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Abstract 

 

Investment companies are actors that play important private- and socioeconomic roles in the 

business world. The purpose of this thesis is to examine investment strategies of Swedish 

investment companies, in terms of risk and the extent to which academic theory is employed 

in the process. To accomplish this, Swedish publicly listed investment companies have been 

sorted by size and portfolio structure. Empirical research consisting of data collection and 

interviews indicates that companies rarely apply theories in their entirety. Instead they are 

opting to 'cherry-pick' individual concepts. As active owners, companies tend to view each 

holding as an individual investment. By contributing to corporate governance with knowledge 

and experience, investment companies are able to facilitate long-term strategic growth. While 

both the financial industry and society as a whole have evolved, Swedish investment 

companies still typically rely on dated, ‘proven’ methods.  
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Sammanfattning 

Investmentbolag är aktörer i näringslivet som fyller funktion ur såväl samhälls- som 

privatekonomisk synvinkel. Uppsatsens syfte är att kartlägga svenska investmentbolags 

investeringsstrategi med avseende på risk och huruvida man tillämpar akademisk teori inom 

området.  För att möjliggöra detta har svenska börsnoterade investmentbolag sorterats efter 

storlek och portföljstruktur. Empirisk undersökning i form av inhämtad fakta och utförda 

intervjuer har visat att man inte använder akademisk teori med avseende på risk, dock visas 

att element av dessa tillämpas. Strategin som aktiv ägare handlar istället om att betrakta varje 

innehav som en enskild investering och med kunskap och erfarenhet i innehavens respektive 

ledning bidra till en långsiktig strategisk utveckling. Trots att finansbranschen och samhället 

utvecklats så håller man sig i svenska investmentbolag fortfarande till beprövade 

arbetsmetoder. 
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1 

1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 

Målsättningen med ett investmentbolags verksamhet är att skapa värde för sina aktieägare. 

Detta genom att strategiskt bygga en portfölj av bolag som över tid ska erbjuda aktieägare en 

attraktiv avkastning. (Menconi, 2007) Då det finns en mängd svenska investmentbolag finns 

det även olika strategier för hur en portfölj ska vara uppbyggd och förvaltas. Som inom de 

flesta andra områden så finns det även bland denna typ av bolag olika aktörer som 

karaktäriseras efter hur de arbetar. (Bier & Wolfe, 2007) Det kan exempelvis handla om 

vilken typ av portföljbolag man investerar i då det finns investmentbolag som valt att rikta in 

sig på bolag verksamma i specifika branscher som man känner att man har god kompetens 

och erfarenhet inom, det vill säga en komparativ fördel. (Porter, 1998) Ett annat 

tillvägagångssätt kan vara att ha portföljbolag som är aktiva i olika affärsgrenar och på så sätt 

skapa en mångfald. Gemensamt för samtliga investmentbolag är dock att hela verksamheten 

bygger på att identifiera och värdera risk för att utvärdera den förväntade avkastningen av en 

potentiell investering. (Bier & Wolfe, 2007) 

 

Den generella uppfattningen angående risk har sin grund i påståendet att man inte ”ska lägga 

alla ägg i samma korg”. Att investera i investmentbolagsaktier har sedan lång tid tillbaka varit 

ett populärt sätt för att få en långsiktig avkastning på sitt sparkapital. En anledning till att 

investmentbolag ses som en fördelaktig placeringsform är att man därigenom indirekt låter 

professionella investerare förvalta det placerade kapitalet. Man undviker således att utsätta sig 

för risker som kan vara svåra att hantera som individuell investerare då det krävs en djup 

kunskap. Till skillnad mot aktiefonder behöver man heller inte betala en hög 

förvaltningsavgift. Visserligen har investmentbolagen kostnader för att driva verksamheten, 

men dessa är i allmänhet mindre än fondernas förvaltningsavgifter med undantag för 

indexfonder. (Nilsson, 2013) 

 

Anledningen som ligger till grund för att genomföra en undersökning inom detta område är 

att investmentbolag fyller en viktig funktion i samhällsekonomin. Dels för att man ur en 

kapitalmarknadssynpunkt kan bidra till finansiering av bolag och entreprenörer, något som 
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främjar företagsamhet. (Lindgren, u.d.) Dels att som ett börsnoterat investmentbolag erbjuda 

en unik privatekonomisk sparform betyder att ämnet blir aktuellt även för privatpersoner. I 

takt med att internet har blivit en allt större del av samhället har tillgängligheten till 

aktiemarknaden ökat markant. Detta i kombination med att priset för aktiehandel sjunker och 

att utbudet av information ökar gör ämnet väldigt aktuellt samtidigt som det inte finns tidigare 

studier som undersökt denna fråga. Hur investmentbolagens syn på risk ser ut och hur man i 

sin verksamhet resonerar och arbetar för att optimera sin långsiktiga avkastning är således ett 

ämne som kan intressera en bred målgrupp. (Biöre, 2007) 

 

1.2 Syfte 
 

Uppsatsens syfte är att kartlägga svenska investmentbolags investeringsstrategi med avseende 

på risk och huruvida man tillämpar akademisk portföljteori.   

 

1.3 Avgränsningar 
 

Utav de svenska investmentbolag som är börsnoterade har uppsatsens avgränsats till att 

närmare undersöka fem bolag. De akademiska teorier som diskuteras är Harry Markowitz 

teori kallad ”modern portföljteori” samt teori rörande diversifiering. Anledningen till att 

avgränsningarna gjorts beror på den begränsade tidsram som varit tillgänglig.  

 

Fyra av bolagen har valts ut för vidare undersökning till följd att de alla befinner sig inom 

olika fält i matrisen som presenteras i uppsatsens empiriavsnitt. Detta har varit nödvändigt för 

att genomföra en nyanserad utvärdering. Ytterligare ett bolag har inkluderats då en 

representant för bolaget var tillgänglig för en intervju.  

 

Modern portföljteori har valts för att den blev ett genombrott i ekonomisk teori och än idag 

lärs ut och används i praktiken. Teorin om diversifiering har valts ut för sin relevans för såväl 

professionella som privata investerare vilket har bidragit till att det är en av de mest välkända 

teorierna om ekonomisk riskhantering. 

 

 

 



 3 

 

2. Teori 
 

2.1 Typer av risk 
 

2.1.2 Marknadsrisk 

 

Marknadsrisk är den risk för förluster som uppkommer på grund av fluktuationer i 

marknadspriser. Marknadsrisk kallas också ofta för systemrisk.  

Marknadsrisken beror på följande fyra punkter: 

 

• Känsligheten hos den finansiella institutionens resultat eller det ekonomiska värdet av 

dess kapital till negativa förändringar i räntor, växelkurser, råvarupriser eller 

aktiekurser.  

• Ledningens förmåga att identifiera, mäta, övervaka och kontrollera exponeringen mot 

marknadsrisk med tanke på institutionens storlek, komplexitet och riskprofil. 

• Typen och komplexiteten som uppstår för ränteriskexponeringen från nontrading 

positions. 

• Typ och komplexitet av exponering mot marknadsrisk i samband med handel och 

utländska verksamheter. 

(Dowd, 2005) 

 

För att minska sin marknadsrisk kan man till exempel sätta vissa tillgångar i obligationer och 

andra tillgångar i aktier eftersom en ränteförändring som gör obligationer mindre värdefullt 

tenderar att göra aktier mer värdefulla, och vice versa. Därmed kan man begränsa den totala 

förändringen i portföljens värde från systematiska förändringar. Ränteförändringar, inflation, 

lågkonjunkturer och krig är alla källor till marknadsrisk eftersom de påverkar hela 

marknaden. Marknadsrisk ligger till grund för alla andra investeringsrisker. 

 

Finanskrisen under det sena 00-talet är ett exempel på systemrisk. Den som hade investerat på 

marknaden under 2008 såg värdet av sin investering ändras på grund av denna ekonomisk 

händelse som påverkade hela den globala marknaden, oavsett vilka typer av värdepapper man 

hade. Finanskrisen har påverkat olika tillgångsslag på olika sätt. Dock, så påverkades de 
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investerare som diversifierat sina tillgångar mindre än de som höll bara aktier eller en annan 

sorts tillgång. (Hellwig, 2009) 

 

2.1.2 Operativ risk 

 

Operativ risk definieras som den risk för förluster som uppkommit på grund av svaga interna 

processer, inkompetent personal, bristfälliga system eller andra interna händelser. Operativ 

risk inkluderar legal risk och finns i alla finansiella produkter. Denna typ av risk har alltid 

funnits i alla företag och institutioner men risken har på senare tid stigit i relevans på grund av 

en ökad komplexitet och globalisering i de finansiella systemen. (Power, 2005) 

 

2.1.3 Övriga risker 

 

Det finns ytterligare faktorer som kan påverka värdet på tillgångar och skulder.  

Risker som påverkar detta är: 

 

Ränterisk — förändringar i marknadsräntor (Merton, 1974) 

Valutarisk —förändringar i växelkurser (Adler & Dumas, 1984)  

Kreditrisk — risken att en låntagare inte kan fullgöra sina åtaganden (Bielecki & Rutkowski, 

2002) 

 

 

Risken att ett finansiellt instrument inte kan avyttras utan avsevärda merkostnader, kallas för 

likviditetsrisk. Den avser också risken att likviditet inte finns tillgänglig för att möta 

betalningsåtaganden. 

 

Med motpartsrisk menas risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sina 

förpliktelser att sina åtaganden som till exempel betalningar. (Jarrow & Fan Yu, 2001) 
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2.2  Riskhantering 
 

Modern portföljteori och diversifiering är de teorier som diskuteras mest när det kommer till 

att riskhantera portföljer. Avsnittet presenterar vad teorierna går ut på och hur man går 

tillväga för att använda sig av dem.  

