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Sammanfattning 
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Syfte:  Vi avser med denna uppsats att undersöka substansrabatten 

hos svenska investmentbolag mellan åren 1999-2007, och 
med hjälp av befintliga teorier, se om man kan skapa en 
placeringsstrategi vilken kan leda till överavkastning. Vi har 
även för avsikt att tydligöra sambandet mellan substansrabatt 
och avkastning 

Teori Valda teorier för uppsatsen baseras på tidigare forskning samt 
relevanta teorier, vilket ska bidra till mer förståelse mellan 
sambandet substansrabatt och avkastning  

 
Metod: Vår undersökning bygger på en Buy and Hold strategi där vi 

investerar i de investmentbolag med högst respektive lägst 
substansrabatt för att kunna generera överavkastning. 
Undersökningens signifikans kommer att testas genom 
hypotesprövning. 

 
Empiri:  Vi har kunnat fastställa att storleken på portföljen är 

avgörande för om man skall få en signifikant avkastning. Vi 
kan även finna ett samband med nivån på konjunkturen och 
substansrabatten. 

 
Slutsatser:  Vår investeringsstrategi har generat överavkastning, vilket 

inte är signifikant. Vi kan påvisa att det finns en signifikant 
skillnad mellan portföljer baserad på höga och låga 
substansrabatt. Detta indikerar på att det förekommer en 
ineffektivitet på marknaden.    
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Abstract 
 
 
Title:  Does size matter? A study of net asset discount on the 

Swedish investment trust market.  
 
Seminar date:  2009-01-16 
 
Course:  Business administration, Finance, 15 ECTS credits, 

Masterthesis, School of Management and Economics, Lund 
University 

 
Authors:   Joakim von Stockenström, Philip Klingspor 
 
Advisor:   Maria Gårdängen 
 
Five key words:   Net asset discount, abnormal return, premium, market 

efficiency, trust company. 
 
Purpose:  In our study we have the intention to look into the net asset 

discount with in Swedish trust companies between the years 
1999-2007, and together with present theories, see if you can 
create a new investment strategy that could lead to abnormal 
return. We have also the intention to clarify the correlation 
between net asset value discount and abnormal return.   

Theory: The chosen theories for our thesis are based on former 
research and essential theories, which will contribute with 
more understanding between the net asset discount and return 

 
Methodology: This study is based on a buy and hold strategy were we invest 

in trust companies with high respective low net asset discount 
to see if it´s possible to generate abnormal return. The 
significance of our results will be established by hypothesis 
testing.  

 
Empirical foundation:  We have managed to define that the size of the portfolio does 

matter, if the return is going to be significant. We could also 
find a link between the level of business cycle and the net 
asset discount. 

 
Conclusion: Our investment strategy has generated abnormal return, 

which isn´t significant. We can establish a different 
significant between a portfolio based on high and low net 
asset discount. This is an indikation of an inefficient market 
situation 
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1.  Inledning 
I detta avsnitt introducerar vi uppsatsens ämne med hjälp av bakgrund och tidigare 

forskning. Vår problemdiskussion mynnar ut i vår problemformulering och slutligen till 

uppsatsens syfte.  

1.1 Bakgrund 
 

Investmentbolagens substansrabatt är ett återkommande diskussionsämne vilket talas 

mycket inom den finansiella världen. Att kunna köpa en aktie för ett rabatterat pris kan 

anses vara förmånligt för många investerare, men så är inte alltid fallet. Substansrabatten är 

investmentbolagets substansvärde (marknadsvärdet på investmentbolagets tillgångar - 

skulder) subtraherat med investmentbolagets summa utställda aktier multiplicerat med 

aktuellt aktiepris dividerat med substansvärdet. Motsatsen till substansrabatt kallas premie 

vilket innebär att man betalar mer för en aktie än vad den bakomliggande tillgången är värd 

(Camilla Langemar, Handelsbanken).  

Malkiel (1977) påvisade i en studie att substansrabatten tenderar att öka när marknaden i 

övrigt sjunker och det motsatta, men varför substansrabattens storlek varierar över tiden har 

ingen tidigare studie lyckats klargöra. Det finns en rad studier genom åren vilka försökt 

hitta bakomliggande faktorer till substansrabattens uppkomst och storlek med varierande 

resultat. Malkiel (1977) anser att substansrabattens storlek och nivå baseras på 

psykologiska faktorer, medan Berk & Stanton (2004) anser att investerarnas syn på 

investmentbolagens styrelser har inflytande på substansrabatten.  

Cecilia Johansson lyfter i artikeln ”rekordhög substansrabatt i Kinnevik” fram att 

investmentbolagens maktfaktor anses vara en orsak till höga substansrabatter. Som 

investerare menar man att substansrabatten gynnar investmentbolagen men missgynnar 

aktieägarna då återköpsfrekvensen av inhemska aktier ökar och därmed ökar 

investmentbolagens maktposition. Torun Litsén, informationschef på Kinnevik, anser att 

orsaken till påståendet om att investmentbolagen ökar substansrabatten för att tillgodose 

sitt maktbegär inte stämmer. Litsén menar att återköp reducerar substansrabatten och 

skapar avkastning åt aktieägarna.  

Orsaker till substansrabattens storlek och uppkomst finns det ingen som strikt kan förklara, 

utan motiven skiljer sig åt, vilket man kan se från tidigare studier. Substansrabatten 

påverkar investmentbolagens möjlighet till kapitalanskaffning, exempelvis vid en 
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nyemission, då nya investerare vet att värdet på aktien minskar väl ute på marknaden pga. 

den befintliga rabatten, vilket Elisabeth Blennow skribent på aktiespararna förklarar. 

1.2 Tidigare forskning 
 

Vår undersökning kommer i stor utsträckning att vara inspirerad av den tidigare 

forskningen och litteraturen som finns att tillgå. Vilket i sin tur ger utrymme för oss att 

analysera och jämföra vårt resultat med den publicerade forskningen som finns att tillgå. 

Fama (1970) undersöker i sin rapport ”Efficient Capital Markets: A Review of Theory and 

Empirical” styrkan i den effektiva marknadshypotesen, även förkortat EMH. Hypotesen 

utgår från att priset på värdepapper fullt ut reflekterar all information som finns att tillgå. 

Famas slutsatser pekar på att modellen håller fullt ut och att det finns ytters få bevis som 

motsäger den. Teorin om att det går att skapa överavkastning genom att undersöka historisk 

substansrabatt talar emot Famas undersökning. Vi finner därför ett intresse i att undersöka 

om detta kan vara en anomali som står utanför Famas hypotes. 

Malkiel´s (1977) undersökning ”The valuation of closed-end investment-company shares” 

är en av de tidigare studier vilken gjorts kring ämnet substansrabatt och den utfördes på den 

amerikanska marknaden. Malkiel kunde i sin undersökning urskilja att det fanns en 

ineffektiv prissättning på investmentbolagen vilket innebar att substansvärdet ofta översteg 

investmentbolagets marknadsvärde och handlades därigenom till rabatt på marknaden. 

Malkiel försökte se till de bakomliggande orsakerna till fenomenet och kom fram till att en 

del av substansrabatten kan vara ett resultat av de amerikanska mäklarnas ovilja att mäkla 

investmentbolag. I USA är det nämligen lägre courtage på handel med investmentbolag.  

Malkiel ansåg att det främsta motivet till substansrabatten berodde på en ineffektivitet på 

marknaden samt att substansrabatten tenderade att minska då marknaden i övrigt steg. Med 

dessa omständigheter ansåg Malkiel att det borde kunna resultera i en placeringsstrategi 

som utmynnar i överavkastning.  

Malkiels undersökning motsäger Famas slutsatser om en effektiv marknad då den påvisar 

en ineffektivitet på den amerikanska marknaden hos investmentbolag. Med anledning av 

detta vill vi undersöka om samma fenomen återfinns på den svenska marknaden. 

I Thompson (1978) rapport “The information content of discounts and premiums on 

closed-end fund shares”, vilken genomfördes på New York Stock Exchange åren 1940-

1975, beskriver han de fem vanligaste teoretiska orsaker till substansrabattens uppkomst.  

Thompsons fem teoretiska orsaker är: 
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- Skillnaden på det riktiga marknadsvärdet på skulder och tillgångar som 

investmentbolaget har och deras substansvärde. 

- Personliga inkomstskatter och upplupen reavinstbeskattning . 

- Transaktionskostnaderna och behovet hos små investerare av en väl diversifierad 

portfölj dvs. ett bolag som placerar inom samma sektor kan generera ett behov av 

rabatt hos investerarna för att kompensera den icke diversifierade portföljen. 

- En naiv och ineffektiv värdepappersmarknad. 

- Produktiviteten hos ledningen och deras förmåga att generera kostnader. 

Studiens slutsats påvisade att investmentbolag med hög substansrabatt genererade bättre 

avkastning än de med låg substansrabatt eller premie. Till skillnad från Malkiel´s studie är 

Thompson mer försiktig i sina slutsatser och menar att resultatet påvisar en ineffektiv 

prissättning av investmentbolag men att bevisen inte är tillräckligt starka.  

