insight we have interviewed Investor AB and Investment AB 

Latour. Both companies are leading investment companies in Sweden. The time period for the 

essay is 10 years and is stretching from 2004-01-01 until 2014-01-01.  

 

The results from the paper are that investment companies in general had a higher yield then the 

index and portfolios that was used as comparison. The results for the investment companies are 

better in terms of change in stock price and in yield but also with the consideration of the risk. 

The explanation of the results lies in several variables where the active ownership of the 

investment companies is the major part of the explanation and net asset discount together with 

the high dividend is another part. With these result investment companies is supposedly a very 

good investment for those that can’t beat the market, which would mean a great deal of all 

investors. 
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Sammanfattning 

 

I denna uppsats studeras utvecklingen hos investmentbolag som handlas via Stockholmsbörsen 

på Mid Cap och Large Cap. Fem investmentbolag slumpades fram ifrån dessa listor och har 

sedan använts som jämförelsebolag.  För att mäta deras utveckling har vi studerat 

kursförändringen samt totalavkastningen och jämfört dessa med slumpmässiga portföljer samt 

SIX Return index.  De slumpmässiga portföljerna består av bolag utan något investmentbolag 

som större huvudägare. Detta resulterar i att de flesta bolagen i slumpportföljerna har ett mer 

splittrat ägande. I uppsatsen undersöker vi även avkastningen med hänsyn till risk i form av 

Sharpekvoter och standardavvikelse för varje portfölj. För att få en extra insyn i 

investmentbolagen har vi intervjuat Investor AB samt Investment AB Latour som är två ledande 

investmentbolag i Sverige. Studien tittar på en tidsperiod om 10 år mellan 2004-01-01 och 2014-

01-01. 

 

Det resultat som framkommit under studien är att investmentbolagen generellt sett har avkastat 

bättre än sina finansiella jämförelseobjekt. Detta med avseende på kursförändring och 

totalavkastning men även med hänsyn till risk. Förklaringen till detta ligger i ett antal variabler där 

investmentbolagens aktiva ägande är den största orsaken och substansrabatten i kombination 

med hög utdelning är ytterligare en orsak. Detta innebär att en portfölj med investmentbolag är 

en väldigt bra sparform överlag men framförallt för den som vill spara i aktier men saknar 

förkunskaper. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Det finns många sätt att investera kapital på och att köpa aktier på börsen är en populär metod. 

Stockholmsbörsen delar upp företagen i fyra kategorier efter storlek vilka är Large Cap, Mid Cap, 

Small Cap samt First North (http://www.nasdaqomxnordic.com). 

 

En investering på börsen har över tid varit en väldigt bra investering jämfört med t.ex. sparande 

på räntekonto. Aktier är en sparform som är förknippat med hög risk och kräver mer av den som 

investerar än vad sparande på ett vanligt räntekonto gör. En aktie är en del av ett företag och dess 

värde speglar värdet på företaget. Om företaget skulle gå i konkurs kommer aktien att förlora hela 

sitt värde (http://www.ne.se/aktie). 

 

En rationell investerare vill alltid ha högsta möjliga avkastning sett till den risk man tagit i sin 

investering. Detta är en grundförutsättning för att kunna undersöka avkastning i relation till risk.  

Att minimera sina risker och ha en bra riskmanagement är ytterst viktigt för en investerare. För 

att minimera sina risker finns det ett antal grundläggande idéer som bör beaktas. Exempel på 

dessa är enligt den moderna portföljteorin att diversifiera sin portfölj för att minimera den unika 

risken i varje bolag. En god riskspridning kräver således flera bolag och att man inte lägger alla 

ägg i samma korg (Khan & Hussain, 2011). 

 

En enkel metod för att skapa en god riskspridning i sin portfölj är att köpa investmentbolag eller 

fonder. En fond har vissa givna regler att följa samt är oftast inriktade på en viss bransch. Det 

kan t.ex. vara en Sverigefond, fondens förvaltare köper då endast bolag från Sverige. En fond tar 

även ut en förvaltningsavgift. En förvaltningsavgift dras av innan eventuell avkastning hamnar 

hos investeraren. När man köper en fond får man indirekt ägande av fondens tillgångar, aktiv 

förvaltning och en god riskspridning inom den givna branschen. Ett investmentbolag har som 

affärsidé att äga och förvalta andra bolag. Genom att köpa ett investmentbolag köper man även 

dess tillgångar, på det sättet får man flera bolag genom ett bolag. Detta resulterar i att man blir 

indirekt ägare till deras innehav.  När man investerar i ett investmentbolag får man alltså både 

riskspridning samt aktiv förvaltning av innehaven (http://www.ne.se/investmentbolag). 
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Till skillnad från många tidigare studier om avkastning på fonder i förhållande till 

investmentbolag så tar denna uppsats hänsyn till en slumpmässig aktieportfölj för att spegla en 

investerare utan större förkunskaper. Det finns ett antal parametrar som skiljer dessa två 

investeringsalternativ ifrån varandra. En fond måste hålla sina investeringar inom vissa givna 

ramar och en fond tar även ut en förvaltningsavgift. En fond ger dock oftast en bättre 

riskspridning men det går att uppnå samma riskspridning som en fond genom att t.ex. köpa flera 

investmentbolag. Det finns många intressanta alternativ där målet är att generera så hög 

avkastning som möjligt i relation till risk.  Är det möjligt att nå en hög avkastning genom att köpa 

en samling investmentbolag? En person som inte är insatt i marknaden men som vill investera i 

värdepapper kommer med stor sannolikhet att köpa bolag utan välgrundad analys. Kan man då 

rida på investmentbolagens kunskap och aktiva ägande istället för att skapa en egen portfölj som 

med största sannolikhet avkastar lägre, är detta en stor möjlighet för många privatpersoner. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats är att studera om en investerare utan förkunskaper kan få 

högre avkastning i relation till risk genom att investera i en portfölj av investmentbolag istället för 

en slumpmässig portfölj med bolag utan investmentbolag som större ägare.   

 

1.3 Frågeställning 

Kan en person utan tidigare erfarenhet från investeringar rida på investmentbolagens aktiva 

ägande för att på så sätt få högre avkastning i relation till risk än en slumpmässig aktieportfölj? 

 

1.4 Avgränsning 

Studien avgränsar sig till att omfatta svenska investmentbolag och svenska bolag utan 

investmentbolag som större ägare på Stockholmsbörsens Large och Mid Cap listor. Kriterierna 

för bolag utan investmentbolag som större ägare är: 

 Max 5 % får vara ägt av investmentbolag. 

 Eller mer, men då ska det finnas minst en ägare som äger minst tre gånger så stor andel 

som investmentbolagen.  

 

Undersökningens tidsperiod sträcker sig mellan 2004-01-01 och 2014-01-01 vilket gör att samtliga 

bolag som är med i studien måste ha varit börsnoterade de senaste 10 åren. Måtten som 
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undersöks är kursförändring, totalavkastning och Sharpe-kvot. Gällande totalavkastning och 

återinvesterade utdelningar har författarna valt att begränsa sig till jämförelse med SIX Return 

index istället för de slumpmässiga portföljerna. SIX Return index är ett index som visar den 

genomsnittliga utvecklingen av samtliga bolag på stockholmsbörsen inkluderat återinvesterade 

utdelningar. 

 

 

2. Metod 

2.1 Insamling av data 

Insamling av data delas in i de två huvudgrupperna primärdata och sekundärdata. Primärdata 

förklaras på enklast möjliga vis med att helt ny data inom ämnet samlas in, exempelvis egna 

mätningar, intervjuer eller frågeformulär. Sekundärdata är i sin tur data som redan finns sedan 

tidigare vilket kan vara litteratur, databaser eller statistik (Bryman, 2011). 

 

Det finns sedan två vägar att gå för att analysera dessa data. Det första alternativet är en kvalitativ 

analys av data. Detta är vanligt när man tittar på helt ny data som t.ex. marknadsanalyser. Man 

kan inte använda dessa slutsatser rakt av på liknande fall utan det kan bara användas till viss 

begränsning vid jämförelser. Det andra alternativet är att istället göra en kvantitativ analys. 