 

2.2.1 Modern portfolio theory 

 

Modern porföljteori utvecklades av Harry Markowitz. Han föddes 1927 i Chicago och 

studerade vid University of Chicago. Han arbetade på modern portföljteori i 38 år till dess att 

han fick ta emot nobelpriset 1990 för sina teorier och är den som krediteras för modern 

portföljteori. (Nobel Media AB, 1991) 

 

Modern portföljteori (MPT) är en teori som behandlar hur riskaversa investerare kan 

konstruera portföljer för att optimera eller maximera förväntad avkastning baserat på en given 

risknivå då risk är oundvikligt för att nå en högre avkastning. (Elton, et al., 2014) 

 

Enligt teorin är det möjligt att konstruera en effektiv front av optimala portföljer som ger den 

högsta möjliga avkastningen vid en given risknivå. Effektiva fronten är ett verktyg för att visa 

den bästa möjliga avkastningen en investerare kan förvänta sig från sin portfölj givet vilken 

nivå risk man är villig att ta. (Elton, et al., 2014) 

Figur 1 nedan är ett exempel på hur den effektiva fronten kan se ut. (Elton, et al., 2014) 
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Figur 1: Effektiv Front 

 

 

2.2.2 Konstruera den effektiva fronten 

	

För att lättast konstruera den effektiva fronten antar man en riskfri ränta. Med det antagandet 

kan man  framställa en sammansättning av den optimala portfölj som ligger på den punkt där 

en linje går genom den riskfria tillgången, RF. Denna linje är en tangent till den effektiva 

fronten i förväntad avkastning per standardavvikelse. Om investeraren inte vill anta att det 

finns en riskfri ränta, måste hela effektiva fronten beräknas.  

 

Om blankning är tillåtet så kan man beräkna effektiva fronten genom kombinationer av två 

portföljer som ligger på den effektiva fronten. Sammansättningen av två portföljer på den 

effektiva fronten kan enkelt hittas genom att anta två olika värden på den RF  för att sedan 

räkna ut hur den  optimala portföljen ser ut. Från de portföljer man fått fram kan sedan resten 

av den  effektiva fronten dras. Det blir svårare att räkna ut den effektiva fronten då blankning 

inte är tillåtet. 

”Brute force”-lösningen syftar till att lösa sammansättningen i portföljen för ett stort antal RF 

och därmed approximera hela den effektiva fronten. En alternativ procedur är att genom att 

hitta det RF som är associerat med varje hörnportfölj, portföljerna längst ut, kan beräkna hela 

den effektiva fronten då den mellan varje hörnportfölj kan hittas genom kombinationer av 

hörnportföljer. Den här proceduren tillåter att hela den effektiva fronten kan beräknas. (Elton, 

et al., 2014) 
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	2.2.3 Diversifiering 

 

Diversifiering är en term som används ofta i ekonomiska sammanhang. I folkmun heter det att 

man “inte ska lägga alla ägg i samma korg”. Idén bakom detta är att skapa en portfölj som 

består av flertalet investeringar för att på så sätt reducera risken. Har man en portfölj som 

enbart består av en aktie vars kurs sjunker dramatiskt så kommer portföljens värde sjunka lika 

mycket. Om man istället delar upp sitt kapital på olika investeringar kan man reducera sin 

potentiella risk för portföljen. (Domian, et al., 2007) 

 

Ett annat sätt att reducera risken i sin portfölj är att dela upp investeringarna i olika 

tillgångsslag, exempelvis obligationer och likvida medel. Eftersom likvida medel generellt 

används som en kortsiktig buffert brukar investerare ta fram en kapitalallokering som främst 

består av aktier och obligationer. Dock är det ofta sunt att ha en del av sitt kapital i likvida 

medel eller i kortfristiga penningmarknadsvärdepapper. En kontant buffert är bra att ha ifall 

man stöter på ett plötsligt hinder samtidigt som penningmarknadsvärdepapper kan likvideras 

omgående ifall en investeringsmöjlighet uppstår eller en oförutsägbar betalning måste göras. 

Diversifiering och kapitalallokering är alltså starkt sammankopplade, en diversifierad portfölj 

uppnås genom effektiv kapitalallokering. (U.S. Securities and Exchange Commission, 2009) 

 

Trots att diversifiering lovordats och rekommenderats av stora som små investerare finns det 

även de som inte är fullt övertygade om konceptet. Det finns forskning som visar att 

investerare som investerar specialiserat generellt presterar bättre då man får användning av sin 

kunskap och erfarenhet i verksamheten. (Gompers, et al., 2009) 

 

En person som anammat denna strategi är en av världens största och mest välkända 

investerare, Warren Buffett. Hans syn på diversifiering kan tolkas ur citatet: “Diversifiering är 

ett skydd mot okunnighet. Det är inte logiskt om man vet vad man håller på med.” (Ratner, 

2015) 

 

Huvudinsikten av detta är att det är svårt, även för Warren Buffett, att ha en avancerad 

kunskap om bolag i alla typer av branscher. Istället har har områden som han är kunnig inom 

som han väljer att inrikta sig på såsom bank, försäkring, media och konsumtionsvaror. Genom 

att specificera sig inom utvalda branscher får man större möjlighet att se när ett bolag är 
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undervärderat och kan således vara beredd att göra mer omfattande investeringar. En bred 

kunskap om branscherna i fråga underlättar även att hålla investeringarna långsiktiga. 

(Levine-Weinberg, 2014) 

 

Buffett har även uttryckt att han tycker att det är dumt att lägga pengar på sitt tjugonde val 

snarare än sitt första val. Han har i ett väldigt känt citat liknat investeringar med ett basketlag. 

“Om man har LeBron James (legendar inom sporten basket förf. anm.) i sitt lag så tar man 

inte ut honom ur laget för att göra rum för någon annan”. Om man har en portfölj som består 

av väldigt bra investeringar som fortsätter att prestera finns det ingen anledning att reducera 

deras influens genom att lägga till fler investeringar som inte verkar vara av samma kvalitet. 

(Flores, 2015) 

 

Dock har Buffett och Berkshire Hathaway undvikit att investera i tech-bolag med undantag av 

investeringarna i International Business Machines år 2011 samt Apple under 2016. Han har 

dock hävdat till Wall Street Journal att investeringen i Apple gjordes av Todd Combs eller 

Ted Weschler som är anställda hos Berkshire Hathaway. Anledningen till att han inte 

investerat i denna typ av bolag beror enligt honom själv på att han inte tycker sig ha 

tillräckligt stor kunskap om branschen. (McFarland, 2016) 

 

2.2.4 Hedging 
 

Hedging är en strategi som syftar till att minska volatiliteten i bolags portfölj. Om man 

identifierat en risk i portföljen kan man gardera sig mot denna risk genom användande 

finansiella instrument. Har man en negativ tro på marknaden vilket skulle innebära att 

bolagets tillgångar skulle sjunka i värde kan man med användning av terminskontrakt gardera 

sig mot den risken. Detta eftersom terminskontrakten kan generera avkastning till följd av att 

marknaden utvecklas negativt. Grunden är att skydda sig mot förluster genom att ha 

positioner som rör sig i motsatt riktning som tillgången man vill skydda. (Nance, et al., 1993) 
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3. Metod 
 

3.1 Undersökningsmetod 
 

En kvalitativ metod har valts för att uppfylla uppsatsens syfte. Strävan efter att beskriva och 

kartlägga investmentbolagens riskstrategier och därmed uppfylla det förklarande syftet gör att 

en kvalitativ metod blir tillämpbar. (Davidson & Patel, 2003) 

 

För att kartlägga de svenska investmentbolagens strategier och syn på risk presenteras till en 

början de risker som ses som mest relevanta i ett investmentbolags verksamhet för att ge 

läsaren en uppfattning om vad man syftar till. Därefter presenteras de två utvalda akademiska 

teorierna gällande riskhantering. Dessa ligger till grund för att tillsammans med ytterligare 

information om de utvalda investmentbolagen utföra en analys. Vidare presenteras 

definitionen av investmentbolag och hur bolagsformens roll i samhällsekonomin sett ut. 

Slutligen introduceras de bolag som i empiriavsnittet valts ut för utförligare undersökning 

samt hur de i sina respektive årsredovisningar uttryckt sin syn på risk.  

 

Intervjuer har även utförts med representanter för respektive utvalt bolag. Detta för att få en 

bättre bild av bolagens strategi angående risk och därmed kunna utföra en mer nyanserad 

analys kopplat till uppsatsens syfte.  

 

 
3.2 Primärdata 
 

Kvalitativa intervjuer har gjorts med olika svenska investmentbolag för att få olika syn på 

ämnet. Att genomföra intervjuer är det mest fördelaktiga sättet att få en bra bild av respektive 

bolags strategi. Vidare har teorier och modeller inhämtats via tryckt litteratur och elektroniska 

källor. Detta för att kunna beskriva, jämföra och analysera de svenska investmentbolagen och 

därmed uppfylla syftet med uppsatsen 
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3.4 Sekundärdata 
 

Sekundärdata har inhämtats från årsredovisningar, artiklar och elektroniska källor för att ge 

läsaren en bild av verkligheten utöver de intervjuer som genomförts.  

 

3.5 Intervjuer 
 

Intervjuerna är av semistrukturerad karaktär då kärnan i intervjuerna byggde på förutbestämda 

frågor men intervjuobjekten uppmanades att om möjligt tala fritt om ämnet. (Bryman & Bell, 

2013) Detta för att ge utrymme till så mycket insikt som möjligt i bolagens strategier och 

annat som kan påverka ämnet. 

 

Intervjuobjekten kontaktades per e-post och telefon och informationen som gavs till 

respondenterna innan intervjun var ämne och dess avgränsningar.  Avsikten har varit att göra 

det möjligt för respondenterna att skapa sig en uppfattning om vad samtalet skulle omfatta. 

Intervjuerna genomfördes på respektive investmentbolags kontor och varje intervju spelades 

in.  

 

3.6 Validitet 
 

En god nivå på den inre validiteten i uppsatsen kan motiveras då resonemangen bakom valet 

av bolag och intervjuobjekt som blivit utvalda för vidare undersökning tydligt har 

presenterats. (Gunnarsson, 2002)  Intervjuerna har blivit väl dokumenterade genom 

ljudinspelning och transkription. Sammanställning av intervjuerna har skickats till 

vederbörligt intervjuobjekt för att säkerställa att den publicerade informationen inte förvridits 

i processen.  