År 1991 genomförde Draper & Audyal en studie med namnet ”The investment trust 

discount revisited” för att undersöka substansrabattens bakomliggande orsaker på den 

brittiska marknaden mellan åren 1975-1986. Undersökningen, vilken bygger på 

Thompsons (1978) studie, fann inga bevis på en ineffektivitet på marknaden dvs. att 

investmentbolag med hög substansrabatt inte gav högre avkastning än de 

investmentbolagen med låg substansrabatt. Att resultatet skiljer sig ifrån Thompsons studie 

kan bero på att fenomenet helt enkelt inte finns på den brittiska marknaden.  

År 1994 ville Copeland et al undersöka på vilket sätt substansrabatten förändrades över 

tiden och anledningen till att den uppstår. De gjorde ett test på alla noterade 

investmentbolag på den brittiska börsen mellan åren 1985-1989. Testet var utformat så att 

man rangordnade investmentbolagens substansrabatt i slutet på året efter storlek, varpå de 

valde ut den tredjedelen med högst respektive lägst substansrabattrabatt och behöll dem 

under ett år. I slutet på året beräknades avkastningen för respektive tredjedel för att se om 

det genererats någon överavkastning i förhållande till det brittiska investment trust  index. 

Detta upprepades under en 5 års period. Resultatet blev att investmentbolag med hög 

substansrabatt tenderade att ge högre avkastning än de med låg substansrabatt. Trots att 

resultatet inte var starkt nog kunde de påvisa en ineffektivitet bland investmentbolag till 

skillnad från Draper et al (1991). 

Med anledning av den omfattande forskning som genomförts på ämnet substansrabatt hos 

investmentbolag, både på den amerikanska men även på den brittiska marknaden, anser vi 

att det finns ett intresse att fördjupa oss i detta ämne även på den svenska marknaden. Som 
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beskrivits ovan skiljer sig den tidigare forskningen åt vilket motiverar oss att kartlägga 

substansrabatten och dess samband med avkastningen.  

 

1.3 Definition; Investmentbolag 
 

”Definition av investmentbolag är svår. Det finns den skattemässiga biten, men det finns 

även bolag vilka betraktas fungera i praktiken som ett investmentbolag ur investerarnas 

perspektiv”(Magnus Dalhammar, 2008) 

Definitionen av ett investmentbolag skiljer sig åt beroende på vem man frågar. Magnus 

Dalhammar som arbetar för Handelsbankens på värderings- och analysavdelning i 

Stockholm, ser även han en problematik med att definiera vilka bolag som verkligen är ett 

investmentbolag.  

”…. förvaltar värdepapper eller lika tillgångar vars uppgift väsentligen är att genom ett 

välfördelat värdepappersinnehav erbjuda andelsägarna riskfördelning, och som ett stort 

antal fysiska personer äger andelar i”(Skattelagstiftningen, 2007)  

Det som utskiljer ett investmentbolag från att vara ett ”äkta” investmentbolag är 

huvudprinciperna vid beskattning av ett investmentföretag vilka är:  

- Intäktsräntor är skattepliktiga, medan utgiftsräntor och 

förvaltningskostnader är avdragsgilla 

- Mottagen utdelning är skattepliktig medan lämnad utdelning är avdragsgill 

- Realisationsvinster på aktier är skattefria men istället beskattas investmentbolaget 

på en schablonintäkt, som uppgår till 2 procent av aktieportföljens marknadsvärde 

vid beskattningsårets ingång. 

 

(Skattelagstiftningen, 2007) 

 

Huvudprincipen gör att investmentbolag eliminerar effekten av en kedjebeskattning som 

annars skulle uppkomma. Som direkt ägare blir du beskattad på eventuell reavinst vilket 

kan uppkomma, medan investmentbolag slipper detta då de istället beskattas på en 
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schablonintäkt, vilket beskrivs ovan och kan i stort sett återinvestera hela beloppet utan 

några större beskattningsförluster. (Industrivärden årsredovisning 2000). 

Definitionen av ett investmentbolag, för vår undersökning, baseras på den samlade 

definitionen av Magnus Dalhammar, Skattelagstiftningen samt industrivärldens som 

beskrivits ovan. 

 

1.4 Problemdiskussion 
 

Vi anser att det är av stort intresse och relevans att göra en undersökning i linje med 

tidigare presenterad forskning då vi inte funnit någon studie på den svenska marknaden 

inom området. Sett ur ett historiskt perspektiv har substansrabattens ursprung och storlek 

debatterats utförligt, speciellt gällande den amerikanska (Malkiel, 1977) och brittiska 

(Copeland et al, 1994) marknaden. Resultaten går isär då forskarnas slutsats om 

bakgrunden till substansrabatten varierar, men flertalet av dem påvisar att det finns en 

portföljstrategi som kan generera överavkastning genom att undersöka substansrabatten 

under en längre tidsperiod.  

Resultaten från tidigare studier varierar beroende på var samt när undersökningen utförts. 

Vi har inte funnit några studier om den svenska marknaden vilka fördjupat sig i sambandet 

mellan substansrabatt och avkastning. Investmentbolag med hög substansrabatt indikerar 

att aktien är undervärderad vilket bör vara en attraktiv investering. Vi har inte hittat någon 

svensk studie som kan påvisa att det finns något samband under någon längre period vilket 

då skulle kunna utmynna i en handelstrategi. Genom substansrabattens existens anser vi att 

detta är ett tecken på att marknaden är ineffektiv gällande investmentbolag och därmed bör 

det gå att skapa överavkastning genom att investera efter substansrabatt. 

Enlig Fama (1970) skall ett sådant fenomen inte kunna uppstå då marknaden anses vara 

effektiv. Då detta är motsägelsefullt mot tidigare studier, vilket refererats till tidigare, 

uppstår en nyfikenhet hos oss att testa Fama´s (1970) teori på den svenska marknaden då 

substansrabatt är en indikation på en ineffektiv marknad.  

Substansrabatten, vilken representerar investmentbolagets procentuella skillnad mellan 

marknadsvärde och faktiskt värdet på tillgångarna, påvisar i teorin en ineffektivitet samt att 

aktien inte handlas till rätt pris. En komplikation med resonemanget att hög substansrabatt 

skall generera hög avkastning är att i somliga fall kan investmentbolagen presentera hög 

substansrabatt och negativ avkastning kontra hög avkastning och låg substansrabatt. Att 
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investmentbolagens aktiepris varierar kan bero på en rad olika orsaker så som 

konjunkturläget, den globala ekonomin, nyemissioner, split:ar samt uttalanden riktade mot 

bolaget etc. Är avkastningen korrelerad med substansrabatten? Ser man till tidigare studier 

är detta samband svårttolkat då resultaten varierar mellan dem. Om man skall finna en 

handelstrategi kan man inte se till det enskilda bolaget utan man måste se till hela 

branschen för att kunna hitta ett eventuellt mönster.    

. 

1.5 Problemformulering  
 

Studier om substansrabatters uppkomst och orsak hos svenska investmentbolag är 

begränsade vilket vi anser ligga i egna samt allmänna intressen att undersöka mer om. Kan 

man genom att se till investmentbolagens historiska substansrabatter utforma en 

placeringsstrategi? Om så är fallet, går det att skapa en överavkastning? 

 

1.6 Syfte  
 

Vi avser att med denna uppsats undersöka substansrabatten hos svenska investmentbolag 

mellan åren 1999-2007 och med hjälp av befintliga teorier se om man kan skapa en 

investeringsstrategi vilken kan leda till överavkastning. Vi har även för avsikt se om man 

kan urskönja något samband mellan substansrabatt och avkastning 

 

1.7 Avgränsningar 
 

Vi har valt att undersöka substansrabatter hos svenska investmentbolag mellan åren 1999-

2007 vilka finns listade på Nordiska branschlistan, tillika Small-, Mid -och Large Cap. 

Urvalet av investmentbolag definieras enligt vår definition vilken beskrivs under rubriken 

Definition; investmentbolag 

1.8 Målgrupp 
 

Vår undersökning riktar sig till personer som har intresse inom ekonomi och 

finansforskning.  Vi hoppas även att uppsatsens innehåll ska intressera privata och publika 
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placerare, finansinstitut samt akademiskt intresserade av investmentbolag på den svenska 

aktiemarknaden. 

 

 

2. Metod 
I metoden presenterar vi hur vi genomför vår undersökning och vilka hjälpmedel och 

verktyg vi ämnar använda. Det är viktigt för läsaren att noga följa metoden då det är 

grundläggande för en fortsatt förståelse av uppsatsen. 