Tillvägagångssättet har sin grund i insamling av empiriska data för att sedan sammanfatta dessa 

och till sist analysera resultaten med hjälp av olika teorier (Bryman, 2011). 

 

2.2 Val av metod 

Denna studie är i huvudsak en kvantitativ analys och det har till största del använts sekundärdata 

som underlag för analysen. Ett inslag av kvalitativ analys har också använts för att analysera 

svaren från frågeställningen (Bryman, 2011). 

 

Sekundärdata har använts i form av information om aktiekurser från Stockholmsbörsens hemsida 

för att besvara frågeställningen så bra som möjligt. Ytterligare sekundärdata har samlats in från 

internet och KTH:s databaser när det handlar om artiklar och uppsatser gällande investmentbolag 

och avkastning. Från litteratur har ytterligare information om investmentbolag som investering 

samlats in. I åtanke har hela tiden funnits att kritiskt granska dessa källor oavsett var de kommer 
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ifrån. Detta för att det alltid finns en underliggande risk i att de är partiskt skrivna. De primära 

data som använts och analyserats i studien var främst intervjuer med representanter från 

investmentbolag. Detta främst för att få intressanta infallsvinklar men också för att få kunskap 

om de underliggande faktorer som påverkar resultatet. Frågorna som använts har varit av både 

allmän karaktär och mer specifikt kring vår studie för att skapa en så rättvisande bild som möjligt. 

 

2.3 Urval 

Ett antal investmentbolag från Large Cap och Mid Cap med svenska bolag som huvudinnehav 

har slumpats fram. Alla investmentbolag med fokus på svenska bolag gavs ett varsitt nummer. 

Nummer slumpades sedan fram med hjälp av Excel och bolagen med dessa nummer fick ses som 

utvalda. Investmentbolagen som slumpades fram var: 

 Investor Investment AB 

 Bure Equity AB 

 Kinnevik Investment AB 

 Investment AB Latour 

 Lundbergföretagen AB 

 

Vid val av jämförelseaktier så togs bolag fram från Large Cap och Mid Cap som stämde överens 

med våra villkor för ägarstrukturen. Av alla dessa bolag skapades tre portföljer för vilka 

utvecklingen studerats noga under den givna tidsperioden. För att skapa tre portföljer slumpades 

bolag fram till varje portfölj.  De slumpmässiga portföljerna inom ramen för den givna 

ägarstrukturen blev följande: 

 Portfölj 1: Addtech, Beijer Alma, Fabege, H&M, HiQ, Sectra, Trelleborg och Wallenstam 

 Portfölj 2: Alfa Laval, Balder, Billerud Korsnäs, Castellum, Peab, Nolato, Scania och ÅF 

 Portfölj 3: Atrium Ljungberg, B&B Tools, Boliden, JM, Proffice,  Swedbank, Telia och 

Unibet 
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2.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är viktiga kriterier när det gäller att bedöma kvaliteten i en undersökning. 

Reliabilitet är ett mått på undersökningens tillförlitlighet. Det skall bli samma resultat oavsett hur 

många gånger man genomför den och oberoende av vem som utför den. Det speglar alltså 

tillförlitligheten med undersökningen.  Validitet är frågan om man verkligen mäter det man avsett 

att mäta, alltså hur sanningsenlig studien är. Validiteten är beroende av hur väl det vi undersökt 

faktiskt stämmer överens med vår undersökning och syftet med den (Bryman, 2011).  

 

För att öka reliabiliteten samt validiteten har vi försökt att minimera risken för misstolkningar i 

vår intervju genom att göra tydliga frågor. I övrigt har vår undersökning hög reliabilitet eftersom 

vi använt oss av redan insamlad och redovisad data från Stockholmsbörsens hemsida som går 

enkelt att använda sig av igen. 

 

3. Teori 

3.1 Avkastning och risk 

Som investerare eftersöks alltid högsta möjliga avkastning i relation till den risk som tas. Risken i 

en aktie speglar även en förväntad avkastning. För att illustrera detta kan vi ta ett exempel med 

två portföljer. Vi tänker oss att vi har portfölj ett och två som efter fem år har avkastat tjugo 

procent var. Vid första anblick kan det anses vara likvärdigt men om vi har olika tillgångar i dessa 

portföljer med olika mycket risk blir resultatet något annat. Den portfölj som hade en större risk 

ska avkasta mera än den andra portföljen eftersom man tagit en större risk. Om både portföljerna 

har avkastat lika mycket men den ena hade större risk innebär det att avkastningen justerat för 

risk är sämre för portföljen med högre risk (Gremberg & Pedersen, 2011).  

 

Detta innebär att man med högre risk kräver högre avkastning. Avkastningen bör alltså spegla 

risken man tagit för att vara en bra investering. Av detta följer dessa två antaganden för en 

investerare: 

 Av två placeringsalternativ med lika risk föredrar de det alternativ som har högst 

avkastning 

 Av två placeringsalternativ med lika avkastning föredrar de det alternativ som har lägst 

risk 
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För att mäta avkastning kan man t.ex. jämföra avkastningen med den riskfria räntan eller med 

jämförelsebart index (Khan & Hussain, 2011). 

 

3.1.1 Effektiv marknad 
 
Den effektiva marknadsteorins hypotes är att priset på ett värdepapper alltid reflekterar all 

tillgänglig information som finns att tillgå. En marknad där priset alltid reflekterar den nu 

tillgängliga informationen kallas för en effektiv marknad. Detta skulle innebära att det är omöjligt 

att slå marknaden då det ej är möjligt att köpa undervärderade värdepapper eller att sälja 

övervärderade värdepapper. Den enda möjligheten till högre avkastning är då att ta en högre risk 

(Fama, 1977). 

 

3.1.2 Standardavvikelse  
 
Standardavvikelsen är ett av de mått som används för att mäta risk på finansiella instrument. 

Måttet visar hur mycket ett värde avviker ifrån medelvärdet. I en portfölj innebär det att man 

undersöker hur mycket portföljens avkastning avviker från medelvärdet för portföljens 

avkastning. Detta mått kan användas för att jämföra risknivån mellan olika portföljer. En hög 

standardavvikelse innebär således att man ofta har en ojämn kursutveckling 

(http://www.danicapension.se/sv-se/Pages/Ordlista.aspx).  

 

 

 

 

 

 

 

Formel: (Gremberg & Pedersen, 2011). 
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3.1.3 Sharpe-kvot 
 
Sharpe-kvoten är ett mått som används för att mäta avkastning för en portfölj i relation till den 

risken som har tagits. För att räkna ut Sharpe-kvoten behövs standardavvikelsen för en portfölj, 

den riskfria räntan samt avkastning för portföljen. Sharpe kvoten kan visa om avkastningen är på 

grund av smarta investeringsval eller ifall det handlar om att högre risk tagits. 

(http://www.investopedia.com/terms/s/sharperatio.asp). 

 

 

 

 

 

 

Formel: (Gremberg & Pedersen, 2011). 

 

3.1.4 Totalavkastning och kursförändring 
 
Kursförändring som avkastningsmått är ett mått på den värdeförändring som en aktie haft under 

en given tidsperiod exklusive utdelningar. Totalavkastning är ett avkastningsmått som tar hänsyn 

till både värdeförändring samt avkastning i form av utdelningar. Vid beräkning av 

totalavkastningen har vi antagit att utdelningarna återinvesteras i samma värdepapper. Detta 

innebär att även utdelningarna tar del av kursförändringarna över tid.  

 

 

 

 

 

 

 

Formel: (de Temple & Lindberg, 2011). 

 

Denna formel för avkastningen används för kursförändring samt totalavkastning utan 

återinvestering av utdelning. Vid totalavkastning med återinvestering får man även lägga till den 

procentuella kursförändringen av de återinvesterade utdelningarna. 
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3.1.5 Geometriskt medelvärde 
 
Att räkna ut det geometriska medelvärdet är en vanlig metod när du är intresserad av den 

genomsnittliga procentuella förändringen. Detta fungerar bra för exempelvis förändringar i 

tillgångspriser, fastighetspriser, räntor eller avkastningar. Till skillnad från aritmetiskt medelvärde 

tar geometriskt medelvärde hänsyn till den ränta-på-ränta effekt som sker istället för att räkna 

genomsnittet rakt av. Ett exempel är en avkastning på 300 % över tio år vilket ger 30 % i 

aritmetiskt medelvärde och 11,61 % i geometriskt medelvärde. Geometriskt medelvärde av n 

antal observationer räknas ut enligt denna formel (Mishkin & Eakins, 2011). 