 

Valet av investmentbolag motiveras av att de kunnat sorteras i olika kategorier baserat på 

utvalda attribut för att få en nyanserad bild som kan appliceras för respektive kategori.  Därav 

går det att argumentera för att uppsatsen även uppnår en hög extern validitet då information 

från varierande bolag torde leda till generaliserbarhet.  
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3.7 Reliabilitet 
 

Med avsikt att uppnå hög reliabilitet har stor vikt lagts vid att kritiskt granska källor och 

metod samt att göra en tydlig avgränsning. Genom att använda dokumenterade teorier och ett 

brett urval av källor bör undersökningen anses vara objektivt utförd. (Gunnarsson, 2002) 

Undersökningen skulle även kunna upprepas vilket skulle kunna skapa utrymme för att 

genomföra intervjuer med representanter från fler investmentbolag vilket möjligen skulle 

kunna ge upphov till mer information.  
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4. Empiri 
 
4.1 Investmentbolag 

4.1.1 Historia 
 
Företag med en särskild inriktning på aktieförvaltning fick ett stort genombrott i 

Storbritannien runt 1870. Börskrisen 1890 ledde dock till stora förluster för dessa bolag. En 

konsekvens av detta blev att man valde att fokusera på riskspridning och att man använde en 

mer försiktig placeringsstrategi, något som gjorde att man blev relativt tåliga i 

konjunktursvängningar. Företagskonceptet spreds så småningom till USA där denna typ av 

bolag i mångt och mycket blev en apparat för företagskontroll som man valde att kalla för 

”holding company”.  

 

Under 1920-talet fick en ny typ av värdepappersförvaltande aktiebolag genombrott. Dessa 

företag hade dock inte för avsikt att ha ett aktivt ägande i sina portföljbolag. Hälften av 

investmentbolagen i USA gick i konkurs till följd av den finansiella krisen 1929 vilket ledde 

till att investmentbolagens rykte hos den amerikanska befolkningen under lång tid var skadat. 

I USA införde man därför lagstiftning i form av Investment Company Act år 1940 för att 

påkalla ytterligare riskspridning och transparens. Sedan dess har de amerikanska 

investmentbolagen, precis som de brittiska, kunnat förknippas med försiktig placeringsstrategi 

och låg skuldsättning. (Lindgren, 1994) 

 

Efter andra världskriget utvecklades ytterligare en form av investmentbolag i USA och 

Storbritannien som på engelska kallas ”investment trust”. Deras syfte var att ge småsparare 

möjlighet att investera i aktiemarknaden genom att minska enskilda sparares risktagande. 

Denna nya form spred sig snabbt i Europa under 1950-talet. I Sverige har investmentbolagens 

verksamhet lagt större vikt vid aktivt ägande och företagskontroll snarare än spridning av risk. 

Det har sin grund i bolagens historia. Många av de större svenska investmentbolagen har sina 

rötter i förvaltningsbolag med bankanknytning. Det finns också exempel på investmentbolag 

som har utvecklats ur familjeägda förvaltningsbolag eller industribolag som över tid anskaffat 

stora värdepappersportföljer utöver sin ursprungliga verksamhet. 

 

På den svenska aktiemarknaden har investmentbolagen även fått en ökad betydelse som 

ägare. Antalet börsnoterade investmentbolag har sjunkit genom uppköp och ombildningar 
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från att ha nått sin numerära topp vid årsskiftet 1984-1985. Det är framför allt antalet bolag 

vars verksamhet uteslutande handlat om att förvalta börsportföljer som minskat. (Lindgren, 

u.d.) 

 

4.1.2 Definition 
 

Investmentbolag, även kallat investmentföretag i skatterättsliga sammanhang, är företag vars 

främsta uppgift är att förvalta värdepapper och annan lös egendom för att skapa värde för sina 

aktieägare. Den juridiska definitionen enligt 39e kapitlet 15§ Inkomstskattelagen lyder: 

“Med investmentföretag 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.”  

 

Signifikativt för dessa bolag är att de har en speciell skatterättslig status sedan år 1962 då man 

i Sverige valde att efterlikna amerikansk lagstiftning gällande detta. Kriterier för att beskattas 

som ett investmentbolag är dels att ägandet i bolaget är fördelat på ett stort antal fysiska 

personer samt att man genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuder aktieägarna en 

spridning av risk genom bolagets tillgångar. Den skatterättsliga avgränsningen lämnar 

följaktligen ett utrymme för tolkning. I praktiken brukar det för att uppfylla lagstiftningens 

krav behövas att investmentbolagets aktier är noterade på en fondbörs eller liknande, att man 

har ätt ägande spritt bland minst ett hundratal aktieägare samt att tillgångarna till hälften är 

placerade i en diversifierad börsportfölj. (Skatteverket, u.d.) 

 

Att skatterättsligt särbehandla investmentbolag motiveras av att dessa spelar en viktig roll ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det blir på kapitalmarknaden ett sätt för enskilda hushåll 

att skapa ett sparande på aktiemarknaden och kanalisera detta då man reducera risktagandet 

för privata placerare. De fyller även en viktigt funktion genom att erbjuda riskkapital dels vid 

nyemissioner i äldre företag men också för nya entreprenörer och ny företagsamhet. 
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Investmentbolagen har även en central roll i det svenska näringslivet vad gäller ägarkontroll, 

ett ämne som blivit allt mer uppmärksammat de senaste tio åren. Man har nämligen en 

betydligt större aktiv ägarfunktion i sina portföljbolag i jämförelse med andra institutionella 

investerare såsom fond- eller försäkringsbolag. Genom att vara med i rekonstruktionsarbeten i 

problemdrabbade företag och att medverka i företagsförvärv, fusioner och 

företagsförsäljningar har man en väsentlig delaktighet i näringslivets strukturomvandling. Att 

man fungerar som ett sådant kontrollinstrument i motsats till vinstmaximering kan tolkas som 

en bidragande orsak till att investmentbolagen värderas lägre än sitt substansvärde, till en 

substansrabatt, vilket gör att man har limiterad möjlighet att diversifiera sina 

portföljer.  Genom historien har två fundamentala affärsidéer ställts mot varandra. Det har 

varit en avvägning mellan att dels sprida sina risker men också att kontrollera företag, ett 

förhållande som skilt sig i olika områden och perioder. (Lindgren, u.d.) 

 

4.2 Indelning av investmentbolagen 
 

För att lättare kunna se och förstå hur de olika investmentbolagen är uppbyggda har en 

indelning av dessa gjorts. Tolv svenska investmentbolag noterade på stockholmsbörsen har 

analyserats. Indelningen är baserad på data som inhämtats från de olika bolagens 

årsredovisningar och företagen delas upp i fyra kategorier.  

 

Den första kategorin är företagens storlek. Börsvärde för respektive bolag har analyserats per 

den 4 april 2016. Bolagen hör till kategorin större bolag om man är noterade på 

stockholmsbörsens large cap. Gränsen för att vara noterad på large cap är att bolagen har ett 

börsvärde som överstiger 1 miljard Euro.   

 

Den andra kategorin, diversifierad och specialiserad, basers efter hur bolagens portfölj ser ut. 

Bolagen hör till kategorin specialiserad om dess två största innehav övergår 50 % av det totala 

värdet på portföljen. Man hör också till kategorin specialiserad om en stor del av innehaven är 

i samma sektor. Givet detta hör därmed de bolag som inte uppfyller dessa krav per automatik 

till kategorin diversifierad. 
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Mindre bolag Större bolag 

Diversifierade 

Traction Investor 

Öresund Industrivärden 

 

Latour 

  

Specialiserade 

Bure Kinnevik 

Creades Lundbergföretagen 

  

Melker Schörling 

AB 

    
Figur 2: Indelning av Investmentbolag 

 

Bolagen som markerats med fet stil i figur 2 har analyserats mer noggrant. Det är också med 

dessa bolag, förutom med Kinnevik, som intervjuer har gjorts. Detta för att förstå närmare vad 

bolagen själva anser om risker och hur man strategiskt arbetar med dessa samt deras övriga 

synpunkter.   

Företagen har valts ut på följande grunder: 

 

Traction är ett bolag med en diversifierad portfölj vars största innehav endast står för 9 % av 

det totala värdet.  

 

Investor är Sveriges största investmentbolag med en lång historia. Man har många stora 

innehav i några av Sveriges största industrier.  

 

Bure är ett mindre bolag som har en portfölj specialiserade på högteknologiska företag där de 

två största bolagen står för över 50 % av det totala värdet.1 

 

Kinnevik är ett av de bolag som under åren har förändrats mest. De har gått från att investera i 

svensk industri till att specialisera sig inom IT-, e-handel- och telekombolag etablerade i stora 

delar av världen.2 

                                                
1 Är inte i skatterättslig bemärkelse ett investmentbolag men är i övrigt jämförbart med dessa  
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Creades är ett mindre och relativt nytt bolag vars två största innehav motsvarar över 50% av 

det totala värdet.3 

 

4.3 Bure Equity 
 

Bure Equity är ett bolag som grundades år 1992 till följd av de svenska löntagarfondernas 

avveckling och listades på Nasdaq Stockholm år 1993. År 2010 fusionerades bolaget med 

investmentbolaget Skanditek. Investeringsstrategin är att gå in som långsiktig och aktiv ägare 

i nordiska bolag. (Bure Equity, 2016) (Bure Equity, 2010) 

 

Portföljens tre största innehav i slutet av 2015 var Mycronic (39,8 %), Vitrolife (22,4 %) och 

Cavotec (4,2 %) och det totala substansvärdet uppgick till cirka 6 miljarder kronor. (Bure 

Equity, 2016) 

 

4.3.2 Årsredovisningens egna ord om risk  

 

Koncernen är exponerad mot flera olika sorters finansiella risker i form av aktierisk, 

valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Bure skriver i sin årsredovisning att man till följd av 

de hastiga förändringarna i den finansiella marknaden lägger speciell vikt vid att bevaka hur 

dessa påverkar Bures investeringar och dess värderingar. Enligt Bures finansiella policy ska 

moderbolaget i stort sett vara skuldfritt. Man vill även att portföljbolagen ska vara finansiellt 

självständiga från moderbolaget vilket gör att man inte är ansvariga för portföljbolagen samt 

att de är ansvariga för sina egna finansiella åtaganden. Finansieringen av varje portföljbolag 

ska vara väl anpassat för varje bolags individuella situation där den totala risken hanteras 

genom en balanserad spridning mellan operationell och finansiell risk. 