 

2.1 Inledning 
 

Vår undersökning kommer i stor utsträckning att bygga på investmentbolagens aktiedata 

vilka bl.a. är aktiekurser i slutet på period, aktiekurs början på period, utdelning, tillfällen 

för split:ar samt antalet utstående aktier. Detta är nyckeltal vilka är nödvändiga för att 

kunna besvara vårt syfte i analysen. Utifrån vårt insamlade datamaterial kommer 

investmentbolagens substansvärde samt substansrabatt att beräknas för att sedan 

rangordnas efter storleken på substansrabatten, vilka benämns med H för hög och L för låg 

för just den tidpunkten. För att öka undersökningens reliabilitet kommer vi att konstruera 

fyra olika portföljer uppdelade i två storlekar, en fem-portfölj(5P) samt en tre-portfölj (3P). 

5P och 3P kommer att vara uppdelad i en hög (HP) och låg (LP) portfölj, där HP 

representerar de investmentbolag med de fem respektive tre högsta substansrabatterna och 

LP representerar de investmentbolag med de fem respektive tre lägsta substansrabatterna. 

Samtliga portföljer kommer att hållas under ett års tid. Vid årets slut kommer L och H i 5P 

avkastning, tillika i 3P, att jämföras med Affärsvärldens investment och förvaltningsindex 

(AFFIIF) för att se om någon överavkastning genererats. För att se om vi kan påvisa något 

samband mellan substansrabatt och avkastning kommer vi att utföra ovanstående 

beräkningar mellan åren 1999-2007. 

 

2.2 Vår undersökning 
 

Vår ambition med denna uppsats är att undersöka substansrabatten hos svenska 

investmentbolag och se om man kan skapa en investeringsstrategi vilken kan leda till 

överavkastning.  Enligt EMH ska inte ett sådant samband finnas då det antyder att 
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marknaden är ineffektiv. Utifrån vår empiriska data vill vi se om resultatet kan utmynna 

motbevisa EMH. Om vi kan konstatera att en överavkastning existerar finns det all 

anledning att ifrågasätta EMH. Då vi har valt att undersöka svenska noterade 

investmentbolag på börslistan ”Nordiska branscher” anser vi att det är viktigt att redogöra 

för hur vi valt att definiera urvalet av investmentbolag för att läsaren inte skall misstolka 

våra valda investmentbolag samt att man enklare skall förstå vår frågeställning samt syfte. I 

inledningskapitlet, under rubriken definition; investmentbolag, har vi presenterat kriterierna 

för vår urvalsgrupp.  

 

2.3 Undersökningsperiod 
 

Vår undersökning omfattas av en nio års period (1999-2007) där vår empiriska data 

sträcker sig från årets första handelsdag till den sista. Under perioden inträffar dels en 

lågkonjunktur vilket vi anser bör ha inverkan på vår undersökning och därför har vi valt att 

dela upp vår undersökningsperiod i mindre perioder för att se om man kan jämföra och 

utvärdera dessa mot varandra. I och med detta kan vi säkerställa om en eventuell 

investeringsstrategi fungerar över längre tidsperioder. 

 

2.4 Urvalsgrupp 
 

Vår urvalsgrupp är presenterad i bilaga 8.2, vilka alla går under definitionen för 

investmentbolag. Vi har valt att exkludera investmentbolag vilka många anser vara ett 

investmentbolag men där bolagen själva definierar sig som ett icke investmentbolag. 

Undersökningens urvalsgrupp varierar mellan 12-14 investmentbolag pga. bl.a. uppköp, 

konkurs samt nya aktörer på marknaden. I undersökningens urval finns det ett flertal 

investmentbolag vilka innehar mer än en aktietyp vilket gjort att vi valt att använda den 

aktie i respektive investmentbolag som har högst omsättning för att bolagen skall bli lika 

representerade i undersökningen    

 

2.5 Datainsamling 
 

 



14 
 

För att undersökningen skall kunna genomföras krävs bolagens aktiepris vid början och 

slutet av respektive år, utdelningsnivån samt antalet utställda aktier.  Vi kommer genom 

databasen Datastream kartlägga många av investmentbolagens aktiedata vilka är 

nödvändiga för vår undersökning. För att inte tillförlita sig på enbart en källa har vi tagit 

kontakt med Magnus Dalhammar på Handelsbankens värderings- och analysavdelning, 

som kommer att bistå oss med liknande nyckeldata. Vi kommer att genomföra stickprov på 

investmentbolagens nyckeltal genom att se till deras egna årsredovisningar för att öka 

validiteten på materialet. Förutom nämnd datainsamling kommer vi att använda oss av data 

från OMX samt från ett flertal erkända ekonomiska tidsskrifter.  

Vi är medvetna om att beroende på vem eller var det empiriska datamaterialet inhämtas 

ifrån kommer nyckeltalen att vara varierande då de kan beräknas på olika sätt. Vi kommer 

därför vara kritiska i vår utvärdering av datamaterialet för att inte få ett missvisande resultat 

i vår undersökning.    

 

2.6 Substansvärde, substansrabatt och index 
 

2.6.1 Substansvärde 
 

Investmentbolagens substansvärde beräknas genom att se till marknadsvärdet på 

investmentbolagets tillgångar minskat med marknadsvärdet på investmentbolagets skulder. 

Genom att dela investmentbolagets totala substansvärde med investmentbolagets utställda 

aktier får man fram substansvärdet per aktie. År 2005 infördes ett krav på 

investmentbolagen att man måste redovisa samtliga tillgångar till marknadsvärde och inte 

till bokfört värde. Det införlivade kravet kommer att gynna oss då det blir enklare att hitta 

nyckeltal, men kommer samtidigt att ge upphov till svårigheter gällande perioden innan år 

2005, då det kommer vara svårare att hitta investmentbolagens substansvärde beräknat på 

marknadsvärdet.  

Ser man till investmentbolagen med huvudsakligen investeringar i noterade bolag, kommer 

marknadsvärdet att beräknas genom att se till investmentbolagets tillgångar och aktiepris. I 

de fall där investmentbolagen inte redovisar ett marknadsvärde för sina tillgångar eller har 

en majoritet av sina investeringar i onoterade bolag kommer vi att beräkna substansrabatten 

genom att se till tidigare marknadsvärderingar av investmentbolagens substansvärde. I de 

fall där vi inte kommer hitta några jämförbara marknadsvärderingar kommer en 

schablonmässig uppskattning att göras vilken baseras på övervärdet av de noterade 
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innehaven. Om vi ser till hela urvalet är det endast ett fåtal av investmentbolagen som vi 

tror kommer att sakna ett redovisat marknadsvärde.   

 

 

 

2.6.2 Substansrabatt 
 

Substansrabatten beräknas den 31/12 inför varje period, vilket innebär att perioden år 1999 

kommer att beräknas med värdet från 31/12-1998. När substansrabatten för samtliga 

investmentbolag beräknats, kommer de att rangordnas efter storleken på substansrabatten 

samt delas in i fyra olika portföljer vilket beskrivits i inledningsavsnittet.  

Substansrabatten beräknas enligt följande: 

 

 

 

Beräkning substansrabatt 

D = Substansrabatt 

V= Substansvärdet/aktie 

P= Priset på investmentbolagets aktie 

Portföljernas avkastning kommer att beräknas fram månadsvis med utgångsdatum från 

första handelsdagen varje år. I slutet av varje månad beräknas avkastningen fram, vilket 

innebär att för varje år får vi 12 observationer från portföljerna och 12 observationer från 

AFFIIF, vilket gör att vi kommer att öka reliabiliteten i våra statistiska test. Slutligen 

kommer vi att på sista handelsdagen varje år att fastställa om våra fyra olika portföljer 

genererat någon överavkastning i förhållande till AFFIIF.  
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Avkastningen beräknas enligt följande. 

  

 

    Beräkning avkastning 

R= Avkastningen 

P= Priset per aktie i slutet på månaden 

= Priset per aktie i början på månaden 

D= Utdelningen 

 

2.6.3 Index 
 

Vi har valt att jämföra avkastningen från vår undersökning med AFFIIF då samtliga av 

våra investmentbolag finns i indexets urval. 8 av de 22 bolag som AFFIIF omfattas av går 

inte under vår definition investmentbolag, trots detta anser vi att indexet är representativt 

att använda för vår undersökning. Alternativt kan man konstruera ett eget index omfattande 

undersökningens samtliga investmentbolag, men vi anser att det skulle missgynna vår 

undersökning då det finns svårigheter med att vikta ett index på rätt sätt. 

 

2.7 Testet 
 

Vår ambition med undersökningen är att se om vi kan prestera överavkastning med hjälp av 

att investera i någon av våra konstruerade portföljer. Vi kommer att beräkna 

överavkastning genom att subtrahera indexets avkastning med portföljens avkastning. Om 
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vi kan se att en överavkastning (positivt värde) uppstått betyder det att den konstruerade 

portföljen (R) presterar bättre än index ( , men om ett negativt värde presenteras bevisar 

detta att vår portfölj inte genererat någon överavkastning.  