 

Geometriskt Medelvärde (X)= (X1+X2+….+Xn)
(1/n) 

 

 

3.2 Investmentbolag 

 
Investmentbolag äger aktier i andra bolag och är aktiva ägare genom att genom styrelsen hjälpa 

bolagen. Genom att göra en investering i ett investmentbolag leder detta till ett indirekt ägande av 

andra bolag. Precis som med fonder ger en sådan investering en riskspridning utan att behöva 

investera i flera olika aktier (http://www.ne.se/investmentbolag). 

 

Avkastningen på aktier hos investmentbolag beror helt enkelt på hur det går för bolagen de äger 

andelar i. Går bolagen bra leder detta till att aktierna i investmentbolaget ökar i värde vilket i sin 

tur gör att investmentbolagets aktie ökar i värde. För att göra investmentbolag lönsamma behåller 

de en del av vinsten och delar alltså inte ut alla pengar de tjänat på aktier som finns inom bolaget. 

Om en jämförelse med fonder görs kan detta ses som investmentbolagets form av 

förvaltningsavgift (Gremberg & Pedersen, 2011). 
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3.2.1 Bure Equity AB  

 
Bure Equity AB grundades 1992 

ur de avvecklade 

löntagarfonderna och noterades 

på Stockholmsbörsen 1993. 

Bolaget är en långsiktig 

huvudägare av rörelsedrivande verksamheter. Deras affärsidé är att genom hög närvaro stödja 

och hjälpa sina portföljbolag. Bures verksamhet bygger på följande strategiska fundament: 

Professionell bolagsstyrning, aktiv portföljförvaltning, resurseffektivitet och aktiv riskhantering. 

Bolagets portfölj består av både noterade och onoterade innehav. Innehaven i Bure är Medcap, 

Micronic Mydata, Partnertech, Vitrolife, XVIVO Perfusion, Investment AB Bure och Mercuri 

international. Största ägarna i Bure är Nordea Investment Funds, Patrik Tigerschiöld och Dag 

Tigerschiöld. Nordea Investment Funds äger 13 % av bolaget. Bure handlas på Nasdaq OMX 

Stockholm, Mid Cap (Bure, 2014). 

 

 

3.2.2 Investor AB  
 
Investor grundades 1916 och 

har sedan starten haft affärsidén 

att med långsiktigt och aktivt 

ägande skapa betydande värde 

för sina innehav. Företaget 

bildades då de skiljdes från Stockholms Enskilda Bank, nuvarande SEB, och börsnoterades året 

efter. Idag fokuserar investmentbolaget på två olika typer av investeringar; kärninvesteringar och 

finansiella investeringar. Kärninnehaven är bolag med starka internationella positioner och utgörs 

av bland annat SEB, Atlas Copco, ABB, AstraZeneca, Ericsson och Electrolux. De finansiella 

investeringarna utgörs av investeringar i EQT och Investor Growth Capital, partnerägda 

investeringar samt ett antal mindre investeringar.  Investor är idag noterat på Nasdaq OMX 

Stockholm, Large Cap. Största ägare är Wallenbergstiftelserna vilka kontrollerar 23,30 % av 

kapitalet och 50 % av rösterna (Investor, 2014). 

 

 

Antal bolagsinvesteringar  7 
Tillgångar    2,4 mdkr 
Resultat    0,18 mdkr 
Substansvärde per aktie  33,47 kr 
Pris per aktie  26 kr 

 

Antal bolagsinvesteringar  24 
Tillgångar    267 mdkr 
Resultat    45 mdkr 
Substansvärde per aktie  283 kr 
Pris per aktie  221 kr 

 



 

 15 

3.2.3 Kinnevik AB 

 
Bolaget Investment AB Kinnevik 

grundades 1936 av Wilhelm 

Klingspor och Robert Von Horn. 

Hugo Stenbeck var grundarnas 

advokat och han fick möjligheten att 

köpa in sig i bolaget, vilket han gjorde.  Bolaget är idag inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. 

De investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag. De flesta av bolagets innehav finns inom 

kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande andelar 

i 50 bolag och en exponering mot 80 länder. Västra Europa är deras största marknad. Bland deras 

kärninnehav finns t.ex. Tele2, Millicom, Cdongroup, Zalando, MTG, Metro och Black Earth 

Farming. Största ägarna i Kinnevik är Syskonen Cristina och Max Stenbeck genom 

holdingbolaget Verdere S.à.r.l vilket gav de 44,8 % av rösterna och 10,6 % av kapitalet den 31 

december 2013. Kinnevik är noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Kinnevik, 2014). 

 

 

3.2.4 Investment AB Latour 
 
Latour bildades 1984 och hette 

då AB Hevea innan namnet 

1987 byttes till vad det är idag. 

Affärsidén är att vara en 

långsiktig och aktiv ägare i 

företag med egna produkter som har stor internationaliseringspotential. Innehaven hos Latour är 

uppdelade i tre delar; helägda bolag, börsnoterade innehav och övriga innehav. De helägda 

bolagen är Hultafors Group, Latour Industries, Nord-Lock, Specma Group och Swegon. De 

börsnoterade innehaven är bland annat Assa Abloy, Loomis, Securitas och Sweco. Bland övriga 

innehav återfinns Academic Work och Diamorph. Latour är idag noterat på Nasdaq OMX 

Stockholm, Large Cap. Största ägare är Gustaf Douglas med 77,40 % av kapitalet och 79,70 % av 

rösterna (Latour, 2014). 

 

 

 

Antal bolagsinvesteringar  50 
Tillgångar    67 mdkr 
Resultat    8,4 mdkr 
Substansvärde per aktie  236 kr 
Pris per aktie  298 kr 

 

Antal bolagsinvesteringar  16 
Tillgångar    15,5 mdkr 
Resultat    41,5 mdkr 
Substansvärde per aktie  212 kr 
Pris per aktie  172 kr 
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3.2.5 Lundbergföretagen AB 

 
1944 startade det företag som idag 

kallas för Lundbergs. Från början 

var företaget verksamt inom 

bostadsbyggen och breddade med 

andra innehav i slutet av 1970-

talet. Affärsidén är att genom långsiktigt och aktivt ägande förvalta samt utveckla ett antal bolag. 

Lundbergföretagens innehav är Fastighets AB L E Lundberg, Hufvudstaden, Holmen, Indutrade, 

Husqvarna, Industrivärden, Handelsbanken, Sandvik och Skanska. Lundbergs är idag noterade på 

Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Största ägare är Fredrik Lundberg med 54 % av kapitalet 

och 89,7 % rösterna (Lundbergföretagen, 2014). 

 

 

3.3 Substansrabatt och substanspremie 

 

Investmentbolag har något som kallas för 

substansrabatt alternativt en substanspremie. En 

substansrabatt innebär att marknadsvärdet på 

bolagets tillgångar överstiger summan av dess 

börsvärde samt skulder. Tillgångarna är alltså 

större vilket leder till en möjlighet att köpa en 

aktie för ett pris som är lägre än värdet på 

bolagets tillgångar. Ett investmentbolag med 10 % 

substansrabatt gör det alltså möjligt att t.ex. köpa 

underliggande kapital med ett värde på 100 kr för 

90 kr (Nylander, 2012). 

 

 

 

 

 

Antal bolagsinvesteringar  9 
Tillgångar    96 mdkr 
Resultat    4,5 mdkr 
Substansvärde per aktie  345 kr 
Pris per aktie  273 kr 
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En substanspremie är istället när ett bolag 

handlas till ett pris som är högre än dess 

tillgångar samt skulder. Det innebär alltså att 

värdet på tillgångarna är lägre än summan av 

börsvärdet och skulderna. En substanspremie 

kan t.ex. bero på att investmentbolaget har 

onoterade innehav som är svåra att värdera 

för investeraren (Nylander, 2012). 

