
 
 

EXAMENSARBETE 

Våren 2015 
Sektionen för Hälsa & Samhälle 

Företagsekonomi, Bank och Finans 
 

 

Substansrabatt i investmentbolag 
-sambandet med onoterat innehav 

               

   

 

 

Författare 

Gustav Erwing 

Björn Svensson 

 

Handledare 

Emil Numminen 

Ola Olsson 

 

Examinator 

Håkan Jankensgård 

  



 
 

Sammanfattning 

Substansrabatt för investmentbolag har sedan länge diskuterats inom företagsvärlden och 

forskningsvärlden. Substansrabattens bakomliggande faktorer är väldokumenterade och 

omdiskuterade men forskare är inte eniga om exakt vilka faktorer det är som driver 

investmentbolagets substansrabatt. En av de faktorer som visat sig ha en effekt på 

substansrabatten för investmentbolag är onoterat innehav och det är onoterat innehav som 

ligger till grund för vår uppsatts.  

Syftet med studien är att analyser sambandet mellan svenska investmentbolags substansrabatt 

och dess onoterade innehav genom att studera ekonomiska egenskaper för de onoterade 

bolagen som ingår i respektive investmentbolags innehav. Studien baserades på kvartalsvisa 

observationer för svenska investmentbolags nivå av substansrabatt, andel onoterat innehav, 

diversifiering av onoterat innehav och värdedrivande parametrar i respektive 

investmentbolags onoterade innehav. För att besvara studiens frågeställning använde vi oss av 

Pearson`s korrelationstest och linjära regressioner.  

Resultatet av studien påvisade att det finns ett positivt samband mellan investmentbolagens 

substansrabatt och andelen tillväxtbolag i det onoterade innehavet och att det finns ett negativt 

samband mellan lönsamhet i det onoterade innehavet och investmentbolagets substansrabatt.  

 

 

Nyckelord: Substansrabatt, onoterat innehav, diversifiering, lönsamhet, tillväxtbolag, CEF 

(Closed- End Fund). 

  



 
 

 

Abstract 

The discount to NAV has been a debatable topic in the corporate world and the scientific field 

for a long period of time. Even though the underlying factors associated with the discount to 

NAV has been well documented and widely discussed, scientist remains divided on the topic. 

A factor that has been determined to have an effect on the discount to NAV is unquoted 

holdings which also is the starting point for this thesis.  

The purpose of this thesis is to analyze the relationship between Swedish investment 

companies discount to NAV and the companies’ unquoted holdings by studying key 

performance indicators regarding the companies ‘unquoted holdings. The thesis was based on 

quarterly observations of the discount to NAV, the quota of unquoted holdings, level of 

diversification and financial key figures. To answer the hypothesis of the thesis we used 

Pearson`s test of correlation and linear regression.  

The thesis result indicates that there is a positive relationship between the discount to NAV 

and the quota of unquoted growth companies. The results also showed a negative relationship 

between profitability in unquoted holdings and the discount to NAV.   

 

 

Keywords: Discount to NAV, unquoted holdings, diversification, profitability, growth firms, 

CEF (Closed- End Fund).   
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1. Inledning 
I det första kapitlet presenteras bakgrunden och problematisering för ämnet. Vidare 

presenteras frågeställningen som leder till uppsatsen syfte och en definition av ekonomiska 

egenskaper. Avslutningsvis presenteras dispositionen. 

1.1 Bakgrund 

Investmentbolag har som affärsidé att äga andra företag. En av de viktiga funktioner 

investmentbolag har för samhället är att de tillförser enskilda placerare möjligheten att få ett 

diversifierat sparande då investmentbolaget fungerar som en mellanhand mellan privata 

investerare och aktiebolag (NE, 2015). En annan viktig funktion som investmentbolag fyller 

är att de hjälper andra företag vid rekonstruktioner och fusioner. De flesta svenska 

investmentbolag har sitt ursprung från tidigare förvaltningsbolag med bankanknytningar eller 

bolag som byggt upp en tillräckligt stor egen portfölj som kräver aktiv förvaltning. Detta har 

lett till att svenska investmentbolags verksamhet främst har handlat om företagskontroll och 

aktivt ägande snarare än att erbjuda privata placerare ett diversifierat sparande (Ibid).     