Vår investeringsstrategi är alltså utformad efter en Buy and Hold- strategi, dvs. vi 

investerar vid startdatumet för att sedan hålla portföljen under en längre tid, ett år i vårt fall,  

vilket innebär att enbart ett fåtal handelstillfällen uppstår under varje period. 

Transaktionskostnaden för handel via Handelsbanken uppgår till 0,5 % , vilket vi anser är 

så pass försumbart att vi bortser ifrån dem. Dessutom uppstår transaktionskostnader i vårt 

jämförande index vilket innebär att kostnaderna för de bägge portföljerna tar ut varandra 

enligt vår mening. 

 

 

 

Beräkning överavkastning 

 

 

Vi kommer att utföra ett oberoende t-test med hjälp av statistikprogrammet SPSS för att 

beräkna medeldifferensen mellan portföljen och AFFIIF.  

Undersökningens hypotesprövning: 

- Medelvärdet av överavkastningen är 0 dvs. ingen   

                         överavkastning. 

-     Medelvärdet av överavkastningen skiljer sig från 0.  

 

Med hjälp av t-testet kommer vi att kunna avgöra om vi ska acceptera eller förkasta 

nollhypotesen. T-testets styrka avgörs genom signifikansnivån vilket är ett mått på hur stor 

sannolikheten är att man förkastar en sann nollhypotes. Från t-testet kommer vi att kunna 

utläsa testets p-värde vilket beskriver sannolikhetsvärdet för nollhypotesen. Vi kommer att 

använda oss av en 5% signifikans nivå, vilket innebär att nollhypotesen förkastas om p-

värdet är mindre än 5% till fördel för mothypotesen och accepteras om p-värdet är större än 
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5%. Om nollhypotesen accepteras kommer det påvisa att det är signifikant att portföljen 

inte presterat bättre eller sämre än index. Om nollhypotesen istället förkastas till fördel för 

mothypotesen kommer det visa på att portföljen är signifikant bättre eller sämre än index.  

För att parometriskt test skall vara genomförbart måste undersökningsvariabeln vara 

normalfördelad vilket testas i SPSS Kolmogorov-Smirnov normalfördelningstest. Om 

undersökningsvariabeln inte är normalfördelad är man istället tvungen att genomföra ett 

icke parametriskt test för att undersöka om man kan generera överavkastning. Att använda 

sig av ett icke-parametriskt test kan ha en lägre styrka och sämre effektivitet än 

motsvarande parametriska test. (Körner, 2000)    

 

2.8 Metodval 
 

Vår undersökning kommer till stor del att utgå ifrån den kvantitativa metoden och den 

positiviska tesen. Motivet till vårt metodval baseras på formuleringen av syftet och 

problemformuleringen. Det positivistiska synsättet innebär att de empiriska resultat 

undersökningen påvisar även är applicerbara i andra fall och situationer.  

 

Då vår undersökning bygger på tidigare resultat inom området substansrabatt och 

avkastning, som vi applicerar på den svenska marknaden, faller det sig naturligt att följa det 

positivistiska synsättet och den kvantitativa metoden. Vi har även för avsikt att andra som 

läser vår uppsats skall kunna förstå och applicera vår undersökning. Vi anser även, detta i 

linje med positivismen, att vi kan genomföra undersökningen på ett objektivt sätt. Vi är 

dock medvetna om att möjligheten finns att vi omedvetet lägger in subjektiva värderingar i 

vår undersökning, utan det är ett faktum som vi kommer försöka stävja till vårt yttersta för 

att få en så hög validitet i undersökningen som möjligt. (Jacobsen 2002).  

 

Vår undersökning bygger i stor mån på den tidigare forskning vilket gjorts på området och 

då framförallt Copeland et al (1994) som innebär att uppsatsen utgår ifrån en deduktiv 

ansats. Deduktiv ansats innebär att arbeta efter tidigare studier och undersökningar för att 

sedan dra slutsatser till skillnad från den induktiva där man utgår från empiri och sedan 

försöker finna passande teorier (Jacobsen 2002).  

 

2.9  Källkritik 
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Vårt datamaterial samlas  huvudsakligen in från databasen Datastream som anses vara en 

objektiv och reliabel källa då den är väl använd i den akademiska världen vilket gör att vi 

inte finner någon anledning att ifrågasätta materialet. Vi har även tillgång till 

handelsbankens substansrabattsanalys och då den är baserad på mer subjektiva grunder 

kommer den att jämföras mot våra egna beräkningar av substansrabatten för att öka 

trovärdigheten i materialet.  

Då en del av våra egna beräkningar av substansrabatten bygger på schablonmässiga 

grunder inser vi att trovärdigheten reduceras men eftersom detta är i ett fåtal fall så anser vi 

att det inte skall påverka undersökningen som helhet. Material inhämtat från internet skall 

alltid betraktas med skepsis då det inte är självklart vem som står bakom materialet. Vi har 

använt vad vi anser vara pålitliga internetkällor såsom investmentbolagens och andra 

institutionella hemsidor. Övriga källor som vi inhämtat material ifrån såsom kurslitteratur, 

akademiska tidskrifter och annan publicerad skrift anser vi är skrivna av så pass ansedda 

forskare och författare att vi inte finner någon anledning att ifrågasätta det annat än att vi är 

medvetna om de subjektiva värderingar som kan ligga bakom. 
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3. Teori 
I detta avsnitt kommer vi att presenter relevant teori vilken ska ligga till grund för vår 

analys och slutsats. I den teoretiska referensramen kommer vi att förklara hur och varför vi 

valt att använda valda teorier.  

3.1 Teoretisk referensram 
 

Vi kommer i den teoretiska referensramen att förklara hur och varför vi valt att använda oss 

av teorin om den effektiva marknadshypotesen och Random Walk.  

 

3.1.1  Effektiva marknadshypotesen 
 

Vi har valt att använda oss av den effektiva marknadshypotesen för att se om 

substansrabatten är ett tecken på att den svenska marknaden är ineffektiv för 

investmentbolag. Teorin bygger på att den publika informationen som finns tillgänglig 

avspeglar sig i aktiepriset. Vi har för avsikt att se om den publika informationen hos 

investmentbolag, i form substansrabatten, kan generera överavkastning.  

 

3.1.2  Random Walk 
 

Vi har valt att använda oss av teorin om Random Walk då vi har ett intresse av att se om 

man över en längre tidsperiod kan hitta några trender eller cykler i investmentbolagens 

substansrabatt, vilket skulle kunna utmynna i en investeringsstrategi. Vi vill se om man kan 

titta på sista handelsdagen på året och därpå bestämma nästkommande års 

investeringsstrategi. Om teorin stämmer skall detta inte vara möjligt vilket vi har för avsikt 

att motbevisa.  

 

3.2 Effektiva marknadshypotesen 
 

År 1970 presenterade Fama en teori om marknadens effektivitet, allt mer känd idag som 

den effektiva marknadshypotesen. Fama förklarade sin teori genom att påstå att priset på en 

tillgång avspeglas av den tillgängliga information som finns på marknaden. Investerare 



21 
 

letar ofta efter arbitrage möjligheter, men på en effektiv marknad skall ingen investerare 

kunna dra fördel av ny information då priset regleras i samma stund den offentliggörs.   

Enligt Ross et al (2002) finns det inga möjligheter att göra någon överavkastning med den 

redan befintliga informationen på marknaden, vilket Fama (1970) tidigare beskrivit, om 

man ser till teorin om den effektiva marknadshypotesen.  

På en marknad där felprissättning förekommer finns möjligheterna till att göra riskfria 

vinster då den tillgängliga informationen inte avspeglar det rätta priset. Enligt Haugen 

(2004) är det utbudet och efterfrågan av aktier på marknaden som avgör priset, vilket Fama 

(1970) även påstår, men att en felprissättning motverkas av att investerare hittar tillfällen 

att göra arbitrage. Marknaden anses då vara ineffektiv och skapar överavkastning åt ett 

fåtal intressenter som i sin tur gör att priset förs tillbaka till en marknadsjämvikt.    

En effektiv marknad beskriver hur ny information används för att korrigera aktiepriset så 

att det motsvarar bolagets tillgångar. Att aktiekursen inte avspeglar bolagets sanna värde 

förekommer, men det innebär inte att marknaden är ineffektiv förutsatt att diskrepanserna 

följer ett specifikt mönster (Damodaran, 2002). Fama (1970) menar att om en aktie är över- 

eller undervärderad förkastas inte den effektiva marknadshypotesen då detta anses vara 

slumpmässiga skillnader på marknaden, vilka tar ut varandra och på så sätt skapar en 

effektiv marknad.  

Fama beskriver i sin studie från 1970 hur man kan dela upp marknadshypotesen i tre olika 

nivåer beroende på hur mycket av den tillgängliga informationen som återspeglas i en 

aktiekurs. 

 

3.2.1  Svag marknad 
 

På en svag marknad återspeglas dagens aktiepris utifrån historisk data i form av tidigare 

aktiekurser och avkastning. Som investerare går det inte att förutspå framtida aktiepriser då 

den historisk data är assimilerad i dagens aktiepris vilket gör att framtida aktieavkastning 

baseras på teorin om Random Walk vilket beskrivs senare i rapporten (Shleifer, 2002).  