 

För att aktivt förvalta Bures likvida medel och kortsiktiga investeringar har styrelsen utsett en 

investeringskommitté. Investeringskommitténs huvudsakliga ansvarsområde är att utvärdera 

hanteringen av kortsiktiga investeringar med avseende på ”risk and return”. 

Investeringskommittén består av Patrik Tigerschiöld, Hans Biörck och VD Henrik Blomquist. 

                                                                                                                                                   
2 Är inte i skatterättslig bemärkelse ett investmentbolag men är i övrigt jämförbart med dessa 
3 Är inte i skatterättslig bemärkelse ett investmentbolag men är i övrigt jämförbart med dessa 
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Dess mandat är reglerat av bolagets finansiella policy. De underliggande kostnaderna är 

vanligtvis genererade i samma valuta som intäkterna vilket betyder att transaktionsexponering 

är begränsad. Eftersom bolaget har investeringar utanför Sverige via sina dotterbolag är 

koncernens rapport över finansiell ställning och totala resultat utsatt för valutakursdifferenser 

som uppstår vid de utländska dotterbolagens bokslut. Noterade portföljbolag med betydande 

internationell försäljning har valutaexponering i huvudsak gentemot euron och den 

amerikanska dollarn. 

 

Koncernens resultat påverkas av ett flertal faktorer. Bures risk avseende finansiella faktorer 

kan brytas ner i aktierisk, ränterisk, och valutarisk. Prisrisken för aktier hänvisar till risken att 

värdet på aktier som är noterade på en marknad kan sjunka i värde. Baserat på 

marknadsvärdet av noterade tillgångar om 4 602 miljoner per 31 december 2015 skulle en 

genomsnittlig minskning av tillgångarnas värde om 1 % påverka koncernens resultat före 

skatt med 46 miljoner kronor. På kort sikt skulle en förändring av räntan om 1 % 

uppskattningsvis påverka koncernens resultat med 10 miljoner kronor. Den huvudsakliga 

valutan bortsett från den svenska kronan är euron. Andelen av portföljbolagens 

nettoförsäljning som görs i euro är 65 %. En förändring i eurons växlingskurs om 5 % skulle 

uppskattningsvis leda till en förändring i resultatet om 1 miljon kronor. I det fall att Bures 

försäljningssiffror ändras skulle den uppskattade påverkan på resultatet bero på vilket eller 

vilka av bolagen som berörs.  

 

I ett antal av portföljbolagen är den kortsiktiga marginaleffekten av betydande karaktär.  Det 

beror främst på vad som föranleder förändringen av försäljning, exempelvis är det stor 

skillnad om det har att göra med volym eller pris. De noterade portföljbolagen som har en 

betydande del internationell försäljning har valutaexponering främst mot euron och den 

amerikanska dollarn. (Bure Equity, 2016) 

 

4.3.3 intervju med Patrik Tigerschiöld, Bure Equity 

 
Som tidigare VD och numera styrelseordförande för Bure Equity har Patrik Tigerschiöld ett 

stort intresse och djup kunskap om företagsledning och investeringsverksamhet. Han anser att 

det finns inbyggda problemställningar i den finansiella teoribildningen, att man upplever risk 

väldigt olika. Det som är hög risk för någon kan vara låg risk för någon annan, något som ofta 
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har att göra med informationsläget. Har man god tillgång till information och kunskap anses 

risken lägre och vice versa.  

 

För att illustrera synen på risk använder Tigerschiöld ett exempel med en snickare som ska 

låna kapital till ett privat företag där han är anställd. Det kan tyckas verka väldigt riskfyllt från 

ett utomstående perspektiv att låna pengar till företaget som dessutom betalar hans lön och på 

så sätt koncentrera sina privatekonomiska risker. Snickaren som faktiskt känner till bolaget, 

dess verksamhet och tillstånd väl kan istället ha uppfattningen att det är en tämligen säker 

investering. 

 

Återigen tar Tigerschiöld upp ett praktiskt exempel i form av familjen Persson och deras 

engagemang i H&M, de hade nästan uteslutande sina tillgångar i bolaget. Hade man frågat en 

expert så hade den personen förmodligen tyckt att det är dumdristigt att inte sprida sin 

förmögenhet, diversifiera sig och istället placera några enstaka procent i H&M-aktier för att 

göra plats åt ytterligare tillgångar. Med den strategin hade de förmodligen fått en årlig 

avkastning på cirka 11 % istället för att vara med om den enorma värdeökning som deras 

stora ägande i H&M har lett till. Familjen Persson har hela tiden ägnat sig åt det som de är bra 

på och kan vilket har inneburit en lägre risk för deras förmögenhet än om de delat upp sina 

tillgångar på olika områden där de inte har samma kontroll. Poängen menar Tigerschiöld är 

att det som var lägst risk för familjen Persson men högst risk för utomstående visade sig vara 

det vinnande konceptet. Ur teoriperspektivet kan det ha varit fel eftersom man ”la alla ägg i 

samma korg”, trots att familjen Persson investerar sina utdelningar på annat håll. De har dock 

inte sålt aktier.  

 

Tigerschiöld hävdar vidare att liknande filosofi kan råda i investmentbolag. Om man 

föreställer sig ett portföljbolag som ursprungligen utgör 5 % av portföljen vars värde ökar 

kraftigt skulle det senare kunna motsvara 45 % av portföljen. Då kan styrelsen tycka att man 

behöver sälja delar av innehavet för att reducera innehavet till 25 % med målet att ha en 

diversifierad portfölj. Om portföljbolaget i fråga fortsätter att öka i värde kan det visa sig vara 

en dålig affär. En sådan strategi har man enligt honom inte i Bure där man precis som 

exempelvis Melker Schörling och Latour har över 50 % av portföljens innehav fördelat på tre 

bolag eller färre. Han anser att man måste låta sina vinnare växa, trots att det kan leda till en 

obalans i portföljen. Det handlar inte om hur kursen rör sig utan det väsentliga är att bolaget 



 19 

 

presterar. Syftet med att äga en aktie är att få uppsidan, inte att undvika nedgången och det 

viktiga är att vara långsiktig.  

 

Angående Bures egen risk säger Tigerschiöld att de har haft en hög rörelserisk i sina 

investeringar. Detta eftersom de till stor del investerar i bolag som arbetar med 

högteknologiska produkter. Det krävs bland annat tekniskt avancerade produkter, patent och 

internationella organisationer som ska lyckas för att bolagen ska bli framgångsrika. I 

praktiken betyder det att det finns risk att man gör små vinster eller rentav förluster. Har man 

en hög rörelserisk kan man inte kombinera det med en hög finansiell risk, vilket Bure 

undviker. Han ser det som en motsats mot private equity där man istället oftast har låg 

rörelserisk och hög finansiell risk. Bures moderbolag är till hundra procent finansierade av 

eget kapital. 

 

Tigerschiöld berättar att Bures investeringar görs enligt Figur 3 nedan. (Bure Equity, 2016) 

En fjärdedel består av investeringar som man valt att kalla 10x, alltså bolag som har potential 

att uppnå en tiodubblad värdering. Dessa har ofta inget kassaflöde och hög operationell risk 

med avseende på exempelvis teknologi.  En fjärdedel av portföljen ska bestå av 

kassaflödesgenererande bolag som binder lite kapital och är högavkastande, till exempel 

kapitalförvaltning. Slutligen består hälften av bolag som de kallar normalbolag, 

produktägande bolag men en internationell marknad, för vilka man har en målavkastning om 

12 %. Minsta gemensamma nämnare för dessa tre typer av bolag är enligt Tigerschiöld att det 

handlar om branscher som man har stor erfarenhet av. Bure försöker också enbart arbeta med 

människor som går att utvärdera och undviker därför i princip direktinvesteringar utomlands. 

Gör man det så går detta istället genom portföljbolagen.  
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Figur 3: Målbild för Bures portfölj 

 

 

Att prioritera att arbeta med det man är bra på snarare än att försöka sprida sina innehav bland 

olika branscher som man inte är lika erfaren i anser Tigerschiöld är viktigast. Allt affärer 

handlar om är i grunden att eliminera risker. Är man kunnig inom området man är verksam i 

blir risken lägre. Att inte ta för många olika risker på samma gång är i sig ett sätt att minska 

riskexponering.  

 

Det kan handla om att Bure anser att det är viktigt att portföljbolagen befinner sig i olika faser 

i sin utveckling så att de inte drabbas av liknande problem samtidigt, sådana situationer är 

svåra att klara av. Det är en av anledningarna till att man använder matrisen ovan, de olika 

bolagen kan ha problem men de inträffar sällan samtidigt. Det skapar även synergier då man 

samlar kompetens inom olika områden.  

 

Att Bures innehav är något koncentrerat betyder enligt Tigerschiöld inte att man inte är 

diversifierade. Han menar att det finns olika perspektiv och förstår att andra kan tycka att det 

är nyttigt att ha mer spridda innehav. Enligt honom själv är det viktigare att vara intresserad 

av att portföljen ökar i värde än att vara orolig över att portföljen sjunker i värde. Kommer det 

svårare perioder har man istället den koncentrerade kompetens och erfarenhet som behövs för 

att lösa problemen. Tigerschiölds far, Dag, hade filosofin att man alltid måste vara en stark 

ägare, annars är man inte trovärdig. Det är en uppfattning som han själv delar. (Tigerschiöld, 

2016) 
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4.4 Creades 
 

Creades är ett investeringsbolag vars strategi går ut på att vara en långsiktig engagerad ägare i 

såväl mindre som medelstora noterade och onoterade bolag. Bolagets uppkomst var en 

konsekvens av att Investment AB Öresund vid årsskiftet 2011/2012 delades upp i två bolag 

där 59 % av Öresunds substansvärde tilldelades det nya bolaget Creades som har kunnat 

handlas på stockholmsbörsen sedan februari 2012. (Creades, u.d.) 