På den svenska marknaden har investmentbolags roll som starka ägare succesivt ökat och rena 

investmentbolag som enbart förvaltat börsportföljer har med tiden köpts upp eller 

omstrukturerats (Aktiespararna, 2013). Idag finns det ett dussintal investmentbolag på den 

svenska börsen och förvaltningen av respektive bolags innehav skiljer sig åt. Industrivärlden 

är ett investmentbolag som grundades på 1940-talet och det är tillstörsta del börsnoterade 

bolag som ingår i deras portfölj. Ratos är ett svenskt investmentbolag vars förvaltning är raka 

motsatsen till Industrivärlden, de innehar enbart onoterade bolag i sin portfölj, ett så kallat 

private equity-bolag (Ibid).  

Då investmentbolags affärsidé skiljer sig från ett traditionellt industriföretag värderas ett 

investmentbolag genom att granska investmentbolagets substansvärde. Substansvärdet är 

summan av investmentbolagets aktieinnehav reducerat med totala skulder. Anledningen till att 

investmentbolag inte värderas genom beräkning av vinstbaserade nyckeltal är att bolagen ofta 

uppvisar små vinster. Investmentbolagen skapar värdeökningar genom att äga andra bolag 

vars aktier genererar tillväxt eller utdelning. Om investmentbolagets aktie handlas till ett lägre 

pris än dess substansvärde existerar det en substansrabatt och om det vore tvärtom handlas 

aktien till en premie (Aktie och fondhandboken, 2011).  
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Investmentbolag har ett begränsat antal aktier som handlas på börsen likt vanliga publika 

aktiebolag, detta gör att ett aktieinnehav inte kan säljas tillbaka till investmentbolaget för 

substansvärdet (Hjelström, 2007). En fördel med att köpa aktier i ett investmentbolag är att 

investeraren får en diversifierad portfölj utan de transaktionskostnader som följer om man 

införskaffat innehavet på egen hand. Ett annat argument för att välja ett investmentbolag över 

de enskilda innehaven som ingår i investmentbolagens portfölj är att investmentbolags aktier 

tenderar att vara mer likvida än de aktier som ingår i investmentsbolagets portfölj (Bleaney & 

Smith, 2012).  

1.2 Problematisering 

Substansrabatt ses inte direkt som ett problem utan mer som ett fenomen som leder till olika 

konsekvenser för investmentbolag samt investerare. Företeelsen av substansrabatt är positivt 

från investerarens perspektiv genom att en andel av investmentbolagets innehav kan anskaffas 

billigare än innehavet självt. Det är också så att ett lägre aktiepris kan göra aktien mer likvid 

och ett lägre anskaffningspris höjer avkastningen. För investmentbolaget gör en eventuell 

substansrabatt att uppköpsrisken ökar, vilket historiskt visade sig under 1980-talet då många 

investmentbolag blev uppköpta (Munck & Boman, aktiemarknadsnämden, 1999 ). Liknelser 

kan göras med ett bolag som har en omfattande kassareserv som också blir något av en bonus 

i en uppköpssituation. Ett uppköp eller likvidation av ett investmentbolag som handlas till en 

substansrabatt kan ses en arbitrage möjlighet, då köparen tjänar in storleken på 

substansrabatten utan någon ökning av risk, vilket går emot effektiva marknadshypotesen 

(EMH)(Fama, 1970). En annan konsekvens som följer av förekomsten av substansrabatt är att 

en nyemission ger lägre tillskott av kapital, i och med priset på nyemitterade aktier bygger på 

aktuell aktiekurs. En hög substansrabatt kan också leda till en ökad misstro mot bolaget och 

dess förmåga att sköta sin verksamhet (Hjelström, 2007).  

Tidigare forskning om substansrabatter är eniga om att fenomenet förekommer men skiljer sig 

när det gäller förklarande faktorer. Ingen forskning har lyckats med att hitta ett svar på frågan 

om varför substansrabatter har existerar under en längre tid. Större delen av de studier som 

har gjorts har genomförts på den amerikanska och brittiska marknaden och har således 

behandlat close-end funds (CEF:s). Closed-end fund (CEF) är en fond som har ett bestämt 

antal andelar och som tar in ett förutbestämt kapital i uppstartsfasen, likt investmentbolag 

(Barclay, Holderness & Pontiff, 1992). En CEF förvaltar aktivt ett visst innehav av olika 

värdepapper och dess andelar handlas på börsen (Ibid). Likt investmentbolag handlas CEF:s 

till en premie eller substansrabatt och priset på andelar sätts på marknaden. En CEF tar dock 
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en avgift från andelsägarna för förvaltningen, till skillnad från aktieägare i ett investmentbolag 

(Hjelström, 2007). Bortsett från detta har jämförelse gjorts mellan investmentbolag och CEF:s 

med fokus på substansrabatten. Affärsidén och på det sätt som CEF andelar köp och säljs 

liknar den för investmentbolag och det gör det möjligt att applicera den forskning som 

bedrivits på CEF:s, också för investmentbolag.  