 

3.2.2  Halvstark marknad 
 

Vid en halvstark marknad innebär aktiens prissättning enligt den svaga marknaden, men 

även att all publik information är assimilerad i priset. Att använda sig av 
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investeringsstrategier i form av fundamental- eller teknisk analys för att nå överavkastning 

är inte möjlig då informationen är känd för alla. Det gör att investerare inte kan 

prognostisera någon framtida kursutveckling då historisk och publik information är känd 

för samtliga på marknaden(Nordén & Hossein, 2007).  För att undersöka en halvstark 

marknad använder man sig av empiriska studier vilket testar i vilken hastighet ny 

information avspeglas i aktiekursen (Fama, 1991)  

 

3.2.3  Stark marknad 
 

På en stark marknad återspeglas all tillgänglig information på marknaden, även 

insiderinformation, in i aktiepriset. Insiderinformation är oftast kortvarig då den snabbt 

sprids och mynnar ut till att bli publik information. När information blivit publik 

återspeglas den i aktiepriset och marknaden blir åter i jämvik vilket gör att investerares 

chans till arbitrage elimineras.  

 

3.3 Random Walk  
 

År 1953 pressenterades en studie av Kendall & Hill där de undersökte om man över längre 

tidsperioder kunde se några trender eller cyklar i aktiepriset.  Studien lyckades inte påvisa 

något mönster som kunde stärka deras teori. Slutsatsen av undersökningen blev därmed att 

man inte kunde genom tidigare utfall och historiskt data förutspå framtida prisförändringar 

eller mönster på marknaden, utan att framtidens utfall berodde på slumpen, en s.k. Random 

walk, även förkortat RW. 

 

Malkiel (1999) anser tillika med Kendall & Hill (1953) att det inte går att förutspå 

aktiepriset på kortsikt då tidigare information redan är assimilerad med dagens aktiepris. 

Fama gjorde år 1970 en studie inom fenomenet RW där han påvisade att förändringarna på 

aktiepriset inte hade något ”minne”, vilket innebär att gårdagens information inte påverkar 

morgondagens aktiepris. Det vill säga att om dagens information påverkade morgondagens 

aktiepris skulle investerare kunna använda sig av dagens information för morgondagens 

affärer. Om fallet var sådant skulle marknaden vara ineffektiv och därmed generera chanser 

till arbitrage. År 1999 utvecklade Malkiel sin teori om RW, i en studie från sin bok ”a 

Random walk down Wall Street”, där han undersökte ett trettiotal olika konstellationer av 

aktier på New York stock Exchange enligt den tekniska analysen. Malkiel kunde påvisa i 
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sin studie att den tekniska analysen inte kan skapa mer överavkastning än en slumpmässigt 

vald portfölj. 

 

Teorin om RW är omdiskuterad då det finns studier vilka anser att aktiepriserna inte är 

slumpmässiga. Lo och Mackinaly publicerade år 1998 en artikel där de beskriver att 

aktiepriserna kan förutses och inte följer teorin om RW. Genom att använda sig av teknisk 

analys påstår Lo och Mackinaly att man kan förutspå morgondagens aktiekurs. Det vill 

säga att de motsäger Malkiel (1999), Kendall & Hill (1953) samt Fama (1970) teori om 

överavkastning enligt RW 
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4. Empiri 
 
I empirin presenterar vi resultaten av vår undersökning. Vi inleder med att redovisa 

normalfördelningstestet för att sedan presentera substansrabatten och överavkastning. 

Slutligen redovisar vi de samband vi funnit.  

 

4.1  Normalfördelningstestet 
 

Inledningsvis presenterar vi resultatet av Kolmogorov-Smirnov Normalfördelnings test.  

Som tabell 1 visar är urvalsgrupperna normalfördelade och därmed finns det ingen 

anledning att gå vidare med ett icke-parametriskt test.  Då testen genomförs på en 5 % -ig 

signifikansnivå skall inte p-värdet understiga 0,05 vilket då antyder att fördelningen inte är 

normal. 

Tabell 1, Normalfördelningstestet 

 HP3 LP3 HP5 LP5 

N 9 9 9 9 

Medelvärde 0,0752 0,0193 0,0481 0,0315 

Std. Avvikelse 0,10827 0,072 0,11757 0,08415 

P-Värde 0,893 0,996 0,755 0,864 

a. Testdistributionen är normalfördelad 

 Tabell 1 redovisar testet av normalfördelningen som gjorts på urvalet. Som kan läsas ur tabellen är 

urvalet normalfördelat. 

4.2  Substansrabatten 
 

Tabell 2 redovisar storleken på substansrabatten i vår urvalsgrupp.  Värt att notera är att 

extremvärdena i tabellen skiljer sig väsentligt åt under vissa år. Som tabellen visar består 

undersökningen i flertalet år av 13 investmentbolag utom i de två sista. Detta är dock inte 

samma investmentbolag utan vissa har fallit bort medan andra tillkommit (bilaga 8.2). 

Intressant är också att min-värdet verkar fluktuera kraftigare än maxvärdet. Det är 

intressant att notera att medelvärdet av substansrabatten tenderar att minska stadigt de sista 

sju åren.  
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Tabell 2, Statistik över substansrabatten 

År Medelvärde Max Min Antal 

1998 21% 54% -24% 13 

1999 30% 52% 12% 13 

2000 27% 52% -12% 13 

2001 24% 47% -10% 13 

2002 23% 54% -4% 13 

2003 18% 29% -1% 13 

2004 9% 30% -24% 12 

2005 11% 25% -6% 12 

2006 6% 31% -56% 14 

Statistik över substansrabatten i våra investmentbolag under tidsperioden 1998-2006 per den 31 

december varje år. Det negativa minvärdet innebär att investmentbolaget under perioden handlas 

till en premie. 

4.3  Affärsvärldens förvaltnings- och investmentindex 
 

Nedan i tabell 3 presenteras nivån på vårt jämförelseindex, AFFIIF. År 2002 kan man 

urskönja tendenser till att AFFIIF fortfarande speglar sviterna från IT-bubblan medan 

följande år visar på god avkastning fram till slutet av år 2007 där marknaden började visa 

tecken på den finanskris som råder vid dags datum.  I diagram 1 ser man tydligare 

konjunktursvängningarna under undersöknings-perioden. 

Tabell 3, AFFIIF´s nivå under perioden. 

År AFFIIF 

1999 246,94 

2000 261,23 

2001 229,64 

2002 135,32 

2003 182,87 

2004 229,63 

2005 335,94 

2006 447,52 

2007 419,59 
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Diagram 1, Affärsvärldens förvaltning-  och investmentindex  

 

Diagrammet visar hur vår undersöknings jämförelseindex, AFFIIF, utvecklats under den undersökta 

perioden.  

 

4.4  Överavkastningen 
 

I tabell 4 och 5 presenterar vi den genomsnittliga överavkastningen och p-värdena årsvis. 

Vi har valt att endast redovisa de p-värden som visar på ett signifikant resultat, detta för att 

göra tabellen mer överskådlig. Då vi valt en 5% -ig signifikansnivå förkastas nollhypotesen 

endast i de fall där p-värdet < 0,05.  
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Tabell 4, Genomsnittlig Överavkastning 5P 

  Genomsnittlig överavkastning 5P 

  HP LP HP-LP 

 P-Värde Överavk P-Värde Överavk P-Värde Överavk 

1999   0,70% 0,007 -10,90% 0,005 11,60% 

2000 0,008 4,70% 0,021 6,30%  -1,60% 

2001   3,60%   3,20%   0,30% 

2002   2,40% 0,017 15,50% 0,038 -13,10% 

2003   -5,80% 0,044 -12,20%   6,40% 

2004 0,026 -5,40%   0,60% 0,037 -6,00% 

2005   -0,30%   -8,90%   8,50% 

2006   -0,50%   -2,60%  2,10% 

2007   -2,40% 0,022 -6,30%   3,90% 

Tabell 4 visar överavkastningen i portföljen baserad på 5 investmentbolag. Då alla test inte varit 

signifikanta redovisas endast de p-värden med signifikans dvs. de test som har p-värden < 5 %. En 

fullständig bild av testet redovisas i bilagorna. 