 

 

3.4 Litteraturstudie 

 
Carl-Johan Gremberg och Elin Pedersen utreder i sin kandidatuppsats från 2011 hur 

investmentbolag presterar jämfört med Sverigefonder avseende avkastning i relation till risken. 

De utvalda fonderna var de fyra stora bankernas Sverigefonder kryddat med fondbolaget Didner 

& Gerges Sverigefond. Investmentbolagen som undersöktes var Investor, Industrivärden, Latour, 

Öresund och Kinnevik. Slutsatsen i denna studie är att investmentbolagen under perioden 2002-

2010 presterar klart bättre än Sverigefonder baserat på både avkastning och risk i och med att den 

lite högre risken som finns vid en investering i investmentbolag motiveras av en mycket högre 

avkastning under denna tidsperiod (Gremberg & Pedersen, 2011). 

 

I en artikel i Svenska Dagbladet från 2013 skriver Katarina Hugo om en undersökning från 

aktiemäklaren Nordnet om att Investmentbolag generellt sett utklassar Sverigefonder. Vidare i 

artikeln finns ett uttalande från Nordnets Gunther Mårder som förklarar detta med att 

engagemang för det som ägs genererar bättre avkastning vilket skulle vara till fördel för 

investmentbolagen jämfört med fonder som inte alls har lika aktivt ägande. Detta påvisas 

ytterligare genom att det i undersökningen inte spelat någon roll vilka kombinationer av de större 

investmentbolagen som använts, då alla slår fonderna med avseende på avkastning (Hugo, 2013). 

 

I ett kandidatarbete från 2011 skriver Ingo de Temple och Niklas Lindberg om hur 

investmentbolags avkastning skiljer sig åt från övriga marknaden med avseende på risk under 

perioden 2001-2010. I denna studie har en portfölj av investmentbolagen Bure, Latour, 

Industrivärden, Ratos, Kinnevik, Lundbergs, Investor och Öresund använts för att jämföra mot 
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dels riskfri placering samt SIX Return index som inkluderar återinvesterade utdelningar. 

Slutsatsen här blir att investmentbolagen står sig mycket bra jämfört med andra alternativ och att 

investmentbolagen som grupp presterade högt över index. Således borde en portfölj av 

investmentbolag enligt studien vara en attraktiv sparform (de Temple & Lindberg, 2011). 

 

Simon Nylander utredde sambandet mellan substansvärde och aktiekurs på ett antal 

investmentbolag samt ett antal fastighetsbolag i sitt kandidatarbete från 2012. Fastighetsbolagen 

var de nio största bolagen på Stockholmsbörsen och investmentbolagen var Investor, Kinnevik, 

Industrivärden och Melker Schörling. Slutsatsen i denna rapport är att det finns tydlig korrelation 

mellan substansrabatt och aktiekurs. Detta betyder att det inte går att utläsa från substansrabatten 

om en aktie är köpvärd eller inte (Nylander, 2012). 

 

Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi på Lunds Universitet, redovisade sin studie om 

fondbolagen som ägare i en vetenskaplig artikel under 2001. Här pekar hon framför allt på två 

delar som minskar fondbolagens incitament att agera aktivt som ägare. Den första delen handlar 

om övervakningen av ägare och den andra följer av fondmarknadens rättsliga struktur. Vidare 

skriver Pålsson att fondformens starka attraktion hos spararna inte är ändamålsenlig sett till hur 

ägandet utövas. Nuvarande form riskerar att rösträtter inte alls utövas eller att kapital blir 

herrelöst. Med detta som bakgrund ges förslag på tydligare regleringar för fondbolagen med 

avseende på beskattning, associationsform och utvecklad marknad för handel med rösträtter. 

(Pålsson, 2001). 

 

Klingspor och von Stockenström utreder i sin magisteruppsats från Lunds Universitet om 

substansrabatten hos svenska investmentbolag kan vara en placeringsstrategi som leder till 

överavkastning. Slutsatsen som dras är att det till viss del går att se på substansrabatten om det är 

en bra tidpunkt att investera i ett investmentbolag. De kan samtidigt inte rekommendera strategin 

på ett övertygande sätt men det visar att det är signifikant bättre att investera i investmentbolag 

med en högre rabatt då de ger en högre avkastning (Klingspor & von Stockenström, 2009) 

 

I Burton G. Malkiel’s undersökning ifrån 1977 studerar han investmentbolag och deras 

substansrabatter som en anomali i strid mot den effektiva marknadsteorin. Studien utfördes på 

den Amerikanska börsen. På en effektiv marknad bör investmentbolagen inte handlas med en 

substansrabatt enligt Malkiel. I studien argumenterar han att en anledning till substansrabatten är 

att priset på investmentsbolagens aktier ej är baserade på värdet på bolaget utan istället på utbud 
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och efterfrågan.  Malkiel’s slutsats är att substansvärdet beror på en ineffektivitet på marknaden 

och att substansrabatten tenderar att minska när börsen stiger. Dessa variabler menar han 

möjliggör för en investerare att kunna få en överavkastning genom att köpa investmentbolag med 

substansrabatt (Malkiel, 1977). 

 
 

4. Resultat 

Inom detta kapitel presenteras resultatet av studien, det redovisas i fyra olika delar. Dessa fyra delar är 

kursförändring, totalavkastning, risk samt intervjuer. Portföljernas förändring över tidsperioden har summerats 

och indexerats för att kunna jämföras mot varandra. Vi har tittat på värdet för en given tidpunkt vid varje år och 

tagit fram kursförändringen utifrån dessa tidpunkter. Intervjuerna består av en intervju med Investor AB samt en 

med Investment AB Latour. Här får vi reda på deras egen syn på resultatet samt möjliga förklaringar till dessa. 

 

4.1 Kursförändring 

 

4.1.1 Portfölj 1 
Nedan redovisas resultatet i kursförändring för portfölj 1 med Beijer Alma, H&M, Trelleborg, Addtech, Sectra, 
Fabege, HiQ och Wallenstam. Tidsperioden sträcker sig från 2004 till 2014. 

 

Tabell 1 

År 
Beijer 
Alma H&M Trelleborg Addtech Sectra Fabege HiQ Wallenstam SUMMA 

Index 
100 

2004 22,3 85,8 54,5 12,7 56,0 46,0 11,6 10,9 299,7 100,0 

2005 44,0 116,5 52,4 19,0 67,5 70,0 20,9 19,0 409,3 136,6 

2006 70,7 134,5 71,6 30,7 57,8 74,5 38,1 31,1 508,8 169,8 

2007 98,3 174,0 74,8 45,4 76,0 94,5 36,6 46,8 646,3 215,6 

2008 68,5 193,0 61,2 46,7 58,8 67,0 29,6 41,1 565,8 188,8 

2009 60,0 160,8 23,6 27,1 35,5 33,8 21,1 23,7 385,5 128,6 

2010 91,5 199,2 54,5 37,7 42,0 46,7 28,1 43,2 543,0 181,1 

2011 167,0 227,9 73,6 65,5 36,5 79,5 39,0 60,8 749,8 250,2 

2012 115,0 223,0 60,2 52,3 54,0 55,1 29,4 64,3 653,2 217,9 

2013 119,3 227,9 84,0 61,8 42,6 66,5 36,3 79,4 717,6 239,4 

2014 177,0 296,2 127,9 105,5 76,8 76,8 39,6 97,3 997,0 332,6 

 
692,5% 245,4% 134,7% 730,7% 37,1% 67,0% 241,4% 794,9% 

 
232,6% 
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Tabellen ovan visar den första av de tre slumpmässiga portföljerna. Här framgår att totala 

värdeförändringen under 10 år är 232,6 %. Av företagen som sticker ut i positiv bemärkelse finns 

Wallenstam och Addtech med kursförändring på 794,9 % respektive 730,7 %. Hela fem av 

bolagen befinner sig ovanför snittet samtidigt som övriga tre urskiljer sig negativt en bra bit från 

snittet (http://www.nasdaqomxnordic.com). 

 
 

4.1.2 Portfölj 2 
Nedan redovisas resultatet i kursförändring för portfölj 2 med Alfa Laval, Balder, Billerud Korsnäs, Scania, 
Castellum, ÅF, Peab och Nolato. Tidsperioden sträcker sig från 2004 till 2014. 