 

Substansvärdet i Creades uppgick i slutet av 2015 till 3,1 miljarder kronor och är fördelat på 

en portfölj som till ungefär 75 % består av börsnoterade innehav. De största innehaven vid 

samma tidpunkt var Avanza (35 %), Lindab (16 %), Transcom (7 %) och Acne Studios (7 %). 

(Creades, 2016) 

 

 

4.4.1 Årsredovisningens egna ord om risk  

 

Ett antal faktorer påverkar, eller kan påverka, Creades verksamhet direkt eller indirekt. Nedan 

beskrivs, utan särskild prioriteringsordning eller anspråk på att vara uttömmande, de 

riskfaktorer och förhållanden som anses vara av väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet 

och framtida utveckling.  

 

Creades definierar inte risk som risken att avvika från ett börsindex, utan som risken att 

innehaven minskar i värde. Risk mäts genom att bygga scenarier för hur mycket pengar 

Creades kan förlora vid varje given tidpunkt. Creades minskar exponeringen för marknadsrisk 

genom följande faktorer: 

  

• Creades har som enda mål att skapa värdetillväxt för Creades aktieägare. Detta 

minskar risken att Creades behåller eller investerar i portföljbolag där 

avkastningspotentialen relativt risken är låg.  

• Creades investerar huvudsakligen i svenska noterade bolag som bedöms som lågt 

värderade. Bolagets ledning är väl förtrogen med den svenska aktiemarknadens bolag, 

aktörer och dynamik. Därtill håller sig ledningen dagligen uppdaterad vad gäller 
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nyheter, händelser och information som direkt eller indirekt påverkar Creades 

investeringar.  

• Creades tar en aktiv roll via styrelsen i ett flertal av sina investeringar. Detta ger en 

djup förståelse för bolagen och den bransch inom vilken de verkar, och medför 

dessutom att Creades kan bidra till att genomföra åtgärder som är positiva för 

värdeutvecklingen i portföljbolagen.  

• Creades har en spridd portfölj av värdepapper, vilket minskar risken att negativa utfall 

i ett värdepapper bidrar till ett stort fall i Creades substansvärde.  

 

Vidare har Creades låg exponering för risk från aktielån, optioner och andra 

derivatinstrument, då dessa normalt endast nyttjas för att begränsa risken och/eller när 

Creades har täckta positioner. Exempelvis kan Creades utfärda köpoptioner på aktier som 

bolaget äger.  

 

Kreditrisken hanteras genom att risk utan styrelsens godkännande enbart får tas mot motparter 

med hög kreditvärdighet, till ett begränsat belopp och med begränsad löptid. Creades har för 

närvarande ingen väsentlig koncentration av kreditrisker.  

 

Motpartsrisk avser risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sina 

betalningsförpliktelser eller förpliktelser att leverera andra säkerheter. Motpartsrisk omfattar 

även risken att övriga aktieägare i Creades noterade och onoterade innehav agerar på ett sätt 

som påverkar Creades investeringar negativt eller försvårar Creades verksamhet. Motpartsrisk 

skall alltid beaktas vid investeringar.  

 

Creades likvida medel är normalt placerade som kontanta medel i bank, alternativt i 

räntebärande värdepapper med korta löptider, vilket eliminerar ränterisken. Aktieportföljens 

värde är också exponerat för ränterisk, men denna bedöms som låg då stigande räntor (och 

därmed stigande avkastningskrav) normalt förknippas med bättre konjunktur och därmed 

ökande bolagsvinster. De konvertibla skuldebreven löper till fast ränta.  

 

Creades direkta exponering mot valutaförändringar är låg. Indirekt påverkas Creades av att 

förändringar i valutakurser kan påverka portföljbolagen. Dock kan det finnas motverkande 

faktorer vad gäller valutarisker; en valutakursförändring som momentant sänker ett bolags 
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vinst kan ge samma bolag ökad konkurrenskraft och därmed ett högre värde. Sammantaget 

bedöms Creades direkta valutakursrisk som låg, varför denna risk normalt inte säkras.  

 

Vid investeringar i portföljbolag beaktas alltid likviditetsrisken. Creades investeringsmodell 

innebär att en viss likviditetsrisk vad gäller möjlighet att snabbt avyttra innehavet uppstår, 

framför allt på de icke marknadsnoterade innehaven. Detta är dock kalkylerat och uppvägs av 

den bedömda avkastningspotentialen. Den direkta finansieringsrisken är låg då Creades har 

hög soliditet och bolagets tillgångar huvudsakligen består av marknadsnoterade instrument 

och likvida medel. Den indirekta finansieringsrisken, i portföljbolagen, kan komma att 

påverka portföljbolagens värde negativt och därmed Creades via ägandet. (Creades, 2016) 

 

4.4.2 Intervju med Erik Törnberg, Creades 

  

Erik Törnberg är investeringsansvarig på Creades och har tidigare haft samma roll på 

investmentbolagen Custos och Öresund. Grunden i hela verksamheten är enligt honom att 

optimera avkastning per riskenhet. Han menar att risk inte är ett enskilt mått utan måste 

kopplas till den möjliga avkastningen. Är avkastningen låg ska risken vara lägre. Det kan vara 

värt att investera i något som är väldigt osäkert för att avkastningspotentialen är hög. 

Sammantaget är det viktigt att inse vilka risker som är goda och vilka som är dåliga.  

 

Han tar upp ett citat av Donald Rumsfeld som sade att det finns saker vi vet att vi vet, saker vi 

vet att vi inte vet och saker vi inte vet att vi inte vet. Det viktiga är att ha tillräckligt mycket 

erfarenhet för att kunna minimera risker man inte vet att man inte vet. Som ett exempel 

diskuteras Ingvar Kamprad. Han vet att han har mindre kunskap inom vissa områden. Därför 

anställer han folk som är bra på det han är dålig på, något som dock kan vara svårare i ett 

investmentbolag som har en liten organisation. Det får alltså inte uppstå problem man inte 

kunnat förutse. Törnberg nämner dock att Creades anställda är specialiserade på olika sorters 

bolag och branscher eftersom han tycker att det är viktigt att få olika infallsvinklar i ett nytt 

investeringsobjekt.  

 

Törnberg säger att det finns risker som man tar medvetet efter att noga ha kalkylerat och 

identifierat vilka scenarier som kan uppstå om ett problem inträffar. Ett exempel kan vara att 

man tänkt etablera sig i Tyskland och investera 50 miljoner kronor. Går det bra kan man tjäna 
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500 miljoner kronor, går det dåligt går man miste om hela beloppet. Det är en medvetet tagen 

risk där man räknat på sannolikheten för att de två scenarierna ska inträffa för att sedan se om 

det sammantaget blir värt att ta risken att förlora hela beloppet.  

 

Om ett innehav tar upp stor del av portföljen så är det viktigt att se till att risker i nya 

investeringar inte korrelerar med det befintliga. Detta är en strategi som Creades lägger stor 

vikt vid. Är innehavet däremot mindre så är det inte av lika stor betydelse att de har liknande 

risker.  

 

Törnberg berättar att Creades tidigare investerat i ett bolag som då var relativt litet men 

kraftigt ökade i värde och således efter en tid utgjorde en stor del av portföljen. Detta gjorde 

att man hade två stora innehav som var verksamma i liknande branscher och således var 

exponerade mot liknande risker. Han tycker därför att om ett bolags tillväxt rubbar balansen i 

portföljen kan det vara bra att göra justeringar. Detta för att inte ha flera allt för stora innehav 

med liknande risker samtidigt.   

 

Dock hävdar Törnberg att om man är bra på en viss typ av företag och man vet hur man ska 

hantera riskerna i dem så kan man ta mer risk av den typen. Han menar att erfarenheten gör 

att de vet hur man skapar avkastning i bolag och därmed kan riskerna tyckas vara höga sett 

utifrån. Han tycker också att det bland portföljbolagen är viktigt att identifiera sina vinnare 

och att man istället ska göra sig av med sina förlorare. 

 

En strategisk princip som Creades har valt att använda för att undvika risk är att till stor del 

undvika att investera i bolag som befinner sig i ett tidigt skede i sin utveckling. Eftersom 

Creades har en liten organisation är det svårt men också kostsamt att genomföra den 

omfattande research som krävs för att få en utförlig bild av risken i investeringen. Man 

försöker också hålla sig borta från branscher som man inte har tillräcklig erfarenhet i. Dock 

anser Törnberg att man är något opportunistiska och försöker ta chansen när den dyker upp.  

 

Törnberg tar upp en annan faktor som för Creades minimerar risker. Det är det faktum att man 

agerar som aktiv ägare och sitter i styrelsen i de bolag man har större ägarandel i. Det innebär 

att man får djupare kunskap om bolagen vilket gör att man vet vilka riskerna är samtidigt som 

man kan vara med och styra bolaget.  
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På frågan om Creades använder sig av någon form av portföljteori svarar Törnberg att man 

gör det implicit men inte explicit. Han menar att man utvärderar riskerna med avseende på 

portföljen som helhet. Rent implicit så ligger nästan all form av portföljteori i det de gör men 

de använder inte per definition exakta modeller. Törnberg tror att om man skulle titta närmare 

på hur de arbetar skulle man nog hitta delar av modeller och teori som används vid olika 

tillfällen och situationer.  

 

Angående diversifiering så hävdar Törnberg att man inte kan diversifiera sig mot större 

finansiella kriser då det oftast går lika dåligt för alla. Om banksystemet havererar är inte ens 

kontanter säkert. Konjunkturer är också svårt att diversifiera sig mot men det man kan göra är 

att öka sin kontantandel. (Törnberg, 2016) 

 

 

4.5 Traction 
 

Bolaget fokuserar inte på någon specifik bransch utan strategin går ut på att ha ett 

affärsmannaskap som kan appliceras på alla branscher. Man söker ett långsiktigt ägande för 

att uppnå en bra avkastning på kapitalet. Bolaget grundades 1974 av Bengt Stillström och 

börsnoterades 1997. (Traction, u.d.) 