Tabell 5, Genomsnittlig Överavkastning 3P 

  Genomsnittlig överavkastning 3P 

  HP LP HP-LP 

  P-Värde Överavk P-Värde Överavk P-Värde Överavk 

1999   3,50% 0,001 -14,30% 0 17,80% 

2000   -1,30% 0,021 6,40% 0,003 -7,80% 

2001 0,004 9,40%   5,50% 0,012 3,80% 

2002 0,026 14,90% 0,009 17,30%   -2,40% 

2003   17,50% 0,02 -14,20% 0,004 31,70% 

2004 0 -11,30%   -3,90% 0 -7,30% 

2005   -4,70% 0,006 -13,20% 0,005 8,40% 

2006   -2,00%   -5,60%   3,50% 

2007   -1,80%   -4,40%   2,60% 

Tabell 5 visar överavkastningen i portföljen baserad på 3 investmentbolag. Då alla test inte varit 

signifikanta redovisas endast de p-värden med signifikans dvs. de test som har p-värden < 5 %. En 

fullständig bild av testet redovisas i bilagorna. 
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I tabell 6 redovisar vi resultatet av ett t-test för hela perioden. Tabellen visar att portföljerna 

baserade på hög substansrabatt presterar bättre än portföljerna med låg substansrabatt 

oavsett storlek . Detta är dock endast signifikant i 3P på en 5 % -tig signifikansnivå. 

Tabell 6, Genomsnittlig överavkastning hela perioden 

    5P   3P 

  HP LP HP-LP HP LP HP-LP 

          

1999-2007 -0,34% -1,70% 1,36% 2,68% -2,92% 5,59% 

P-Värde           0,001 

Tabell 6 åskådliggör resultatet av undersökningen under hela perioden i portföljen baserad på 5 

investmentbolag samt portföljen baserad på tre investmentbolag. Tabellen redovisar endast de p-

värden som är signifikanta dvs. de p-värden < 5%. En fullständig bild av undersökningen 

presenteras i bilagorna.  

4.5  ”Reell avkastning” i portföljerna 
 

För att ge en bild av hur portföljen presterat i verkliga värden presenterar vi tabell 7. 

Tabellen visar tydligt att den bästa avkastningen återfinns i de portföljer baserade på högst 

substansrabatt. Skillnaden är som störst i de portföljer som baseras på 3 investmentbolag. 

Tabellens värden bygger på full återinvestering i de nya portföljerna som bildas inför varje 

nytt år. 

Tabell 7, Reella avkastningen i portföljerna 

 5P 3P  

 HP LP HP LP AFFIIF 

1999 138% 118% 128% 109% 135% 

2000 159% 124% 142% 113% 143% 

2001 159% 103% 151% 109% 125% 

2002 95% 85% 116% 93% 74% 

2003 137% 103% 216% 108% 100% 

2004 164% 135% 227% 123% 125% 

2005 197% 172% 280% 143% 184% 

2006 255% 221% 346% 173% 245% 

2007 239% 199% 346% 165% 229% 

Tabell 7 redovisar avkastningens verkliga värden med utgångspunkt den 1 januari 1999. Som 

tabellen visar presterar portföljen bestående av de tre investmentbolag med högst rabatt bäst över 

hela perioden.  
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4.5.1 Portföljernas utveckling 
 

I diagram 2 och 3 (Diagrammen bygger på värdena i tabell 7) redovisar vi hur 

avkastningen, per portfölj och index med utgångsdatum den första handelsdagen år 1999, 

utvecklats under undersökningsperioden. Avkastningen i portföljerna återinvesteras i den 

nybildade portföljen årsvis. Diagrammen befäster det som presenterats i tabell 5, att 

portföljer bildade med hög substansrabatt presterar bättre än de portföljer baserade på låg 

substansrabatt.  En snabb reflektion är att portföljerna verkar vara mer korrelerade när de är 

skapade av fem investmentbolag än tre. För att undersöka detta redovisar vi resultatet av ett 

korrelationstest enligt tabell 9. 

Diagram 2, 5P´s avkastning under hela perioden  

 

Diagram 2 visar 5 portföljens utveckling under hela den undersökta perioden. Värdena är baserade 

på startdatumet 1 januari 1999. 
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Diagram 3, 3P´s avkastning under hela perioden 

 

Diagram 3 visar 3P utveckling under hela den undersökta perioden. Värdena är baserade på 

startdatumet 1 januari 1999. 

 

4.6  Konjunkturer inom perioden 
 

För att undersöka om det finns något samband mellan överavkastningen och olika 

konjunkturer presenterar vi tabell 8.  Vi har valt att jämföra om portföljen baserad på tre 

bolag presterar bättre än den ”större” portföljen. Detta har vi gjort genom att jämföra 

överavkastningen i nedgångsperioden 2001-2002 och uppgångsperioden 2003-2004. Som 

tabellen visar presterar 3HP betydligt bättre i bägge perioderna men framförallt är det 

signifikant i nedgångsperioden då p-värdet är 0,017. 

Tabell 8, Test av periodens betydelse 

    3HP    -      5HP 

 P-värde           % 

Nedgång (2001-2002) ,017 9,14% 

Uppgång (2003-2004) ,178 8,72% 

Tabell 8 visar skillnaden mellan 5H och 3H portföljerna under två olika konjunkturperioder. 
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4.6  Korrelationstest 
 

Som tabell 9 visar är HP och LP portföljerna baserade på tre investmentbolag inte 

korrelerade i samma utsträckning som de portföljerna baserade på fem investmentbolag. 

Pearsons korrelationstest befäster vår tidigare uppfattning om att HP baserad på tre 

investmentbolag är signifikant bättre investeringsalternativ än LP över hela perioden. 

Tabell 9, Pearson korrelationstest mellan 

portföljerna 

  3HP 3LP AFFIIF 

3HP 1 ,399** ,718** 

3LP ,399** 1 ,677** 

AFFIIF ,718** ,677** 1 

        

  5HP 5LP AFFIIF 

5HP 1 ,777** ,939** 

5LP ,777** 1 ,793** 

AFFIIF ,939** ,793** 1 

Tabell 9 visar korrelationen mellan portföljerna och index.  

**Korrelationen är signifikant på 1%-nivån. 

 

I tabell 10 och diagram 4 redovisar vi resultatet av ett korrelationstest mellan substansrabatt 

och avkastning. Substansrabatten är fastställd i slutet av året innan den observerade 

perioden. Detta innebär alltså att substansrabatten är bestämd den sista december och 

jämförelsevariabeln avkastning är bestämd till den totala avkastningen på följande år. Som 

tabellen visar återfinns inget signifikant samband och korrelationskoefficienten ligger runt 

noll vilket indikerar att det inte finns något samband mellan substansrabatt och avkastning. 

Att den är negativ indikerar att desto högre substansrabatt desto lägre avkastning. 
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Diagram 4, Korrelation; Substansrabatt vs Avkastning  

 

Diagram 4 visar korrelationen mellan substansrabatten i början på året och avkastningen I slutet på 

året. Detta i linje med undersökningen. Ingen av portföljernas avkastning är signifikant korrelerade 

med substansrabatten. Titta periodvis. 

Tabell 10, Korrelation Substansrabatt vs Avkastning 

Korrelation Substansrabatt vs Avkastning 

    Medelrabatt Medelavkastning 

Pearson 

Korrelation 

1 -,165 

P-värde   ,671 

Medelrabatt 

N 9 9 
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5.  Analys 
 

I detta avsnitt gör vi en fördjupande analys över våra resultat och jämför dem med den 

tidigare forskning och de teorier som vi presenterat i tidigare avsnitt. Inledningsvis gör vi 

en övergripande analys för att sedan fördjupa oss i de olika avsnitt vi undersökt. 

 

5.1  Generella slutsatser och resultat 
 

Vi har utifrån vårt syfte inhämtat empirisk data för att se om det är möjligt att generera 

överavkastning genom att se till historisk substansrabatt. Vi kan konstatera att resultaten 

från vår undersökning är tvetydiga vilket innebär att vi delvis uppnått vårt syfte med 

uppsatsen. Under uppsatsens gång har vi kunnat konstatera att portföljernas storlek har haft 

en stor betydelse för studiens resultat vilket uttryckts i Copelands et al studie från år 1994. 

Vi kunde påvisa att en portfölj innehållande färre investmentbolag presterade bättre än 

portföljer med fler under perioden vilket stämmer överens med Copelands et al studie.  

Vi anser att orsaken till att vår 5P presterat sämre än vår 3P, beror på att i 5P är 83% av 

urvalets bolag med i undersökningen, vilket gör att portföljen blir allt för korrelerad med 

index. Vi anser även att 5HP har för stor vidd i sina observationer där skillnaden mellan 

högsta och lägst substansrabatt är för stor. Detta är i linje med Copelands studie då han 

kunde konstatera ett liknande mönster. För att kompensera vår begränsade urvalsgrupp och 

öka validiteten i undersökningen valde vi att utföra vår undersökning på en nio års period 

istället för Copelands 5 års period.  