 De vanligaste teorierna om substansrabatt har behandlat agent kostnader/problem 

(ägarstruktur och ledningens kompetens), skatteskäl, illikvida innehav samt investerares 

beteende och förväntningar på investmentbolagen (Lee, Shleifer & Thaler, 1991). Andra 

förklaringar som presenterats är ökad risk (Bleaney & Smith, 2012) och svårighet att beräkna 

bolagets substansvärde (Charrón, 2009).    

Enligt Bleaney och Smith (2012) representerar substansrabatten den ökade risken hos CEF 

aktien jämfört med innehavets aktier. Denna förklaring delas med Lee, Shleifer och Thaler 

(1991) som pekade på en ökad risk på grund av investerare som inte tar investeringsbeslut 

grundat i fundamental analys, s.k. noise traders. Både Bleaney och Smith (2012) och Lee et. 

al.(1991) kunde visa ett samband mellan substansrabatten och en ökad risk som byggde på 

investerares uppfattningar. Feguson och Leistikow (2004) var inne på liknade spår då de 

ansåg att substansrabatten skapades utifrån bolaget prestationer, vilket hänger ihop med vilka 

förväntningar investerare kommer ha på bolaget. En annan studie av Day, Li och Xu (2011) 

fann att skatteåtaganden i samband utdelningar hade påverkan på hur substansrabatten 

förändrades, vilket får stöd av tidigare studie av Malkiel (1977) . Ytterligare en faktor som har 

undersökts är hur pass likvida ett bolags innehavstillgångar är och hur illikviditet kan öka 

substansrabatten (Datar, Naik och Radcliffe, 1998), men också att illikvida tillgångar i 

bolagets innehav kan leda till felberäkningar av tillgångsvärdet som i sin tur ligger till grund 

för förekomsten av en substansrabatt (Seltzer, 1989).      

Forskningen kring substansrabatter har utforskat flera möjliga förklaringsfaktorer utan att 

kunna presentera resultat som fullständigt och över tid ger svar på frågan (Dimson & Minio-

Paluella, 2002). Ett område inom ämnet som inte undersökts i någon större utsträckning är hur 

onoterat innehav hos ett investmentbolag påverkar substansrabatten. Skillnaden mellan 

onoterat och noterat innehav är att noterat innehav säljs på börsen till skillnad från onoterat. 

Hjelström (2007) genomförde en omfattande studie angående substansrabatt och dess 

påverkande faktorer. Bland annat studerades noterat och onoterat innehav i svenska och 

brittiska investmentbolag och sambandet till avkastningen, realiserad och förväntad, vilket 
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sedan kopplades till substansrabatten (Ibid). Resultatet visade att onoterat innehav bidrog mer 

till avkastningen än noterat och följaktligen hade större påverkan på substansrabatten (Ibid). 

Paralleller kan dras till likviditetsförklaringen som är vida utforskad, då ett onoterat innehav 

kan vara svårt att göra sig av med för ett investmentbolag och detta kan då sprida sig och 

sänka aktiekursen och därmed öka substansrabatten. Denna företeelse observerades av Chan, 

Jain och Xia (2008) som påpekade att detta gällde öppna marknader och effekten av 

illikviditeten kunde både ha en positiv eller negativ påverkan på substansrabatten. Å andra 

sidan fann Lee et. al. (1991) ett svagt samband mellan bolags innehav av reglerade aktier 

(restricted stocks) och substansrabatten. 

 En annan aspekt som stödjer en undersökning av onoterat innehav är svårigheten att värdera 

dessa tillgångar och hur detta kan påverka substansrabatten, vilket bekräftas av bland andra 

Seltzer (1989). Det onoterade innehavet har en inbyggd osäkerhet i dess värdering till skillnad 

från noterade, som värderas direkt av marknaden genom aktiekursen. Medan det noterade 

innehavets pris är fastställ så behöver det onoterade innehavets pris beräknas vilket kan leda 

till överskattning eller underskattning av det ”sanna” värdet (marknadsvärde) och en tillgång 

som inte handlas frekvent bygger upp en diskrepans mellan budat- och efterfrågat pris, så 

kallad spread, som leder till osäkerhet. Cullinan och Zheng (2014) beskrev att marknaden ser 

på värderingen av illikvida tillgångar med skepsis och kräver därför ett rabatterat pris. Vid 

värderingen av onoterat innehav uppstår en kunskapsasymmetri mellan köpare och säljare. 