 
 
Tabell 2 

År Alfa Laval Balder Billerud K Scania Castellum ÅF Peab  Nolato SUMMA 
Index 

100 

2004 27,1 17,2 60,9 46,4 41,1 27,5 39,5 49,0 308,7 100,0 

2005 26,5 19,0 65,8 59,6 55,0 31,4 32,0 56,5 345,8 112,0 

2006 42,4 13,8 57,2 64,7 70,0 54,0 50,0 77,8 429,9 139,2 

2007 78,9 16,8 68,9 107,0 90,0 73,9 79,8 68,8 584,0 189,2 

2008 87,8 13,5 37,3 140,8 66,0 83,0 66,0 45,5 539,8 174,9 

2009 69,3 7,1 13,1 82,3 59,0 61,3 24,2 32,3 348,4 112,9 

2010 101,3 13,1 42,9 93,5 72,0 98,0 47,5 58,0 526,2 170,5 

2011 143,9 29,9 46,9 159,6 91,2 142,3 58,0 86,8 758,4 245,7 

2012 130,7 25,6 48,3 103,9 85,2 112,0 35,6 52,8 594,0 192,4 

2013 139,4 38,5 62,5 138,2 92,8 155,0 32,2 79,8 738,2 239,2 

2014 165,0 66,0 81,3 125,9 99,8 225,0 39,4 146,5 948,8 307,3 

 
508,3% 284,5% 33,4% 171,2% 142,7% 719,7% -0,4% 199,0% 

 
207,3% 

 

Tabellen ovan visar den andra av de tre portföljerna. Här framgår att totala värdeförändringen 

under perioden 2004-2014 är 207,3 %.  I denna portfölj sticker Alfa Laval och ÅF ut med 508,3 

% respektive 719,7 %. Peab har under denna period haft en avkastning på -0,4 % vilket 

tillsammans med Billerud Korsnäs och dess värdeförändring på 33,4% sticker ut negativt. Fem av 

bolagen befinner sig ovanför medel, ett ligger väldigt nära medel samt att det är två bolag som 

drar ner snittet (http://www.nasdaqomxnordic.com). 
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4.1.3 Portfölj 3 
Nedan redovisas resultatet i kursförändring för portfölj 3 med Swedbank, Unibet, Telia, JM, Atrium Ljungberg, 
B&B Tools, Proffice och Boliden. Tidsperioden sträcker sig från 2004 till 2014. 

 
 
Tabell 3 

År Swedbank Unibet Telia JM Atrium L 
B&B 
Tools Proffice Boliden SUMMA 

Index 
100 

2004 113,3 43,1 38,5 26,0 25,8 46,3 20,0 30,2 343,2 100,0 

2005 132,4 76,3 39,6 45,4 36,4 75,0 17,2 25,8 448,1 130,6 

2006 173,4 161,0 42,9 85,4 49,4 113,0 15,6 58,8 699,4 203,8 

2007 200,4 190,0 57,2 163,2 85,5 197,0 23,8 162,9 1080,0 314,7 

2008 144,8 226,5 59,2 128,5 64,3 193,0 15,8 79,5 911,5 265,6 

2009 38,3 108,0 40,1 46,7 65,0 53,0 8,9 18,3 378,3 110,2 

2010 71,9 181,0 51,8 122,5 67,3 99,0 26,2 95,4 714,9 208,3 

2011 96,0 145,5 53,6 161,0 86,5 116,5 37,3 141,3 837,7 244,1 

2012 91,7 162,5 46,9 112,5 74,8 61,0 22,4 104,0 675,7 196,9 

2013 129,8 210,5 44,8 119,0 86,8 65,5 22,4 126,0 804,8 234,5 

2014 181,0 310,5 53,6 181,5 88,0 117,8 26,3 98,5 1057,1 308,0 

 
59,7% 620,0% 39,1% 599,2% 241,7% 154,3% 31,5% 225,9% 

 
208,0% 

 

Tabellen ovan visar den tredje och sista av alla portföljer.  Här blir det klart att värdeförändringen 

under denna 10-års period hamnar på 208,0 %. Unibet och JM är draglok i portföljens 

medelvärde med sina 620 % respektive 599,2 %. Telia och Proffice ligger lägst under dessa år 

med 39,1 % samt 31,5 % och Atrium Ljungberg ligger närmast snittet med sina 241,7 % 

(http://www.nasdaqomxnordic.com). 
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4.1.4 Investmentbolagsportfölj 
Nedan redovisas resultatet i kursförändring för portföljen bestående av investmentbolag. Portföljen innehåller 
Investor, Bure, Kinnevik, Lundbergs och Latour. Tidsperioden sträcker sig från 2004 till 2014. 

 
 
Tabell 4 

År Investor Bure Kinnevik Lundbergs Latour 
SUM 
Inv 

Inv 
100 

2004 71,0 7,1 70,0 115,8 40,3 304,2 100,0 

2005 85,8 11,3 70,5 142,3 55,0 364,8 119,9 

2006 137,5 16,0 72,3 169,3 68,3 463,4 152,3 

2007 169,5 21,8 115,0 224,0 93,3 623,6 205,0 

2008 143,0 25,3 144,0 183,0 103,5 598,8 196,9 

2009 123,3 24,9 65,8 159,5 64,5 437,9 143,9 

2010 135,3 35,5 109,3 182,5 105,5 568,0 186,7 

2011 147,5 33,8 139,0 256,5 125,0 701,8 230,7 

2012 130,2 16,7 136,5 208,4 109,4 601,2 197,6 

2013 172,0 22,5 138,9 239,1 129,5 702,0 230,8 

2014 221,3 26,0 297,9 299,8 172,0 1017,0 334,3 

 
211,7% 264,6% 325,6% 159,0% 326,4% 

 
234,3% 

 

Tabellen ovan visar portföljen med de slumpmässigt utvalda investmentbolagen. Tydligt här är att 

den genomsnittliga värdeförändringen totalt sett över hela perioden ligger på 234,3 %. Kinnevik 

och Latour är de två med högst värdeförändring då de har haft 325,6 % respektive 326,5 %. 

Investor är närmast medel med 211,7 % (http://www.nasdaqomxnordic.com). 
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4.1.5 Jämförelsefigur 
Nedan redovisas en jämförelse mellan investmentbolagsportföljen, de tre slumpmässiga portföljerna och snittet av de 
slumpmässiga portföljerna. Detta för att se utvecklingen över tid. 

 
 

 

Figur 1 

 

Av denna figur framgår att investmentbolagen över denna tidsperiod har en högre 

värdeförändring är samtliga portföljer och snittet av portföljerna om än marginellt. 

Investmentbolagens snitt ligger på 234,3 % jämfört med de tre portföljerna på 232,6 %, 207,3% 

och 208,0 % som tillsammans ger ett snitt på 217,7 %.  Portfölj 1 är den med högst 

värdeförändring av de tre och de övriga två har snarlik värdeförändring. Portfölj snitt är 

förändringen för de tre portföljerna tillsammans.  

 

I figuren kan man även se att Investmentbolagsportföljen har haft en lägre volatilitet under 

perioden än de andra. Alla portföljerna hade en negativ utveckling under krisen 2008-2009. Efter 

krisen har alla portföljerna hämtat upp nedgången plus lite till. Ur figuren kan vi se att 

investmentbolagen under tidsperioden haft en bättre kursförändring men även påverkats mindre 

av nedgångar och uppgångar. 
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4.2 Totalavkastning 

 

4.2.1 Totalavkastning 2004-2014 
Nedan redovisas skillnaden mellan investmentbolagen och SIX Return index i resultatet av totalavkastning 
mellan 2004 och 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som synes i figuren ovan ligger snittet för de fem investmentbolagen betydligt högre än SIX 

Return index. Detta betyder att avkastningen inklusive återinvesterade utdelningar ligger högre 

hos investmentbolagens snitt än hos snittet från Stockholmsbörsen. Siffrorna är 380,49 % för 

snittet hos investmentbolagen och 238,44 % för SIX Return index.  