Det tydligaste beviset på att 3P presterar bättre än 5P, är att den faktiskt genererar 

överavkastning under hela den period vi undersöker. Vi får även fram att det är signifikant 

att investmentbolag med hög rabatt genererar högre avkastning än de med låg rabatt 

(baserat på 3 investmentbolag i portföljen), vilket även Thompson (1978) påvisar i sin 

undersökning. Vi har inte kunnat påvisa att överavkastningen för perioden är signifikant, 

vilket även vårt korrelationstest mellan substansrabatt och avkastning indikerar. I våra 

tester har vi kunnat fastställa att 3HP presterar bättre än 5HP i både uppgång och 

nedgångsfaser, där 3HP överavkastning är signifikant på en 5% -tig nivå i vår 

nedgångsperiod. 
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5.2  Signifikansen av resultaten 
 

För att kunna besvara vårt syfte måste vi jämföra hur H portföljerna presterat i förhållande 

till L portföljerna. Enligt de test vi gjort kan vi konstaterat att H portföljerna presterar bättre 

än L i både 5P och 3P över hela perioden. Då H portföljerna presterat bättre indikerar det 

på att investmentbolag med högre substansrabatt genererar högre överavkastning än 

investmentbolag med lägre substansrabatt. Vi har endast kunna fastställa att den positiva 

skillnaden mellan 3PH-3HL som har signifikant överavkastning över hela perioden. 

Copeland et al (1994) fick ett liknande resultat då han menar på att det signifikanta 

sambandet beror på att den negativa överavkastningen i LP är större 3P än i 5P samt att HP 

ger en högre positiv överavkastning vilket ökar skillnaden ännu mer. 

För att se om vår handelstrategi fungerar årsvis testade vi först signifikansen mellan 5HP 

och 5LP. Vi kunde endast påvisa att det fanns en signifikant positiv skillnad mellan HP och 

LP dvs. att de investmentbolagen med hög substansrabatt presterat en högre avkastning än 

de med låg substansrabatt. Även fast 5HP presterat bättre, dock orgelbundet sex av nio år, 

är det endast ett år av nio som är signifikant vilket tyder på att det inte finns något mönster 

för att kunna konstruera en investeringsstrategi med en 5P vilket vi även fastställt med ett t-

test. 

Till skillnad från 5P kan vi fastställa att 3P årsvis har fyra år av signifikant positiv skillnad 

mellan 3HP och 3LP samt att 3HP visar en signifikant skillnad mellan 3LP över hela 

perioden. 3HP överavkastning är signifikant i två av åren till skillnad från 5HP vilket hade 

ett år signifikant överavkastning.  

Till skillnad från 5P kan 3P påvisa fyra år av signifikant positiv skillnad mellan HP och LP 

vilket styrks av testet för hela perioden som också påvisar signifikant skillnad mellan 3HP 

och 3LP. Överavkastning är signifikant i 2 av åren i 3HP. 

 

5.3  Värdet av portföljstorlek 
 

Portföljernas storlek har haft en avgörande roll för resultatet av våra utförda test. Vi har 

redan presenterat att 3PH genererade högre överavkastning än 5HP vilket tyder på att 

använda sig av en mindre portfölj, vilket skapar bättre extremvärden (Copeland et al 

(1994), är mer tillämpningsbar som investeringsstrategi. Vi har inte kunnat hitta någon 

konkret orsak till varför 5P presterat sämre än 3P. Vi har efter utvärderat resultatet i 5P fått 
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våra misstankar om att antalet investmentbolag i 5P är för stor i förhållande till antalet 

bolag i AFFIIF, vilket gör att de blir allt för korrelerade med varandra. Ser man till tabell 9 

kan man utläsa att våra misstankar stämmer då 5P är korrelerad till 94%  med index vilket 

innebär att 5P i princip följer index och att överavkastning endast är en avvikelse från det 

normala. Även 5LP visar en förhållandevis hög korrelation på 77 %, vilket indikerar att 

portföljer med för stor andel investmentbolag i förhållande till index utmynnar i att 

eventuell överavkastningen blir minimal.  

I Copelands el al (1994) studie uppmärksammas faktumet att storleken på urvalsgruppen 

man undersöker avspeglar sig på resultat. Vi har haft detta i åtanke då vår urvalsgrupp inte 

omfattas av mer än 14 investmentbolag. Copeland et al använde sig av en urvalsgrupp 

bestående av 64 investmentbolag vilket är en betydligt större urvalsgrupp än vad vi använt 

oss av, men trots detta kvarstod urvalsproblematiken i hans studie. Även fast vår 

undersökning utfördes i mindre skala blev utfallet näst intill de samma, vilket tyder på att 

portföljerna med färre bolag presterade bättre än portföljerna med fler. Copelands et al 

anser, tillika uppsatsförfattarna, att orsaken till skillnaderna mellan resultatet av 

portföljerna bygger på att portföljer med färre investmentbolag har extremare 

substansrabatter och därmed har större påverkan på avkastningen.   

 

5.4.1  Värdet av perioder inom perioden 
 

Vår undersökningsperiod omfattas av en nedgångsperiod samt en längre uppgångsperiod. 

För att se om portföljerna reagerar olika beroende på konjunkturläget utförde vi ett test, två 

år vid nedgående konjunktur samt två år vid uppgående konjunktur, med 5HP och 3HP för 

att se om det var någon signifikant skillnad beroende på var i konjunkturen man testade 

portföljerna. Som vi konstaterat tidigare är 3HP mindre korrelerad med AFFIIF i 

förhållande till 5HP vilket blev allt tydligare vid en nedgångsperiod (Se diagram 2 och 3). I 

nedgångsperioden 2001-2002 kan vi fastställa att 3HP var signifikant bättre än 5HP tillika i 

uppgångsfasen 2003-2004, men där saknades signifikans. Genom att testa portföljerna i två 

olika konjunkturperioder kunde vi se att 3HP inte sjönk lika mycket som 5HP samt att 3HP 

återhämtade sig fortare vilket vi anser beror på att mindre portföljer har extremare 

substansrabatter och därmed större inverkan på avkastningen som resulterar i att 

investmentbolagen i mindre portföljer klarar sig bättre i konjunktursvängningar.    
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5.5  Sambandet mellan substansrabatt och avkastning 
 

Då vårt syfte delvis är att finna sambandet mellan substansrabatt och avkastning har vi haft 

för avsikt med uppsatsen att analysera om det finns något samband genom att utvärdera 

våra resultat och jämföra med tidigare studier. Malkiel (1977) anser att medelvärdet på 

substansrabatten tenderar till att minska då marknaden i övrigt stiger. Tabell 2 visar på en 

antydan till ett likande samband i vår undersökning vilket vi styrker med att vår 

korrelationskoefficient är negativ. När medelvärdet på investmentbolagens substansrabatt 

minskar, minskar även urvalets individuella substansrabatter, vilket innebär att man inte 

kan avgöra om investmentbolag med hög substansrabatt genererar högre avkastning än 

investmentbolag med lägre substansrabatt. Vår undersökning bygger på att mäta hur hög 

substansrabatten är i förhållande till avkastningen inom det egna urvalet. För att vår strategi 

skall fungera kan man inte se till investmentbolagens storlek på substansrabatten, utan man 

måste jämföra i förhållande till urvalets medelvärde.  

 

5.6  Fungerar handelsstrategin? 
 

Tabell 7 visar på att både 5HP och 3HP genererar överavkastning över hela vår 

undersökningsperiod, detta baserat på vår Buy and Hold strategi med fullständig 

återinvestering vid varje portföljskifte. Vi testade vår investeringsstrategi genom att år 1 

investera i de aktier med högst substansrabatt i samtliga portföljer baserat på att 

portföljerna var konstruerade efter de 5 respektive 3 investmentbolagen med högst 

substansrabatt.  Efter år 1 återinvesterade vi i en ny portfölj med de aktier vilka hade högst 

substansrabatt efter första året vi investerat. Vi lät även återinvestera vår bruttoavkastning 

från föregående år. Följande återinvesteringar gjordes från och med år 1999 fram till 2006. 

I och med att bruttoavkastningen flyttades till nästkommande år är vi medvetna om att vi 

inte tagit någon hänsyn till transaktionskostnaderna. Vi anser att transaktionskostnaderna 

för portföljerna är försumbara då det endast sker två transaktioner per portfölj och år. Vi 

anser även att om vi jämför portföljerna mot index tar transaktionskostnaderna ut varandra 

då vi säljer portföljerna och index samtidigt. 

Då vårt syfte med uppsatsen är att presentera en strategi vilket man skall kunna applicera 

på vilket år som helst, påvisar tabell 7 att vår strategi endast fungerar i teorin och om full 

återinvestering genomförs. Tabell 7 visar att om man investerar enligt vår Buy and Hold- 

strategi, kan man generera överavkastning på en längre period. Det finns dock ingen 
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signifikans i dessa utfall men vi anser att det är värt att notera att investerar man i en 3HP 

första januari år 1999 resulterar detta i en 346% -tig avkastning i slutet på 2007 om man 

återinvesterar hela portföljens värde vid portföljskiftena under hela  perioden. 