 

Substansvärdet uppgick i slutet av 2015 till cirka 2,1 miljarder kronor och de fyra största 

noterade innehaven var Nilögruppen (9%), OEM international (6%), Softtronic (4%) och 

Hifab group (4%). (Traction, 2016) 

 

4.5.1 Årsredovisningens egna ord om risk  

 

Risker och osäkerhetsfaktorer Nedan följer en kortfattad beskrivning av de mest väsentliga 

risk- och osäkerhetsfaktorerna för såväl koncernen som moderbolaget.  

 

Affärsmässiga risker är till exempel att ha en hög exponering i en viss bransch eller ett enskilt 

innehav. Den totala portföljens risker begränsas av att den består av ett flertal investeringar i 

olika branscher, där Nilörngruppen som är Tractions största innehav står för 9 procent.  
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De huvudsakliga finansiella riskerna som Tractionkoncernen är exponerad mot är prisrisker, 

det vill säga risken för värdeförändring i ett finansiellt instrument på grund av förändringar i 

antingen aktiekurser, obligationskurser, valutakurser eller räntor.  

 

Merparten av aktierisken finns i AB Tractions aktieportfölj och helägda dotterbolag som äger 

större innehav i noterade projektbolag. Traction värderar sina noterade innehav till aktuellt 

marknadspris vilket inte återspeglar det långsiktigt korrekta värdet i företag där Traction äger 

en större ägarandel. Värdet på dessa större ägarandelar materialiseras först vid en försäljning 

och då visar det sig om innehavet säljs till en överkurs eller rabatteras jämfört med rådande 

noterade kurs. Aktuellt marknadspris är dock, enligt Traction, den mest rimliga metoden att 

löpande värdera de noterade innehaven. Det är också en risk att värderingen av onoterade 

innehav varierar från det värde som erhålls vid en extern försäljning.  

 

Ränterisken finns huvudsakligen i obligationsportföljen. Andra risker som uppstår i den 

finansiella verksamheten är likviditets-, finansierings-, valuta- och kreditrisker samt 

operationella risker. Dessa risker följs kontinuerligt upp av organisationen.  

 

Det finns även risker med att externa regelverk och lagar, avtalsrelaterade åtaganden samt 

företagsinterna regler inte följs, samt risker med IT-säkerhet. Andra operativa risker och 

osäkerheter är att styrelse, ledning eller nyckelpersoner fattar felaktiga beslut vilket kan 

påverka bolaget negativt. Därtill finns ett beroende av enskilda nyckelpersoner i flera av 

Tractions innehav.  

 

De osäkerhetsfaktorer som påverkar verksamheten och bland annat gör bedömningar om den 

framtida utvecklingen osäker är framförallt hur valuta- och aktiekurser, prisläget för 

onoterade innehav samt olika branscher utvecklar sig. (Traction, 2016) 

 

4.5.2 Intervju med Joakim Skoglund, Traction  

 

Joakim Skoglund arbetar efter en lång karriär inom finansbranschen som analytiker och 

portföljförvaltare på Traction. Bolaget har en konsultbakgrund som lett till att man ofta 

investerat i bolag med problem i olika aspekter, operativt eller finansiellt.  
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Skoglund berättar att när man tittar på ett bolag måste det ha en frisk kärna. Annars kan 

bolaget ha operativa problem av andra anledningar såsom en ny satsning eller att man är inne 

i produktcykel som gör att man ser möjligheter. Har investeringsobjektet ingen frisk kärna så 

torde man hålla sig borta.  

 

Enligt Skoglund har inte Traction någon specielle gemensam nämnare när man ska göra en 

nyinvestering. Traction försöker se varje bolag som en individuell investering. Man försöker 

att hitta bolag som har en hög potential. Många av investeringarna har gjorts i bolag som 

befinner sig i en problematisk situation vilket gjort att det funnits en möjlighet till hög 

avkastning. 

 

Skoglund tror inte att man kan hitta något investmentbolag som strikt följer portföljteori då 

det mer används av fondförvaltare. Anledningen till detta kan vara att de förvaltar tillgångar 

som är likvida. Skoglund menar att då man är en aktiv ägare med styrelseplatser så brukar 

man se investeringarna ur ett längre tidsperspektiv. Investmentbolagen måste ta en annan 

hänsyn om det går dåligt. En annan poäng är att om man äger en stor del av ett bolag så måste 

man hitta en köpare, man kan inte bara sälja av aktierna.  

 

Däremot så menar Skoglund att at det är viktigt att ha en spridd portfölj och inte lägga alla 

ägg i samma korg. Diversifiering gör att ett bolag inte kan fälla hela portföljen. Man tänker 

också på vad som kan vara rätt tid att ta hem sin investering. Han menar att man kan skydda 

sig mot det mesta utom vissa marknadsrisker. Om börsen i sin helhet går ner så kommer det 

att synas i portföljen. Annars kan man diversifiera och skydda sig mot det mesta. Traction 

investera inte i nystartade bolag utan vill ha en beprövad modell med en god operativ kärna. 

Man har dock innehav spritt geografiskt trots att bolagen kan vara verksamma i liknande 

branscher som gör att man på det sättet sprider sin risk.  

 

Skoglund menar att mycket riskbedömning kräver erfarenhet. Man måste göra en 

sammanställning av vilka risker som kan påverka ett bolag samt se till hur bolaget är värderat. 

En del av charmen med marknaden tycker han är att att alla inte har samma åsikter. Detta 

speglar sig att alla har olika syner på risk. Hade alla tyckt samma hade vi inte haft en 

fungerande marknad.  
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Avslutningsvis berättar Skoglund om ett av de tidigare uppdragen i hans karriär där han 

arbetat länge för att få till en värdering efter en modell. Detta visade sig sedan överflödigt när 

han chef kunde lösa uppgiften på 30 sekunder. Sedan dess har han aldrig arbetat exakt efter en 

modell. Med detta menar Skoglund att teorin är bra att ha i bakhuvudet men att det sällan 

fungerar i verklighet.  

 

4.6 Investor 
 

Investor är Sveriges största och äldsta investmentbolag. Bolaget grundades 1916 av 

Stockholms Enskilda Bank och börsnoterades 1917. Bolaget ska vara en långsiktig aktiv 

ägare i Norden-baserade företag. (Investor, u.d.) 

 

Investors substansvärde uppgick vid slutet av 2015 till 271,8 miljarder kronor. De tre största 

innehaven vid samma tidpunkt var Atlas Copco (15%), SEB (14%) och ABB (12%). 

(Investor, 2016) 

 

 

4.6.1 Årsredovisningens egna ord om risk  

 

Riskhantering är en del av styrelsens och ledningens verktyg för styrning och uppföljning av 

Investors verksamhet. Styrelsen beslutar om risknivå, mandat och limiter. Styrelserna i de 

operativa dotterföretagen beslutar om risknivå och limiter samt hanterar riskerna i sina 

respektive affärsverksamheter. Nedan beskrivs kortfattat de mest väsentliga riskerna och 

osäkerhetsfaktorerna för såväl koncernen som moderbolaget.  

 

Affärsmässiga risker utgörs främst av en hög exponering mot en viss bransch eller ett enskilt 

innehav och risken för förändrade marknadsförutsättningar som påverkar vårt substansvärde 

och investeringsmöjligheter samt begränsar möjligheten att göra avyttringar vid önskvärd 

tidpunkt. Den totala portföljens risk begränsas dock av att den består av många investeringar i 

flera olika branscher och geografiska marknader. Affärsrisker i de operativa dotterföretagens 

olika verksamheter hanteras bland annat genom kontinuerligt fokus på produktutveckling, 

kundbehov, omvärldsbevakning och kostnadseffektivitet.  
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De huvudsakliga finansiella riskerna är marknadsrisker, det vill säga risker förknippade med 

värdeförändringar i finansiella instrument. För Investor är aktiekursrisk den klart största 

finansiella risken. När det gäller ränte- och valutarisker använder Investor derivat som ett sätt 

att hantera dessa. (Investor, 2016) 

 

4.6.2 Intervju med Daniel Nodhäll, Investor 

 

Daniel Nodhäll har arbetat på Investor sedan 2002 och har idag rollen som ansvarig för 

noterade kärninvesteringar vilka består av elva innehav med ett samlat marknadsvärde om 

cirka 215 miljarder kronor.  

 

Nodhäll inleder med att man på Investor lägger väldigt lite fokus på risk ur ett 

portföljperspektiv. Då det handlar om en aktiv förvaltning där man har styrelseplats i samtliga 

innehav ligger fokus snarare på att vara involverade i att driva en strategisk utveckling i 

bolagen för att skapa värde. Man tittar inte på portföljer ur ett traditionellt förvaltarperspektiv. 

Utgångspunkten är istället tydliga individuella satsningar i respektive bolag, att maximera 

värdet per innehav. Han menar att portföljen inte är tillräckligt diversifierad för att traditionell 

teori ska bli tillämpligt. Det är dock ett medvetet strategiskt val då man tror på bolagen och 

vill vara med i deras utveckling. Det gör att man får en avkastning som skiljer sig från 

stockholmsbörsens index. Att man letar efter attraktiva investeringar snarare än att försöka 

bygga en bred portfölj tror Nodhäll är ett tillvägagångssätt som används även i andra stora 

investmentbolag. Trots att han i sin utbildning lärt sig teorierna påstår han sig aldrig ha fått 

användning av dem i praktiken.  

 

På Investor tänker man enligt Nodhäll på hur koncentrationen i portföljen ser ut, något som 

framförallt kan bli aktuellt om enskilda innehav ökar kraftigt i värde. Det brukar däremot inte 

föranleda ett beslut om att minska ett innehav, grundhypotesen är att kvarstå som ägare. Att 

Investor säljer på marginalen sker väldigt sällan då det ger ett väldigt starkt signalvärde att 

man inte tror på bolaget i fråga. Han menar att man som investerare under lång tid har en 

tendens att lära sig att marknadsvärden kan gå upp och ner, bolag som haft ett par 

framgångsrika år kan möta motgångar senare. Man får räkna med att värdefluktuationer 

kommer att ske från tid till annan. Det är viktigt att inte jaga upp sig för mycket om ett bolag 
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växer och således tar upp en stor del av portföljen då det är en positiv tillväxt som föranlett 

detta.  