 

Hos Investmentbolagen är det Lundbergs som avviker negativt med en totalavkastning på 212,77 

% vilket är en liten bit under SIX Return index. Både Kinnevik och Latour skiljer sig från de 

övriga i positiv bemärkelse med 480,90 % respektive 493,55 %. Den främsta investeringen Latour 

har de senaste åren gett uppåt 200 % bättre avkastning än Lundbergs vilken är den lägsta av de 

fem observerade. Det sämst presterande investmentbolaget Lundbergs har ca 25 % lägre 

totalavkastning än SIX Return index samtidigt som det bäst presterande Latour har uppåt 250 % 

högre avkastning. 
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Figur 2 
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4.2.2 Genomsnittlig geometrisk totalavkastning 2004-2014 
Nedan redovisas skillnaden mellan investmentbolagen och SIX Return index i resultatet av genomsnittlig 
geometrisk totalavkastning per år mellan 2004 och 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figuren ovan framgår att snittet för investmentbolagen ligger en bra bit över SIX Return index 

med 14,30 % genomsnittlig geometrisk avkastning mot 9,08 %.  Detta betyder att den 

genomsnittliga avkastningen per år med hänsyn till ränta-på-ränta effekten är högre hos 

investmentbolagen än hos snittet för Stockholmsbörsen. Hos investmentbolagen har Latour haft 

högst avkastning per år under perioden 2004-2014 med 17,31%. Detta är ca 9,5 % högre än den 

lägsta avkastningen per år, 7,84 %, vilken hittas hos Lundbergs. Investor, Kinnevik, Latour och 

Bure slår alla SIX Return index där Bure ligger närmast snittet med sina 14,57 % i avkastning per 

år. Trots ganska små skillnader per år i geometrisk totalavkastning blir skillnaden på 10 år mycket 

större. Exempel på detta är skillnaden mellan Kinnevik och Latour som är ca 0,3 % per år vilket 

blir ca 13 % totalt sett över hela perioden.  
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4.3 Risk 

Nedan redovisas skillnaden i resultatet på Sharpe-kvot för de slumpmässiga portföljerna jämfört med 
investmentbolagen samt för SIX Return index jämfört med investmentbolagen. 

 

Sharpe-kvot visar hur hög avkastning portföljen har haft i relation till den risk man har tagit. Ju 

högre kvot desto bättre. Figuren visar att alla portföljerna lyckades slå den riskfria räntan i och 

med att alla har en positiv Sharpe-kvot.  Vi studerar avkastningen enbart i form av kursförändring 

för portfölj 1, 2, 3, snitt samt investmentbolagens snitt. Portfölj 1 hade en Sharpe-kvot på 0,21 

och var således den bästa slumpportföljen med hänsyn till risk. Portfölj 3 hamnade på 0,10 och 

blev alltså den sämsta portföljen detta pga. den höga volatiliteten. Bästa Sharpe-kvot av dessa var 

investmentbolagens snitt som uppnådde en Sharpe-kvot på 0,25.   
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Sharpekvoten för de portföljer där vi studerat totalavkastning var i snitt högre. SIX Return 

hamnade på 0,22 och investmentbolagens snitt fick en kvot på 0,48. Det är med detta mått tydligt 

att investmentbolagen presterar bättre i relation till risk. Snittet för investmentbolagen i form av 

kursförändring har presterat bättre än snittet för de tre slumpmässiga portföljerna. 

Investmentbolagens totalavkastningssnitt drog iväg ordentligt i positiv riktning och var den bästa 

portföljen, den slog SIX Return index som var dess jämförelsemått.   
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4.4 Sammanfattning av intervjuer 

Nedan redovisas sammanfattning av intervjuerna gjorda med Magnus Dalhammar på Investor och Pär Arvidsson 
på Investment AB Latour. 

 

4.4.1 Magnus Dalhammar, Investor 
 
Magnus Dalhammar har arbetat på Investor i fem år och har en bakgrund på SHB som 

aktieanalytiker samt som student inom finans på Stockholms Universitet. Han ser sig själv som en 

slags ambassadör för Investor. Anställda på Investor har en varierande bakgrund, men generellt 

sett har de flesta, både juniora och seniora medarbetare en ekonomiutbildning. 

   

Filosofin och strategin i Investor är att vara en långsiktig och engagerad ägare. Deras 

investeringshorisont är långsiktig och de har ingen given exit-strategi för sina bolag. De har en 

aktiv ägarroll och styr framförallt sina bolag via styrelserna.  Avyttringar av bolag sker endast när 

man anser att en ny ägare har mera att tillföra bolaget än vad Investor tillför och Investor kan få 

bra betalt för avyttringen. Ett exempel på detta är när Investor sålde WM-data till Logica 2006. 

Investor bedömde i detta fall att för att uppnå större tillväxt behövde WM-data ta sig utanför 

Norden eller tas upp av en större spelare för att uppnå synergieffekter. Investor drev då en 

process och avyttrade sitt innehav till Logica som bedömdes vara en ny bra ägare av WM-data.  

 

Varje innehav i Investor har ett så kallat business team som analyserar bolaget, dess konkurrenter 

och marknad. Detta gör att varje team har bra koll på det specifika innehavet idag och försöker 

också förutse hur marknaden ser ut i framtiden. De undersöker alltid möjligheterna att utvecklas, 

vilket kan vara möjliga förvärv eller avyttringar inom bolaget. Det långsiktiga målet för varje 

innehav är att bli bäst inom sin bransch. Det finns vissa investeringskriterier som Investor följer, 

dessa är bland annat att köpa bra bolag med hög potential att bli ännu bättre bolag, inga 

”turnaround case”, höga tillväxtmöjligheter, stor service och eftermarknadsinnehåll. Investor vill 

vara i branscherna som de känner att de har en konkurrensfördel i, de vill inte vara en 50/50 

spelare.  I grunden innebär det att de ska vara där de kan sin sak, exempel är verkstad, teknologi 

och läkemedelsbolag. De vill även hålla sig till sitt geografiska område där det finns god 

marknadskännedom, återigen för att ha en stark konkurrensfördel. Däremot uppmuntras 

innehaven att investera på för dem viktiga marknader. Ett exempel på detta är att Electrolux som 

investerat i Egypten då de tror att den afrikanska marknaden som helhet kommer att växa pga. att 

befolkningen höjer sin levnadsstandard. Vi investerar gärna ytterligare i befintliga innehav vi 

redan känner väl, men ibland adderar vi även nya innehav, säger Magnus. Det finns många 
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förklaringar till varför det finns en substansrabatt i ett investmentbolag.  En av förklaringarna kan 

vara att investeraren bara gillar 9 av 10 bolag som investmentbolaget äger. Vilket gör att 

investeraren endast vill betala för dessa bolag. Investors strategi är att öka substansvärdet, driva 

verksamheten kostnadseffektivt och betala en stadigt stigande utdelning. Om detta lyckas bör 

rabatten påverkas positivt över tid, men att aktivt hantera rabatten ingår inte i strategin. Att 

enbart fokusera på att hela tiden minimera rabatten skulle riskera att leda till felaktiga beslut i det 

långsiktiga byggandet av företag.  Substansrabatten i Investor har över tid studsat mellan 20-40 

%.  

 

Magnus ger ett antal möjliga förklaringar till studiens resultat som visar att investmentbolag rent 

generellt uppnår en bättre totalavkastning än SIX Return index. Genom långsiktighet och aktivt 

ägande skapar man positiva värden för bolagen. De kan även dra nytta av tidigare erfarenheter.  

En långsiktig ägare kan tillföra stabilitet och arbetsro som bolag med enbart kortsiktigare ägare 

kan sakna. Magnus adderar även att långsiktiga aktiva ägare tillför värde till innehaven, och det är 

en viktig parameter i Investors strategi. Under 2013 var Investor återhållsamma med investeringar 

i den noterade portföljen då bedömningen var att det genomsnittliga värdegapet i portföljen var 

begränsat.  