 

5.7  Återkoppling till teori och tidigare forskning 
 

Enligt Famas (1970) teori om EMH anses en felprissättning uppkomma då investerare ser 

möjligheten till att göra arbitrage genom att ha tillgång till ej publik information. Vad säger 

våra resultat om effektiviteten på marknaden? På en effektiv marknad anser Fama att 

investerare inte kan skapa investerigstrategier som presterar bättre än övriga marknaden 

enbart genom att analysera historisk data. Famas effektivitets teori är därför inte 

applicerbar på det resultat vi funnit i vår undersökning då vi kunnat påvisa att 

överavkastning faktiskt går att uppnå genom att placera i de investmentbolagen med högst 

substansrabatt. Vi har dock inte funnit någon signifikans för överavkastning men däremot 

har vi funnit att avkastningen skiljer sig signifikant åt beroende på om investmentbolaget 

har hög eller låg substansrabatt, om portföljen skapas av de investmentbolagen med de 

mest extrema substansrabatterna.  

 Copeland et al(1994) menar på att substansrabatten tenderar till att minska då marknaden i 

övrigt ökar vilket säger att det finns ett samband mellan konjunkturen och substansrabatten. 

Som vi beskrivit tidigare har även vår undersökning observerat detta samband utan att 

presentera någon säkerställd orsak. Haugen (2004) anser att sambandet kan bero på 

förändringar av utbudet och efterfrågan vid en högkonjunktur vilket bygger på att 

omsättningen på aktierna stimuleras. En ökad omsättning på bolagens aktie brukar ha till 

följd att marknadsvärdet på aktien stiger och då närmar sig aktiens substansvärde vilket 

skulle resultera i att investmentbolagens substansrabatt minskar. 

Vi anser att vid en uppgång ökar marknadsvärde snabbare i förhållande till 

investmentbolagets substansvärde vilket resulterar i att substansrabatten minskar. Om 

marknadsvärdet och substansvärdet var korrelerade med varandra skulle rabatten inte 

förändas vid en uppgång på marknaden. Genom att vi inte haft möjlighet att se något 

samband i en lågkonjunktur följer detta samband enbart när vi ser till en högkonjunktur.  

Om man ser vår undersökning i relation till EMH anser vi att när marknaden tenderar till 

att öka korrigeras felprissättningen till det att aktiens marknadsvärde närmare sig 
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substansvärdet. Enligt Damodaran (2000) är en korrigering av en felprissättning ett tecken 

på att marknaden är effektiv, men vi anser inte att korrigeringen görs i förhållande till 

substansrabattens storlekt utan istället till konjunkturläget vilket påvisar att 

substansrabatten följer ett visst mönster och där med anses ineffektiv. 
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6. Slutsats 
 

I detta kapitel sammanfattar vi vår undersökning och diskuterar förslag till framtida 

forskning  

 

6.1 Slutsats 
 

Vårt syfte har varit att undersöka substansrabatten hos svenska investmentbolag mellan 

åren 1999-2007 och med hjälp av befintliga teorier se om man kan skapa en 

investeringsstrategi vilken kan leda till överavkastning. Vi har även haft för avsikt att 

tydligöra sambandet mellan substansrabatt och avkastning. Här sammanfattar vi och 

utvärderar uppsatsens resultat, hur väl har vi besvarat vårt syfte? 

Vi anser att vår undersökning ge en intressant och relevant bild av substansrabattens 

utveckling under den period vi valt att undersöka. Vi kunde genom att granska tidigare 

forskning inse att det skulle bli svårt att finna ett tydligt samband mellan substansrabatt och 

avkastning hos investmentbolag. Vi har valt att undersöka detta samband genom att försöka 

skapa en lönsam investeringsstrategi som baseras på substansrabatt. Med avseende på det 

anser vi att syftet till viss del besvaras av att det faktiskt är möjligt att generera 

överavkastning genom att investera sett till storleken på substansrabatten relativt till de 

andra investmentbolagen. Att våra resultat inte visar genomgående signifikanta resultat 

utan snarare det motsatta gör att vi inte på ett övertygande sätt kan rekommendera att 

investera efter vår investeringsstrategi. Vår strategi påvisar dock att det är signifikant bättre 

att investera i få bolag med hög rabatt då den ger signifikant bättre avkastning än övriga 

portföljkonstellationer baserade på investmentbolag. 

Hur ställer sig vår undersökning i relation till den tidigare forskning som genomförts på 

området? Copeland et al (1994) kunde till skillnad från Draper et al (1991) finna att en 

ineffektivitet fanns på den brittiska investmentbolag -marknaden. Precis som Thompson 

konstaterar vi att den signifikanta skillnaden främst beror på att portföljen baserad på lägst 

rabatt genererar en stor negativ överavkastning. Detta innebär att vi funnit en anomali som 

genererar bättre avkastning desto extremare substansrabatt investmentbolagen visar. Detta 

gör att vi kan i linje med Copeland et al konstatera att den svenska 

investmentbolagsmarknaden inte är fullt effektiv dvs. det finns inom området saker som 

visar på ineffektivitet. 



40 
 

6.2  Förslag till vidare forskning 
 

Det finns all anledning att fördjupa sig mer inom ämnet substansrabatt och avkastning. Vi 

har inte funnit någon relevant orsak till substansrabattens uppkomst vilket vi anser det finns 

mer utrymme att forska om. T.ex. skulle man kunna fördjupa sig i investmentbolagens 

egenintresse i att inneha en låg/hög substansrabatt vilket kan tyda på att det finns någon 

form av bokföringsproblematik inblandad.  Det skulle även vara intressant att undersöka 

om det finns skillnader i sambandet mellan substansrabatt och avkastning hos 

investmentbolag som har en mer eller mindre diversifierad portfölj. 

Att konstruera en fungerande investeringsstrategi var inget vi lyckades med. Det finns all 

anledning att forska vidare kring detta fast då ur ett annat perspektiv. För att få en mer 

förståelse för relationen skulle det vara intressant att undersöka en mer högfrekvent 

investeringsstrategi vilket då ställer högre krav på antalet observationer.   
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8.  Bilagor 

8.1 Normalfördelningstest 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  H3 L3 H5 L5 

N 9 9 9 9 

Mean ,0752 ,0193 ,0481 ,0315 Normal Parametersa,,b 

Std. Deviation ,10827 ,07200 ,11757 ,08415 

Absolute ,192 ,136 ,224 ,200 

Positive ,192 ,136 ,147 ,189 

Most Extreme Differences 

Negative -,152 -,117 -,224 -,200 

Kolmogorov-Smirnov Z ,577 ,407 ,673 ,600 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,893 ,996 ,755 ,864 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
 

8.2 Substansrabatten 
BOLAG/ ÅR 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
BURE -24% 12% 33% 28% 34% 20% 25% 12% 5%
CUSTOS 17% 27% 12% 13% 18% 2% 0% 0% 0%
HAVSFRUN 54% 52% 52% 47% 54% 29% 24% 24% 31%
INDUSTRIVÄRDEN C 35% 36% 31% 26% 26% 27% 21% 25% 16%
INVESTOR B 23% 40% 24% 28% 38% 29% 30% 21% 21%
KINNEVIK 26% 25% 23% 28% 36% 29% 21% 22% 19%
LATOUR 28% 37% 32% 25% 21% 22% 9% 11% 14%
LINKMED 5%
LUNDBERGS B 47% 41% 32% 28% 13% 20% 15% 18% 16%
MELKER -4%
RATOS 30% 40% 39% 19% 14% 19% -24% -6% -56%
SVOLDER 3% 14% -12% -10% -4% -1% 7% -1% 8%
SÄKI 1% 19% 44% 43% 11% 7% -23% 4% 11%
TRACTION 20% 20% 20% 20% 32% 28% 24% 10% 14%
ÖRESUND 16% 28% 14% 13% 3% 3% -9% -2% -10%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Medelvärde 21% 30% 26% 24% 23% 18% 9% 11% 6%
Max 54% 52% 52% 47% 54% 29% 30% 25% 31%
Min -24% 12% -12% -10% -4% -1% -24% -6% -56%
Antal 13 13 13 13 13 13 12 12 14  
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8.3 T-test överavkastning 
 

8.3.1 5HP 
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8.3.2 5LP 
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8.3.3 5HP -5LP 
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8.3.4 3HP 

 

 

 

 



48 
 

8.3.5 3LP 
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8.3.6 3HP-3LP 
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8.3.7 5HP Hela perioden 

 

 

8.3.8 5LP Hela perioden 

 

 

8.3.9 5HP-5LP Hela perioden 
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8.3.10 3HP Hela perioden 

 

 

8.3.11 3LP Hela perioden 

 

 

8.3.12 3HP-3LP 
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8.4 Perioderna 

8.4.1 Uppgångsperiod 

 

 

8.4.2 Nedgångsperiod 

 

 

8.5 Korrelationstest 

 

8.5.1 Mellan 5P 
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8.5.2 Mellan 3P 

 

8.5.3 Mellan substansrabatt och avkastning 

Medelrabatt Medelavkastning

Pearson Correlation 1 -,165

P-värde ,671

N 9 9

Pearson Correlation -,165 1

P-värde ,671

N 9 9

Korrelation Substansrabatt vs Avkastning

MedelR
abatt

Medela
vkastni
ng

 