 

Koncentrationen i portföljen blir även väsentlig vid nyinvesteringar, då ofta med avseende på 

branschexponering. Om man har en stor del av portföljen i exempelvis cykliska industrier så 

måste ett investeringsobjekt av samma karaktär vara ännu bättre än om det hade varit i en 

bransch som inte har lika stor del i den befintliga portföljen. Det behöver alltså inte vara 

avgörande men man har det i åtanke. Ur det perspektivet menar Nodhäll att man använder 

element av diversifiering från portföljteori trots att man inte räknar på det. Det är inte lika 

betydande när det handlar om befintliga innehav som vuxit sig stora, då låter man hellre sina 

vinnare växa. Trots att man har delar av portföljteorierna i tankegångarna så är 

huvudbudskapet att man inte använder sig av det. Investor använder sig inte av teorierna om 

en effektiv portfölj då man inte har för avsikt att per definition ha en effektiv portfölj. 

Avsikten är att förvalta de bolag som man valt att satsa på. 

 

Investor tittar framför allt på aktieinvesteringar och vilka risker som finns i respektive 

portföljbolag. Som ett enkelt exempel på hur Investor arbetar hävdar Nodhäll att man 

identifierar ett antal faktorer som på sikt kommer att skapa värde i investeringsobjektet. 

Därefter handlar arbetet mycket om att bedöma riskerna för att dessa faktorer inte går som 

planerat. Det kan handla om omständigheter inom bolaget, marknaden eller omgivningen som 

påverkar intjäningen och därmed Investors aktieavkastning.  Utöver detta finns det även en 

marknadsrisk som är mer driven av sentiment och allmän oro på marknaden. Nodhäll menar 

att det är viktigt att skilja på risker som påverkar företaget och risk som påverkar aktien, att 

särskilja dessa två begrepp är av stor vikt. Trots att företaget går bra kan aktien vara 

nedpressad vilket kan vara en konsekvens av allmän oro eller sentiment gentemot aktier 

generellt. En sådan situation kan istället skapa möjligheter. Investors syn på verksamheten är 

alltjämt att man kan driva värdeskapande på över tid så länge man som aktiv ägare med 

styrelserepresentanter i bolagen gör rätt saker, rätt investeringar och rätt förvärv. Han betonar 

dock vikten av att hela tiden vara medveten om vilka risker man tar som investerare och 

företagsledare eftersom allt i grunden handlar om att ta beräknade risker för att skapa värde. 

Det genomsyrar alla beslut som tas i bolag oavsett nivå.  

 

Att svara på frågan huruvida man kan anse att Investors portfölj är diversifierad eller inte 

tycker Nodhäll är svårt. Detta eftersom det beror på vad man jämför med. Han tror att 
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investmentbolag där man i sin verksamhet har för avsikt att vara aktiv ägare alltid kommer att 

ha en mer koncentrerad portfölj än en finansiell investerare. Man kan som aktiv ägare inte 

sprida sina innehav lika brett. Istället för riskminimering enligt en portföljteoretisk mening 

skapar man värde genom att aktivt vara inblandad i att strategiskt utveckla sina innehav. Man 

följer istället innehaven noggrannare och har representanter i respektive styrelse vilket gör att 

man med en begränsad organisation inte kan hantera hundra innehav. På det sättet menar 

Nodhäll att man medvetet är mer koncentrerad än en pensionsfond. Om man istället jämför 

med andra stora svenska investmentbolag så har man en relativt bred och fördelad portfölj 

vars struktur han dock tror liknar andra bolags. Till skillnad mot många andra bolag har man 

utöver sina noterade innehav även helägda dotterbolag som är onoterade vilket också kan ses 

som en diversifiering.  

 

4.7 Kinnevik 
 

Kinnevik är ett investmentbolag som inriktar sig på konsumentverksamheter. Bolaget 

grundades 1936 av Robert von Horn, Wilhelm Klingspor och Hugo Stenbeck. 1983 tar Jan 

Stenbeck över ansvaret för bolaget och man börjar inrikta sig mer och mer på telekom, media 

och teknik. (Kinnevik, 2016) 

 

Bolagens tre största innehav var per slutet av 2015 Millicom (26,2%), Zalando (22,6%), Tele2 

(15,3%) och det totala substansvärdet uppgick till cirka 83,5 miljarder kronor. (Kinnevik, 

2016)  

 

4.7.1 Årsredovisningens egna ord om risk  

 

Koncernens hantering av finansiella risker är centraliserad till Kinneviks finansfunktion och 

bedrivs utifrån en av styrelsen fastställd finanspolicy. Denna policy ses kontinuerligt över av 

finansfunktionen och uppdateras vid behov i samråd med revisionsutskottet och med 

godkännande av Kinneviks styrelse. Koncernen har en modell för riskhantering, vilken syftar 

till att identifiera, kontrollera och reducera risker. Rapportering av identifierade risker och 

hantering av dessa sker en gång per kvartal till Kinneviks styrelse. 

 

Kinnevik är exponerat mot finansiella risker främst avseende: 
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– Aktiekursförändringar, det vill säga värdeförändring i aktieportföljen 

– Valutakurser bestående av transaktionsexponering och omräkningsexponering 

– Ränteförändringar som bland annat påverkar finansieringskostnaden 

– Likviditet och finansiering, det vill säga risken att finansieringsmöjligheterna är begränsade 

när lån behövs och att betalningsförpliktelser därmed inte kan uppfyllas 

– Motparters kreditvärdighet, i betydelsen att Kinneviks motpart i en finansiell transaktion 

inte kan fullfölja sina betalningsåtaganden 

 

Transaktionsexponering 

Koncernens lån och kassa är i huvudsak i svenska kronor. Bortsett från erhållna utdelningar, 

gjorda investeringar och avyttringar, har koncernen inte några väsentliga kassaflöden i 

utländsk valuta. 

 

Omräkningsexponering 

Med omräkningsexponering avses exponering till följd av omräkning av balansposter i 

utländsk valuta. Kinneviks balansexponering är framför allt hänförlig till omräkning av aktier 

i utländsk valuta. 

 

Kinnevik är även exponerat mot indirekt omräkningsexponering eftersom en majoritet av 

portföljbolagen är verksamma internationellt. I och med att portföljbolagen är verksamma 

internationellt påverkas portföljbolagens aktiekurser indirekt av valutakursförändringar. 

 

Kinneviks huvudpolicy är att hålla en kort räntebindning på bolagets lånefinansiering 

eftersom bolagets uppfattning är att kort räntebindning leder till lägre räntekostnad över tiden.  

 

Kinneviks likviditets- och finansieringsrisk begränsas genom att en stor del av tillgångarna 

utgörs av noterade aktier.  

 

Kinneviks refinansieringsrisk begränsas dels genom att ha finansiering från olika källor och 

från ett antal olika banker som förfaller vid olika tidpunkter och dels genom att sträva efter att 

refinansiera dessa minst sex månader innan förfall.  
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Motpartsrisken för Kinnevik i de finansiella transaktionerna styrs av olika regelverk inom 

Kinneviks finanspolicy bland annat genom att varje motpart i samband med kortfristiga 

placeringar ska ha en viss minsta kreditvärdighet (rating) samt att begränsningar finns 

avseende maximalt belopp och löptid. (Kinnevik, 2016) 

 

4.7.2 Sammanställning Kinnevik 
 
Kinnevik är en aktiv ägare som har för avsikt att skapa en årlig avkastning som överträffar 

stockholmsbörsens index. (Kinnevik, 2016) 

 

Kinnevik var tidigare ett bolag som hade sitt fokus på svenska bolag och svenska industrier. 

Över tid har strategin ändras till det man anser är tillväxtmarknader. I dagsläget har man 

innehav inom e-handel, kommunikation, underhållning och finansiella tjänster. (Kinnevik, 

2016) Man vill investera i teknikintensiva konsumentföretag. Dessutom har man innehav som 

är etablerade i större delar av världen. Man anser att man har en väl avvägd geografisk 

spridning mellan mogna marknader. Dock har den procentuella delen av intäkterna från 

Europa ökat på senare år. (Leijonhufvud, 2016) 

 

Kinnevik har gått från de svenska industrierna till att under Jan Stenbecks ledning fokusera på 

media för att nu ännu en gång skifta fokus. Detta har man gjort till stor del genom innehavet 

Rocket Internet har man också fått ett stort fokus i onlinebaserade bolag. Rocket Internet är ett 

bolag som investerar och hjälper till att skapa värde i internetföretag. Detta gör att Kinnevik 

indirekt har fått ett större innehav i portföljen än vad man hade tidigare. Bolagen som Rocket 

Internet investerar i är små men många vilket gör att man får en bred portfölj. Många av dessa 

mindre bolag är inte noterade. (Hedelius, 2014) 

 

Kinnevik tycker att det är viktigt att ibland realisera sina vinster för att kunna visa upp detta 

för aktieägarna. Man anser att det bästa sättet att investera och desinvestera är att göra det i 

etapper för att inte ge ett dåligt signalvärde. Kinnevik anser också att man hellre säljer av i 

innehav som inte ligger närmast sin kärna av kompetens. Viktigt för Kinnevik är också att 

man har den kontroll man vill ha för att kunna driva bolaget på sitt sätt. Samtidigt tycker 

Kinnevik att man ska behålla de innehav som är lönsamma. (Petersson, 2016) 
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Kinnevik har också under de senaste åren haft än större kassa än tidigare. Det här betyder att 

man kan ha bättre framförhållning än förr. (Hedelius, 2014) 

 

4.8 Övrigt 
 

Trots att Melker Schörling ABs verkställande direktör Ulrik Svensson inte hade möjlighet att 

ställa upp på en intervju skriver han per e-post: 

”Det korta svaret är dock att vi inte använder någon akademisk teori i samband med 

riskfrågor.” (Svensson, 2016) 
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5. Diskussion 
 

Trots att bolagen enligt matrisen skiljer sig i egenskap av struktur och storlek hade man till 

stor del liknande syn på risk och investeringsstrategi. Gemensamt för bolagen var att man inte 

påstod sig använda några teoretiska riskmodeller per definition. Samtliga intervjupersoner 

kände till modern portföljteori men tyckte att det var svårt att applicera på ett investmentbolag 

eftersom man inte har tillräckligt många innehav i portföljen. Investmentbolagens 

fundamentala grundidé är egentligen densamma som i Markowitz portföljteori, att optimera 

avkastningen i relation till den risknivå man är beredd att ta. Investmentbolagen har dock ett 

tillvägagångssätt som skiljer sig markant från hur man optimerar en portfölj enligt Markowitz 

teori. Enligt modern portföljteori ska man minimera risk med avseende på portföljen i sin 

helhet medan investmentbolagen istället huvudsakligen ser varje innehav ur ett individuellt 

perspektiv.  