 

Med tanke på framtidsutsikter så letar Investor efter bolag med bra tillväxtmöjligheter och alla 

bolag har utmaningar även om de redan är bäst i sin klass. Investor har på senaste tiden investerat 

kraftigt i hälsovården. De tror på en stark trend eftersom att vi blir bara fler och fler, vi blir äldre 

och äldre, staten inte har råd att finansiera den växande sektorn. Med detta som bakgrund anser 

de att hälsovården kan gynnas av robust och underliggande efterfrågan. 
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4.4.2 Pär Arvidsson, Investment AB Latour 
 
Pär Arvidsson har arbetat på Investment AB Latour ungefär ett år och lägger cirka 80 % av sin 

tid på att arbeta med förvärv och resterande tid på utvecklingsprojekt. Förvärvssidan inkluderar 

både nya bolag och tilläggsförvärv till redan ägda innehav. Pär har en bakgrund från Chalmers där 

han läste teknisk fysik och sedan doktorerade i samma ämne. Latour har en liten organisation där 

de flesta kommer från civilingenjörsutbildningar, då detta behövs för att ha en industriell 

förståelse samt att snabbt kunna lära sig nya tekniker/branscher.  

 

Latour är ett blandat investmentbolag med både onoterade dotterbolag och noterade innehav. Av 

substansvärdet utgörs två tredjedelar av de börsnoterade innehaven och resterande tredjedel av 

onoterade innehav. Latour har ett långsiktigt perspektiv på ägande i bolagen med evig 

tidshorisont och när en försäljning sker så är det på grund av att en ny ägare anses vara bättre för 

bolaget och kunna bidra mer till dess utveckling. Under de senaste tio åren har Latour rensat upp 

en del i portföljen och avyttrat innehav som inte passat in i den nuvarande strategiska 

inriktningen. Investeringar sker i välmående bolag och därför inga ”turnaround case” likt 

riskkapitalbolag. Det finns fyra kriterier som Latour utgår ifrån när de gör förvärv för att snabbt 

kunna se om en möjlighet att köpa ett bolag är något för dem. Det första kriteriet är att det skall 

vara starka varumärken och produkter med internationaliseringspotential samt produkter som är 

svåra att kopiera med en viss teknikhöjd. Det andra kriteriet är att företagets affärsidé skall 

matcha de långsiktiga trender som finns på makronivå och det tredje kriteriet är att företaget skall 

ha en bra ledning samt att det tydligt framgår hur Latour kan bidra till företagets framtida 

utveckling. Det fjärde och sista kriteriet är att bolaget på egna ben skall kunna nå Latours 

ekonomiska mål vilka är 10 % rörelsemarginal, 10 % årlig tillväxt och 20 % avkastning på 

operationellt kapital sett över en konjunkturcykel. Innehaven i den börsnoterade portföljen är 

relativt statisk men nya investeringsmöjligheter utvärderas enligt i stort sett samma modell som 

för de helägda bolagen. För att gå in som ägare i ett noterat bolag skall Latour antingen vara 

största ägare själva eller tillsammans med en partner.  

 

Angående förädling av innehaven arbetar Latour med sina bolag genom att agera genom 

styrelsen. I alla innehav finns det alltid representation i styrelsen av Latour. Strategin varierar från 

bolag till bolag, men den gemensamma nämnaren är att alltid försöka ha ett långsiktigt tänkande. 

De helägda bolagen arbetas med på daglig basis och därför blir Latour väldigt insatt i deras 

verksamhet. Det utbyts mycket erfarenheter mellan alla Latours bolag och man försöker rotera 

personal inom den helägda industrirörelsen för att få rätt person till rätt ställe för att på bästa sätt 
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kunna bidra till samtliga bolags utveckling. Pär berättar att han anser att Latour har en avgörande 

roll i de helägda bolagen då erfarenheten och kompetensen från Latour kan göra en stor skillnad i 

ett mindre företag. I en del fall har det till och med varit så att Latour inte haft det högsta budet 

på ett företag men ändå fått det accepterat då Latour är en långsiktig ägare och tar hand om 

bolaget istället för att sälja av det efter en given tid eller så fort bolaget visar på förbättringar.  

 

Pär förklarar studiens resultat avseende totalavkastning med att Latour delar ut 100 % av sina 

utdelningar från börsnoterade bolagen till aktieägarna och 40-60% av vinsten från de helägda 

innehaven. Detta visar på en generös utdelningspolicy och med substansrabatten betyder det att 

det ger en högre utdelning per krona jämfört med att äga innehaven var för sig. Pär tillägger 

också att substansvärderingen är svår att uppskatta med en hög andel onoterade innehav som 

exempelvis i Ratos. Han tror att substansrabatten finns för att bolagen har kostnader som på så 

sätt äter upp tillgångarna samt för att förvaltningen lämnas över helt och hållet till 

investmentbolaget. Kursmässigt är resultatet enligt Pär svårare att förklara men han tror att 

långsiktighet bidrar till värdeskapande då alternativ som bara leder till hög avkastning på kort sikt 

jämfört med jämförelseindex inte finns i Latours portfölj.  

 

Angående marknaden som helhet så tycker Pär att värderingarna på börsen är höga men att det 

finns tecken bland Latours innehav på en konjunkturuppgång då flera bolag har ökat sin tillväxt. 

Bland megatrender tror Latour mycket på energieffektivisering inom bland annat fastigheter då 

det finns mycket att göra inom detta område. En annan megatrend de tror på är automatisering, 

då detta kommer att behövas för att minska kostnader i takt med att kostnader för produktion 

ökar även på marknader där kostnader tidigare har varit låga. 

 

 
5. Analys 
 
Av studien framgår att investmentbolagsportföljen slår jämförelseindex marginellt med avseende 

på värdeförändring då investmentbolagsportföljen hamnade på 234,30 % avkastning jämfört med 

216,52 % vilket är snittet för de tre slumpmässiga portföljerna. Med hänsyn till totalavkastning 

där återinvesterade utdelningar räknas in så ger investmentbolagsportföljen nästintill dubbelt så 

hög avkastning under tidsperioden jämfört med SIX Return index då det ger 380 % mot 238 %. 

Hänsyn till risk har tagits i form av måttet Sharpe kvot vilket visar att investmentbolagsportföljen 

har högre riskjusterad avkastning både sett till värdeförändring och totalavkastning. Den slutsats 
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som går att dra från alla dessa resultat är att investmentbolagsportföljen levererar en högre 

avkastning till en lägre risk än de slumpmässiga portföljerna mellan 2004 och 2014. Enligt 

finansiell teori om ”risk-reward” skall ett högre risktagande premieras med högre avkastning. 

Med hänsyn till totalavkastning och jämfört med SIX Return index kan den högre avkastningen 

på investmentbolagsportföljen förklaras med högre risktagande på grund av diversifiering. SIX 

Return index diversifierar bort all unik risk och därför bör aningen högre avkastning kunna 

krävas av investmentbolagsportföljen. Enligt samma grundtanke förklaras skillnaden i risk mellan 

de slumpmässiga portföljerna och investmentbolagen då portföljerna innehåller färre bolag vilket 

i sin tur skall leda till högre risk. Sharpe kvoten visar dock att investmentbolagen avkastar högre 

sett till den risk som tas jämfört med både SIX Return index och de slumpmässiga portföljerna. 

Enligt (Gremberg & Pedersen, 2011) och studien kring fonder och investmentbolag kan en högre 

avkastning på investmentbolagsportföljen förklaras med en högre risk. Detta skall då resultera i 

att våra egna slumpade portföljer har både högre avkastning och risk på grund av ett mindre antal 

bolag. Detta är inte fallet eftersom resultatet från vår studie visar att den högre avkastningen inte 

kompenseras av en högre risk. Vidare konstaterar (de Temple & Lindberg, 2011) i sin 

kandidatuppsats att investmentbolagen står sig bra som placeringsalternativ jämfört med en 

avgiftsfri indexfond. Detta pga. att investmentbolagen har både högre avkastning och lägre risk 

vilket stämmer överens med vår studie.  