Ägarna i de onoterade bolagen innehar bolagsinformation som inte kommer marknaden till 

del och denna företeelse kan bli mer påtaglig för onoterade bolag som inte har samma 

rapporteringsskyldigheter som noterade bolag. Delen onoterade aktier i svenska 

investmentbolag har under de senaste 10 åren ökat och därmed borde dess betydelse för 

substansrabatten också öka (Bilaga 11).    

Investmentbolag ger den enskilda investeraren möjlighet att indirekt investera i onoterade 

bolag och tillhandahåller således ett möjligen mer väldiversifierat alternativ än den noterade 

aktiemarknaden. Diversifiering leder till lägre risk som intuitivt borde öka priset på 

investmentbolagets aktier och i förlängningen sänka substansrabatten, det uppstår en 

diversifieringsfördel. Chan, Kot och Li (2007) fann att ett större antal aktier i en CEF:s 

portfölj, vilket de förknippade med en högre diversifiering, hade en positiv effekt på 

substansrabatten. Det förklarades med bättre förmåga från bolaget att hitta bra aktier att 

investera i (Chan, Kot & Li, 2007). En alltför bred portfölj kan också öka substansrabatten, 

vilket Hjelström(2007) förklarar genom att fler investeringar ökar sannolikheten för att 
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aktieägare anser att fel investeringar har gjorts och kräver kompensation för detta. En annan 

konsekvens av ett brett innehav som sträcker sig över flera branscher kan vara att investeraren 

uppfattar detta som en brist i specialisering som leder till misstro av investmentbolagets 

förmåga att leda dessa innehavsbolag på ett effektivt sätt (Ibid). Iakttagelsen är särskilt 

betydelsefull för den svenska investmentbolagsmarknaden med relativt stor spridning i 

innehav och hög ägarkoncentration (Hjelström, 2007).         

De studier som tidigare gjorts har studerat vilka olika faktorer som påverkar substansrabatten 

och en av de faktorer som tidigare forskning enats om är att onoterat innehav påverkar nivån 

av substansrabatt (Hjelstöm, 2007; Chan, Jin & Xia, 2008; Datar, Naik & Radcliffe, 1999). 

Anledningen till att substansrabatten påverkas förklaras med brist på information och 

diversifiering, vilket leder till osäkerhet och ökad risk (Cullinan & Zheng, 2014; Seltzer, 

1989; Chan, Kot & Lee, 2007). Det som tidigare studier inte har tittat närmare på är i fall 

sammansättningen av det onoterade innehavet har betydelse för nivån av substansrabatt. 

Närmare bestämt hur påverkas substansrabatten av de onoterade bolagens finansiella 

ställning. Kan ekonomiska egenskaper hos det onoterade innehavet bestämma hur storleken 

på investmentbolagets substansrabatt kommer påverkas? 

Vid en finansiell analys av en portfölj med noterat innehav är sammansättningen och det 

enskilda bolagens finansiella ställning av stor vikt i bedömningen om portföljens finansiella 

framtid. Diversifiering ses generellt som ett aktivt val för att minska den osystematiska risken 

medan en investering i ett tillväxtbolag generellt anses medföra en högre nivå av risk då en 

investering görs för eventuella framtida kassaflöden. Det finns en inbyggd osäkerhet i 

onoterat innehav som påverkar tillgångspriset, vilket gör att risk blir en central aspekt i 

analysen av substansrabatten. Genom att utföra en undersökning av specifika ekonomiska 

egenskaper i de onoterade bolagen som helhet, kan slutsatser dras om vilka indikatorer i 

bolagens räkenskaper som är kopplade till substansrabatten. Vid en framtida 

investeringssituation kan investmentbolaget förutom att bedöma investeringens lönsamhet 

också bedöma hur substansrabatten kommer påverkas av investeringen.   

Tidigare studier har inte studerat hur de onoterade bolagens finansiella ställning påverkar 

nivån av substansrabatt utan har endast konstaterat att ett onoterat innehav leder till en ökning 

av substansrabatten. Då svenska investmentbolag numera är tvungna att redovisa dess 

onoterade innehav mer noggrant än tidigare, öppnas möjligheten för undersökning av det 

onoterade innehavets ekonomiska egenskaper hos svenska investmentbolag. Med ovan 
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nämnda resonemang och tidigare forskning i åtanke anser vi att en studie som fokuserar på det 

onoterade innehavet hos svenska investmentbolag och hur dess ekonomiska egenskaper 

påverkar substansrabatten, bidrar till en ökad förståelse om substansrabatt.  Detta kan ge 

användbar information om hur de onoterade bolagens finansiella ställning samt 

sammansättning av onoterade tillgångar kan förändra substansrabatten för investmentbolag. 