 

För investmentbolagen som arbetar med aktiv förvaltning kan man se det som en 

riskminimerande åtgärd att vara engagerad i bolagets strategiska utveckling som aktiv ägare 

genom att inneha styrelseposter i portföljbolagen. Detta betyder att det krävs en stor 

organisation om man samtidigt ska kunna ha en bred och optimalt diversifierad portfölj. Det 

går dock att argumentera för att riskhantering i form av kontroll och styrning av ett mindre 

antal bolag är mer lönsamt än diversifiering då risken i viss mån kontrollerad. En portfölj med 

en bred diversifiering minimerar risk utifrån perspektivet att specifika händelser eller 

förändringar av omständigheter får en begränsad negativ påverkan på portföljen. Resultatet 

blir på sikt en stabil tillväxt med låg volatilitet som rör sig nära index.   

 

Att vara aktiv ägare i sina portföljbolag medför också att man bygger nätverk med personer 

som är verksamma i de bolag och branscher där portföljbolagen är aktiva. Att skapa nätverk 

av människor med stor erfarenhet inom de områden man investerar i gör att man kan 

adressera problem i portföljbolag genom att tillsätta personer i ledningen med relevant 

kompetens.  

 

Målet för investmentbolagen är annorlunda. Tanken är att man med sin kompetens och det 

nätverk man har kan skapa mervärde i de individuella investeringarna och på så sätt öka 

avkastningen för portföljen i sin helhet. Genom att identifiera attraktiva enskilda 
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investeringsmöjligheter försöker man minimera risk i, och utveckla, portföljbolagen för att på 

sikt uppnå en tillväxt som med marginal ska överträffa index. Målet är alltså inte att skapa en 

portfölj med minimerad risk då man i investmentbolagen inte tror att det är det bästa sättet att 

skapa värde åt sina aktieägare.  

 

Diversifiering kan för investmentbolag snarare innebära en begränsning. Anledningen till att 

de arbetar på det sätt de gör är att man ser det som det optimala sättet att skapa värde för sina 

aktieägare givet den risknivå man är benägen att ta, vilket är syftet med verksamheten. Av 

bilagan framgår att de investmentbolag som är noterade på Stockholmsbörsen har varit 

framgångsrika jämfört med index vilket tyder på att de strategier man arbetar efter varit 

lönsamma på lång sikt.  

 

En annan anledning till att investmentbolag har svårt att tillämpa modern portföljteori är att 

man till skillnad mot en traditionell portföljförvaltare äger en del i ett bolag snarare än en 

aktie. Eftersom man är engagerad i bolagets ledning och strategiska utveckling som långsiktig 

ägare är det viktigare hur bolagets tillstånd ser ut snarare än hur aktiekursen utvecklas på kort 

sikt. Så länge bolaget utvecklas väl kommer aktiekursen långsiktigt att ha en god tillväxt.  

 

Synen på portföljkoncentration som över tid förändras som konsekvens av värdeförändringar i 

portföljbolagen skiljde sig mellan de intervjuade bolagen. Att låta sina vinnare växa är en 

strategi som många investmentbolag tror på. En del menar dock att det är viktigt att inte bli 

för fäst vid sina innehav och att det är viktigt att agera rationellt vad gäller att realisera både 

vinster och förluster. Att göra mindre försäljningar med syftet att minska koncentrationen i 

portföljen kan dock vara komplicerat. Om ett investmentbolag säljer delar av sitt innehav i ett 

börsnoterat bolag kan marknaden tolka det som en signal om att ägaren inte tror på bolaget. 

Det är även svårt för ett aktivt ägande investmentbolag att sälja innehav då det ofta krävs att 

man hittar en köpare samt att man har ett engagemang i bolagets ledning.  

 

Modern portföljteori torde således vara en teori som är mer lämpad för investerare som inte 

arbetar med ett aktivt engagemang i portföljbolag utan snarare ett verktyg för de investerare 

som inte har möjlighet eller önskan att göra det. Teorin bör därför inte ses som ett 

riskjusterande verktyg som kan användas av aktiva ägare utan snarare som ett sätt att hantera 

risk för aktörer som inte själva kan påverka bolagen.  
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En intressant observation gällande investmentbolagens strategi är att man arbetar på samma 

sätt som man gjort under årtionden. Trots att system och marknader utvecklats ser 

verksamheten inte annorlunda ut. Det finns idag ett brett utbud av finansiella instrument som 

inte fanns att tillgå innan, ett ämne som inte nämns av intervjuobjekten. Den insamlade 

informationen tyder på att man fortfarande enbart arbetar med aktier. 

 

Då det är möjligt att använda sig av derivatinstrument för att minimera risk skulle det 

potentiellt kunna vara av intresse för bolagen. Det är alltjämt komplexa instrument som kan 

vara svåra att värdera och som riskerar leda till stora förluster. Det torde därför vara ett aktivt 

val att investmentbolagen inte använder sig av denna metod. Resonemanget är således i linje 

med vad som tidigare nämnts om investmentbolagens strategi, att man som strategi valt att 

arbeta enligt ett sätt som är beprövat och som man har kompetens och erfarenhet inom. Det är 

möjligt att se på användandet av derivatinstrument som ytterligare risker snarare än 

riskminimerande åtgärd varför man avstår. Hedging skulle därför också kunna ses som en 

riskminimerande strategi man använder om man har en kortare investeringshorisont eller inte 

har aktivt ägande i portföljbolagen.  
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6. Slutsats 
 
Slutsatsen blir med avseende på uppsatsens syfte är att man i svenska investmentbolag inte 

använder sig av specifik akademisk teori vid riskhantering. Däremot kan vissa element hittas. 

För att undvika onödigt risktagande i portföljen går man oftast till sin egen erfarenhet och 

bedömer vad som är acceptabel risk sammantaget och ställer det i förhållande till vad 

avkastningen förväntas bli. Identifierar man ett bolag som man ser tillväxtpotential i menar 

man att beslut inte fattas beroende på huruvida bolaget korrelerar med befintliga 

investeringar. Man har portföljens uppbyggnad och koncentration i åtanke men den avgörande 

faktorn är hur den förväntade avkastningen i det enskilda investeringsobjektet ser ut. 

Investmentbolagen är inte nödvändigtvis ute efter att minimera risk, strategin bygger istället 

på att beräkna risk i sina investeringar och försöka maximera tillväxten i enskilda bolag. 

 

6.2  Förslag på vidare forskning 
 
Det är möjligt att genomföra vidare forskning genom att med en större tidsram genomföra 

intervjuer med fler investmentbolag än i denna studie. Detta för att få en bredare bild av 

investmentbolagens strategier och eventuellt finna nya åsikter och ståndpunkter. Vid en sådan 

studie är det även möjligt att göra en annan uppdelning av bolagen och på så sätt undersöka 

om samband kan hittas med andra omständigheter såsom ägarstruktur, kursutveckling och 

substansrabatt. 

  

Vidare vore en studie av jämförande karaktär intressant. Detta genom att undersöka de 

svenska investmentbolagens strategier i förhållande till liknande bolag såsom venture capital-

bolag med avseende på diversifiering, specialisering och portföljteori. Därefter vore det 

intressant att jämföra fördelar och nackdelar med respektive strategi.  

 

6.3 Kritik 
 
De personer som valts ut som intervjuobjekt är valda i egenskap av deras koppling till 

respektive bolag. Det kan innebära en intressekonflikt där respondenten vill få bolaget att 

framstå i god dager vilket gör det möjligt att ifrågasätta informationens objektivitet. Att 

bolagen dessutom är börsnoterade gör att man enligt regelverk endast får bistå med offentlig 

information.  
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Genom att utföra intervjuer med representanter från flera olika investmentbolag kan man 

uppnå en mer nyanserad och rättvis sammanlagd bild. För att motverka problematiken i 

metoden har informationen från intervjuer och insamlad sekundärdata genomgående kritiskt 

granskats. En begränsning i uppsatsen är att fler intervjuer inte genomförts, något som dock är 

en konsekvens av en limiterad tidsram. Detta gör att slutsats och analys baserad på 

genomförda intervjuer kan ifrågasättas. 
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8. Bilagor 
8.1 Emperistudie 
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8.2  Intervjumall 
 
 

Hur skulle du definiera ordet risk? 

 

Finns det någon gemensam nämnare som sträcker sig över samtliga av era investeringar, trots 

att bolagen är olika? Vilken? 

 

Använder ni er av någon form av portföljteori exempelvis Markowitz ”Modern portföljteori”? 

Hur? Om inte, är det någon del av den teorin som ni använder? 

 

Vid en ny investering, tänker ni på huruvida bolaget korrelerar med eller kompletterar 

portföljen? 

 

Hur mycket vikt lägger ni vid branschspridning? Icke branschrelaterad spridning (geografisk, 

politisk, valuta, bolagsfaser etc)? 

 

Hur bedömer ni riskerna i nya och befintliga investeringar? 

 

Anser du att ditt bolag investerar koncentrerat eller diversifierat? Varför? 

 

Vilka risker kan man diversifiera sig mot och vilka kan man inte diversifiera sig emot? 

 

”Diversification is protection against ignorance. It makes little sense if you know what you’re 
doing.” Håller du med? Ser du någon likhet i hur ni hanterar investeringar? 
 

Hög risk får någon kan vara låg risk för en annan, är det ett påstående du håller med om? 
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