 

Intervjuerna med de två investmentbolagen Investor och Latour gav oss möjliga förklaringar till 

studiens resultat. De båda bolagen trycker extra hårt på två punkter, dessa två punkter är 

långsiktighet samt aktivt ägarskap. En långsiktig ägare som värnar om sitt bolag med åtanke att 

äga bolaget för alltid och är aktiv i förvaltningen skapar positiva värden i företagen. Detta 

stämmer även överens med artikeln i Svenska Dagbladet angående Investmentbolag kontra 

Sverigefonder. I denna artikel menar man på att det är engagemanget i ägandet som gör att 

investmentbolagen levererar bättre än Sverigefonderna.  Med samma argument kan en del av 

resultatet förklaras med det aktiva ägandet hos investmentbolagen i jämförelse med de bolagen 

som har ett mera splittrat ägandeskap. Båda investmentbolagen saknar en exit strategi vid uppköp 

av ett bolag. De köper bolag de känner sig bekväma att äga för alltid, på detta sätt blir varje 

investering ännu viktigare. Detta skiljer sig markant från t.ex. pensionsbolag då dessa kan ha en 

tidshorisont på några år och har därför incitament att utföra åtgärder som leder till kortsiktiga 

vinster.  Köp och behåll är en investeringsstrategi som inte är alltför vanlig i dagens finansvärld. 

Idag är det många transaktioner som gäller och transaktioner äter upp delar av vinsten och det är 

väldigt svårt att lyckas pricka botten eller toppen.  Köp och behåll för evigt minskar kostnaderna 
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för bolaget och detta leder till en bättre avkastning. Investeringsstrategin för investmentbolagen 

har även en del andra likheter, de letar efter trender inom branscherna, de försöker hålla sig inom 

sin typ av bransch och de håller sig borta från ”turnaround case”.  De har tydlig fokus på att hålla 

sig inom sin typ av bransch för att på detta sätt ha en konkurrensfördel med mera kunskap och 

mera erfarenhet. Båda bolagen köper företag som de tror har möjlighet till hög tillväxt och 

internationaliseringspotential. Enligt (Hugo, 2013) och artikeln i SvD så skall investmentbolagens 

aktiva ägande återspeglas i avkastningen. Detta är i linje med vårt resultat då den högre 

avkastningen påvisas med beräkningarna och det aktiva ägandet framkommer ur intervjuerna. 

Vidare skriver (Pålsson, 2001) i sin vetenskapliga artikel om fondbolagen som ägare att det saknas 

incitament för fondbolagen att agera aktivt som ägare vilket då leder till passivitet. Detta styrker 

resultatet från vår studie då det aktiva ägandet hos investmentbolagen ger en högre avkastning. 

Ytterligare ett område att beröra är parallellen mellan intervjuerna angående hur 

investmentbolagen väljer vilket specifikt tillfälle de skall investera. Båda investmentbolagen i 

studien använder sig av att räkna ut fundamentala värden på sina innehav för att kunna öka i tider 

då priset är lägre än det fundamentala värdet. Dessutom väljer båda bolagen investeringar efter 

vad de anser är megatrender idag. Exempel på detta är Investor med hälsovård som megatrend i 

och med att befolkningen både ökar i mängd och snittålder eller Latour med energieffektivisering 

och automatisering. Detta indikerar att tajmingen när investmentbolagen går in i ett bolag är 

väsentlig.  

 

Substansrabatten skulle delvis kunna vara en förklaring till varför totalavkastningen skiljer sig 

markant mellan investmentbolagsportföljen och de slumpmässiga portföljerna. Detta på grund av 

argumentet om att investmentbolag delar ut stor del av utdelningen från sina egna innehav och 

därför fås en hög totalavkastning på grund av att substansrabatten på investmentbolagens aktier 

bidrar till detta. Att det helt skulle bero på substansrabatten är däremot enligt denna studie inte 

troligt då den rabatt som fås på innehavens utdelningar inte ensamt kan motivera en så pass stor 

skillnad i totalavkastning. Ytterligare belägg för detta fås genom att investmentbolagen i studien 

som har generös utdelningspolicy slår SIX Return index samtidigt som Lundbergföretagen vilka 

inte delar ut lika mycket inte heller slår SIX Return index. Enligt (Malkiel, 1977) skall det på en 

effektiv marknad inte finnas någon substansrabatt på investmentbolag. Om marknaden är 

effektiv skall priset spegla värdet till fullo. Trots detta finns substansrabatten och den kan därför 

enligt Malkiel möjliggöra att avkasta bättre än jämförelseindex vilket inte är möjligt på en effektiv 

marknad. Detta stämmer vidare överens med (Klingspor & von Stockenström, 2009) då deras 
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slutsats var att investmentbolag med en högre substansrabatt är en fördelaktig investering jämfört 

med investmentbolag med lägre rabatt.  

 
 

6. Slutsats 
 
Uppsatsen ämnade svara på frågan om det som privatperson går att rida på investmentbolagens 

aktiva ägande genom investeringar utan att själv ha någon förkunskap. Genom analyser av 

studien och intervjuer med investmentbolag kan vi dra slutsatsen att investmentbolag under den 

givna tidperioden har varit ett bättre investeringsalternativ än de slumpmässiga portföljerna med 

avseende på avkastning och risk. Av alla möjliga förklaringar till resultatet ser vi 

investmentbolagens erfarenhet och aktiva ägande som mest avgörande i detta fall. Detta på grund 

av att deras ägande skiljer sig åt från många andra aktörer då de enbart fokuserar på avkastning 

istället för utveckling. En ytterligare faktor som vi tror spelar in är investmentbolagens långa 

placeringshorisont. En del beslut som tas behöver nödvändigtvis inte vara lönsamma i närmaste 

framtiden utan kan betala sig långt senare. Två faktorer som påverkar skillnaden i resultatet på 

totalavkastning är dels den generösa utdelningspolicyn investmentbolag har då de delar ut stora 

delar av utdelningarna de själva får från innehaven och dels substansrabatten. Detta gör att en 

ägare av investmentbolagsaktien får tillgångarna och därmed utdelningarna till en rabatt i 

jämförelse med att direkt äga dem underliggande innehaven.  

 

Resultatet var i linje med författarnas förväntningar inför studien då investmentbolagen under 

denna tidsperiod har haft en mer gynnsam utveckling än de finansiella jämförelseobjekten samt 

förklaringen till stor del ligger i investmentbolagens aktiva ägande. 

 

6.1 Förslag på framtida studier 

Författarna har under arbetets gång kommit fram till flera inriktningar inom ämnet vilka vore 

intressant att studera närmare. En idé är att närmare studera investmentbolags förvärv och exit-

strategier för att på så sätt undersöka megatrender. Ett annat förslag ges på att jämföra 

investmentbolag i Sverige med liknande bolag utomlands. Ytterligare ett förslag är att jämföra 

bolag med splittrat ägande kontra bolag med en majoritetsägare. Det sista och mest radikala 

förslaget är att titta på investmentbolag som pensionssparande istället för fonder. 
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Magnus Dalhammar, Head of investor relations, Investor AB. Intervju den 7 maj 2014. 

Pär Arvidsson, Director of business development, Investment AB Latour. Intervju den 8 maj 

2014. 

 
 
 
 
 

 



 

 37 

Bilagor 

 

Intervjufrågor 

 
1. Berätta lite om dig själv.  

 
2. Hur hamnar man på ett investmentbolag? Finns det speciella kvalifikationer? 

 
3. Berätta lite allmänt om er verksamhet. 

 
4. Hur ser er investeringsfilosofi ut? 

 
5. Har ni något uttalat avkastningskrav? 

 
6. Vad avgör när ni går in eller ur ett bolag? 

 
7. Speciella branscher ni försöker hålla er till eller undvika? 

 
8. Hur ser ni på diversifiering? 

 
9. Hur går ni tillväga för att analysera ett bolag? Finns några speciella kriterier? 

 
10. Finns några speciella strategier för att förädla innehaven? 

 
11. Är det någon skillnad mellan större och mindre företag? 

 
12. Hur tas tidigare erfarenheter till vara på inom företaget? 

 
13. Hur mycket tror du själv att ni kan påverka innehaven? 

 
14. Hur förklarar du resultaten av vår studie? 

 
15. Kan substansrabatten vara en förklaring? 

 
16.  Hur ser du på substansrabatten i allmänhet? 

 
17.  Vad tror du om marknaden i helhet framöver? 

 
18.  Framtidsutsikter för era innehav? 

 
 
 

 