1.3 Frågeställning 

Hur påverkar ekonomiska egenskaper hos de onoterade portföljbolagen investmentbolags 

substansrabatt?  

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera sambandet mellan substansrabatten i svenska 

investmentbolag och dess onoterade innehav, vilket ska göras genom att studera ekonomiska 

egenskaper hos de onoterade bolagen i investmentbolagens innehav.  

1.5 Ekonomiska egenskaper  

Med ekonomiska egenskaper syftas det på nyckeltal som beskriver ett bolags ekonomiska 

situation. I denna studie har det fokuserats på ekonomiska egenskaper kopplade till risk. 

Utgångspunkten har legat i vad som skapar värde i ett bolag nämligen tillväxt och lönsamhet, 

där lönsamhet har mätts med ROA (return on assets) och vinstmarginal. Med detta som grund 

har en indelning mellan värde- och tillväxtbolag gjorts. Vidare har diversifieringen av det 

onoterade innehavet undersökts, då denna ekonomiska egenskap har stor påverkan på risken 

hos innehavet. Dessa egenskaper har valts ut med hjälp av tidigare forskning och läroböcker 

om bolagsvärdering, detta för att finna representativa mått på ett bolags lönsamhet och 

ekonomiska stabilitet.  En mer specifik beskrivning och förklaring återfinns kap. 3.  

1.6 Avgränsning 
Studien avgränsas till att undersöka substansrabatten och onoterat innehav i svenska 

investmentbolag. Anledningen ligger i att för den svenska marknaden finns bolagsinformation 

tillgänglig för att möjliggöra studien. Perioden som studeras sträcker sig över tio år, från 2005 

till och med 2014, i likhet med tidigare forskning. Mer specifik information angående urval 

och tidsperiod återfinns i kapitel 4. 
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1.7 Disposition 
Kapitel 1: I det första kapitlet presenteras bakgrunden och problematisering för ämnet. Vidare 

presenteras frågeställningen som leder till uppsatsen syfte och en definition av ekonomiska 

egenskaper. Avslutningsvis presenteras dispositionen.  

Kapitel 2: Det andra kapitlet tar upp valet av forskningsmetod, ansats och etiska riktlinjer 

inom forskning.  

Kapitel 3: I litteraturgenomgången presenteras tidigare forskning för att ge läsaren en ökad 

förståelse om ämnet och formuleras även hypoteser.   

Kapitel 4: Det fjärde kapitlet tar upp metod och kritik för datainsamling samt urval. Vidare 

förklaras och motiveras valet av de variabler som studerats. 

Kapitel 5: Kapitel fem inleds med beskrivande statistik för att sedan fortsätta med analys av 

insamlad data där hypoteserna testas och kopplas till tidigare forskning.  

Kapitel 6: Avslutningsvis kommer forskningsfrågan att besvaras och en slutsats presenteras. 

Vidare kommer implikationer av studien att tas upp och kapitlet avslutas med förslag på 

vidare forskning.  
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2. Vetenskaplig Metod 
Det andra kapitlet tar upp valet av forskningsmetod, ansats och etiska riktlinjer inom 

forskning. 

2.1 Metodik 

I vår studie kommer vi analysera skillnaden i onoterat innehav hos svenska investmentbolag 

och dess relation till substansrabatten. Vidare söker vi förklaringar till substansrabatten 

genom att analysera de onoterade bolagens ekonomiska egenskaper. För att ge svar på 

forskningsfrågan har sekundärdata i form av kvartalsrapporter och årsredovisningar från tio 

svenska investmentbolag samlats in. Dessa rådata har sedan legat till grund för de beräkningar 

och mätningar som utförts. Undersökningen kan ses som en tidsföljdsstudie i och med att 

observationerna sträcker sig över en längre tidsperiod och syftar till att titta på förändringar 

över perioden (Halvorsen, 1992).  

Inom forskningen finns två olika grundinriktningar nämligen kvalitativ- och kvantitativ 

forskning. Vår studie tillämpar en kvantitativ inriktning, då forskningsfrågan kräver rådata 

bestående av siffror och att bearbetningen av empirin innefattar mätning och statistiska 

beräkningar. Kvantitativ metod kännetecknas av kvantifierbar data och lämpar sig för 

generaliseringar, samt att kvantitativ metod använder beräkningar vilket ger en hög precision 

och exakthet som vi inte finner i den kvalitativa forskningen (Eliasson, 2006; Halvarsen, 

1992). Ett kvalitativ tillvägagångsätt är mer djupgående och öppen forskning, tillskillnad från 

det kvantitativa som är systematiskt och har ett specifikt fokus (Denscombe, 2009). Kvalitativ 

forskning är beskrivande och inriktar sig på att ge en helhetsbild medan kvantitativ forskning 

används för att förklara ett fenomen med hjälp av variabler (Denscombe, 2009; Halvorsen, 

1992). Med tanke på vårt forskningsproblem, med stor mängd finansiell data som ska 

behandlas på ett effektivt sätt med hjälp av statistiska beräkningar, lämpar sig det kvantitativa 

tillvägagångssättet oss bäst.       

2.2 Ansats 

Vår studie har en deduktiv ansats som går från teori till empiri (Pålsson, 2001).  Vi har utgått 

från kända teorier och byggt upp hypoteser i linje med vår forskningsfråga. Vi har sedan 

använt statistiska beräkningsmetoder för att testa dessa hypoteser, så kallad hypotesprövning, 

som har gett slutsatser som är statistiskt signifikanta och kan ses som säkra (Pålsson, 2001). 

Pålsson (2001) beskriver att deduktiv ansats söker efter förklaringar och förutsägelser och 

detta ligger i linje med syftet i vår studie. Den deduktiva forskningen ligger nära den 

positivistiska vetenskapsfilosofin, då båda präglas av logiskt tänkande följt av logiska 
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slutsatser (Pålsson, 2001). Positivismen handlar om att söka verklig kunskap i det man kan 

uppfatta med sina sinnen och detta genomförs med hjälp av mätning som inte påverkats i 

endera riktningen (Depoy & Gitlin, 1999). Då våra rådata är fri från tolkningar och slutsatser 

dras utifrån exakta beräkningsmetoder följer forskningen en positivistisk linje. 

2.3 Etik 

När man genomför studier är det viktigt att tänka på vilka etiska aspekter som kommer med 

forskningen. Det finns klara regler om hur en forskare ska uppföra sig, både skrivna och 

oskrivna, gentemot deltagare och samhället i stort. Huvudsakligen ska forskningen 

genomsyras av sanningsenlighet och öppenhet om hur undersökningen genomförts 

(Denscombe, 2009). Vidare ska det finnas ett samtycke från deltagarna i forskningen och det 

får inte hända att medverkande kommer till skada (Denscombe, 2009). I vår studie har vi bara 

behandlat offentlig information som inte skadar någon vid publicering. Informationen har inte 

blivit manipulerad och resultaten har presenterat på ett sanningsenligt sätt. För att öka 

transparensen och öppenheten i forskningen har genomförandet av studiens olika delar och 

moment presenterats utförligt. Därmed anses denna studie följa de etiska regler som finns 

inom forskningen.  
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3. Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången presenteras tidigare forskning för att ge läsaren en ökad förståelse 

om ämnet och kapitlet avslutas med formulering av hypoteser.   

3.1 Portföljvalsteori  
Grunderna till den moderna portföljvalsteorin introducerades av Harry Markowitz år 1952 

genom publiceringen av studien Portfolio Selection. Studien motsatte sig den traditionella 

synen på hur riskfyllda tillgångar skulle väljas i en portfölj och istället för att kombinera 

tillgångar med högst förväntad avkastning och lägst risk, konstruera en portfölj av tillgångar 

som tillsammans ger högst förväntad avkastning till lägst risk (Markowitz, 1952). 

Markowitzs(1952) modell, mean-variance framework, bygger på att hitta effektiva portföljer, 

på den effektiva fronten, som maximera den förväntade avkastningen (väntevärde) till minsta 

risk, där risken kvantifieras som variansen eller standardavvikelsen. Den effektiva fronten 

består av portföljer med högst förväntad avkastning givet en viss risknivå. Kärnan i 

portföljvalsteorin är diversifiering och bygger på att investerare är rationella, dvs. de väljer 

portföljen med högst förväntad avkastning givet en viss risknivå. Diversifiering ska användas 

på rätt sätt, med andra ord ska tillgångarna i en portfölj kombineras utefter dess egenskaper 

och specifikt samvariationen mellan dem (Markowitz, 1952). Bara för att en portfölj 

innehåller flera olika tillgångar behöver inte det leda till att portföljen blir väldiversifierad. 

Om dessa tillgångar tillhör samma bransch och därmed reagerar likartat vid ekonomiska 

händelser tillskillnad från tillgångar från andra branscher, blir diversifieringsfördelen liten 

(Markowitz, 1952).  

Tobin (1958) vidareutvecklade portföljvalsteorin genom att kombinera portföljerna på den 

effektiva fronten med en riskfri tillgång och därmed skapade CML (capital market line) som 

tangerar den effektiva fronten. En investering skulle delas upp i två beslut oberoende av 

varandra. För det första skulle en effektiv portfölj väljas ut och efter detta skulle beslut tas om 

viktningen av investeringen mellan portfölj och riskfri tillgång (Tobin, 1958). 

Tillvägagångsättet leder till högre förväntad avkastning än portföljerna på den effektiva 

fronten, givet en viss risknivå. Sharpe (1968) byggde vidare på befintlig teori och skapade 

CAPM (capital asset pricing model). En modell som beräknar förväntad avkastning med hjälp 

av en marknadsportfölj, bestående av alla riskfyllda tillgångar på marknaden (Sharpe, 1968). 

Marknadsportföljen ligger på den effektiva fronten och CML och innehåller bara 

marknadsrisk eller systematisk risk och är fullt diversifierad (Sharpe, 1968; Byström, 2010). 
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Andelen systematisk risk hos en tillgång mäts med dess Beta (β) och CAPM bygger på att det 

bara är den systematiska risken som investeraren kompenseras för (Sharpe, 1968).     

 

Figur 1. Portfölj, effektiva fronten.  

Med hjälp av mean-variance teorin beräknas den förväntade avkastningen(µp) och 

standardavvikelsen(σp) för en portfölj av tillgångar. Den förväntade avkastningen fås genom 

summering av tillgångarnas viktning(wi) multiplicerat med dess förväntade avkastning (µi), se 

formel  (Markowitz, 1952: Byström, 2010): 

µp = E[Rp] = ∑ wi E[Ri] 

Portföljens standardavvikelse fås genom beräkning av portföljens varians. Detta åstadkoms 

med hjälp av historiska variansen hos de tillgångar som bildar portföljen tillsammans med 

korrelationen mellan tillgångarna, se formel (Markowitz, 1952: Byström, 2010): 

 

𝜎𝑝 
2 =  ∑𝑖  𝑤𝑖

2𝜎𝑖
2 + ∑𝑖∑𝑗𝑤𝑖𝑤𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗𝜌𝑖 𝑗        𝑖 ≠ 𝑗 

 

Samvariationen mellan tillgångar mäts med kovariansen samt korrelationen och är grunden 

till diversifiering i en portfölj (Markowitz, 1952; Byström, 2010).  Genom diversifiering kan 

risken i portföljen sänkas. Risken består av systematisk och osystematisk risk. Systematisk 

risk är den underliggande marknadsrisken som påverkar alla tillgångar medan den 

osystematiska risken är unik bolagsspecifik risk som kan diversifieras bort (Byström, 2010). 

Korrelationen beskriver graden av samvariation mellan två tillgångar och ger ett mått på 

andelen risk som båda tillgångarna gemensamt håller (Ibid). Korrelationen har ett maximum 
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på 1 och ett minimum på -1 (Byström, 2010). Två tillgångar med en korrelation på 1 sägs vara 

perfekt positivt korrelerade, vilket betyder att deras aktiepriser följer varandra exakt, men för 

att få en så stor diversifieringsfördel som möjligt bör tillgångarna ha en perfekt negativ 

korrelation (-1) (Ibid). Två tillgångar vars aktiepriser rör sig helt oberoende beskrivs som 

okorrelerade och har därmed en korrelation på noll (Ibid). Från beräkningen av kovariansen 

(σij) kan korrelationen (ρij) beräknas, se formler nedan (Markowitz, 1952; Byström, 2010): 

cov = σij = E{[Ri – E(Ri)] [Rj – E(Rj)]]} 

ρij =  σij / σi σj 

3.2.1 Informationsasymmetri 

Enligt Knight (1921) bygger osäkerhet på ofullständig information om framtiden. När det 

gäller onoterat innehav i investmentbolag finns en informationsasymmetri mellan köpare och 

säljare som är mer påtaglig än för de noterade bolagen. En anledning ligger i att onoterade 

bolag inte har samma skyldigheter att offentliggöra bolagsinformation. Då onoterade bolag 

inte handlas på börsen minskar vikten av signalera till marknaden för att göra 

investeringsalternativet mer attraktivt.  Informationsasymmetri handlar om att säljaren 

(investmenbolaget) innehar information som köparen (investeraren) saknar och kan leda till 

att urvalet på en marknad blir snedvridet, så kallat adverse selection (Akerlof, 1970). Med 

adverse selection menas att köparen har bristande information om produkten jämfört med 

säljaren och köparen kräver därför ett rabatterat pris, vilket leder till att bara de produkterna 

med sämre skick eller lägre kvalité blir sålda då bara dessa undermåliga produkter kan säljas 

till ett rabatterat pris (Ibid).   

Majluf och Myers (1984) beskrev att informationsasymmetri ledde till adverse selection 

problematik gällande finansieringen hos bolag. Informationsasymmetrin gjorde att extern 

finansiering blev dyrare jämfört med intern finansiering (Majluf & Myers, 1984). Dessa 

resultat ligger i linje med pecking order teorin (hypotesen), som säger att finansieringen i 

bolag sker genom i första hand balanserade vinstmedel, därefter skulder och till sist används 

aktieutgivning för att finansiera investeringar och har sin grund i informationsasymmetri och 

adverse selection (Berk & Demarzo, 2014; Majluf & Myers, 1984 ). Senare forskning har 

dock visat motsägande resultat gällande pecking order teorin. Frank och Goyal (2003) fann i 

sin undersökning av amerikanska bolag under perioden år 1971 till 1998, att pecking order 

teorin bara var applicerbar på större bolag och att samstämmigheten avtog över tid.  Bortsett 

från dessa forskningsresultat, så enligt pecking order teorin blir effekten av 
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informationsasymmetrin mer påtaglig när det gäller extern finansiering och specifikt 

aktiefinansiering, på grund av att aktieinvestering handlar om ett långsiktigt ägande som 

kräver mer information. Detta kan därmed leda till att ett investmentbolag som innehar 

onoterade tillgångar i sin portfölj får mindre betalt för sina aktier. 

3.2.2 Agent kostnader 

Princicpal-agent problem är en benämning för den problematik som kan uppstå mellan en 

agent (förvaltare) och en principal (investerare) då förvaltarens beslut påverkar investeraren 

(Jensen, 1986). Kärnan med problematiken är att förvaltaren i vissa situationer kan välja att 

agera utifrån sitt eget bästa och inte ta hänsyn till det handlande som är bäst lämpat för 

investeraren, ett opportunistiskt beteende från förvaltaren sida genom ett övertag i 

information.  Den främsta faktorn för problemet är informationsasymmetri vilket ter sig 

genom att förvaltaren oftast innehar mer information än investeraren (Eisenhardt, 1989). 

Onoterade bolag har inte samma krav för informationsdelgivning som noterade bolag har, 

vilket medför att potentiella investerare har en minskad insyn i verksamheten för onoterade 

bolag jämfört med noterade bolag. Förvaltare för investmentbolag som innehar onoterade 

bolag i sin portfölj har ett informationsövertag gentemot den enskilde investeraren då 

information om de onoterade bolagens finansiella ställning förmedlas via investmentbolagets 

förvaltare. Agentkostnader kan uppstå när en förvaltare arbetar för ett mål som skiljer sig ifrån 

investeraren (Eisenhardt, 1989). Investerare placerar oftast sina pengar i ett investmentbolag 

för att det vill förränta sitt kapital men det är inte alltid som förvaltarna jobbar utifrån 

värdemaximering. Barclay, Holderness och Pontiff (1993) visade att en investerar som äger 

mer än 10 % betraktas som en storägare och de har ofta andra intressen utöver avkastning på 

kapital. Det kan visa sig genom att förvaltarna köper och säljer oftare än nödvändigt vilket 

genererar mer intäkter från courtage och då ökar agentkostnaderna och det resulterar i att 

substansrabatten ökar (Barclay, Holderness & Pontiff, 1992).   

CEF:er som har en eller ett par storägare tenderar att ha en högre nivå av substansrabatt än 

vad CEF:er med en mer spridd ägarstruktur har (Barclay, Holderness & Pontiff, 1992). 

Anledningen till att substansrabatten ökar när det existera storägare i en CEF är rädslan för 

eventuella ”hostile owners”. Det finns en risk för att storägarna försöker generera en snabb 

vinst genom att likvidera CEF:en och tjäna in värdet av substansrabatten vilket gör att CEF:en 

upplever en ökning av substansrabatten (Kraakman, Triantis & Bebchuk, 2000).  
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3.2.3 Illikvida tillgångar 

Hur likvid en tillgång är påverkar risken associerad med tillgången och har enligt tidigare 

forskning varit en faktor som påverkar substansrabatten hos investmentbolag (Jian, Xia & 

Wu, 2004; Chan, Jian & Xia, 2008). De bolag vars aktier köps och säljs frekvent på börsen 

kallas för likvida aktier och motsvarigheten är illikvida aktier. Investmentbolag med illikvida 

aktier i sina portföljer medför en ökad risk för investerare då det är större osäkerhet kring 

illikvida aktier än likvida på grund av att det tar längre tid att öka på eller sälja av innehavet. 

Onoterade aktier är ofta illikvida vilket innebär att investmentbolag som har onoterade aktier i 

sin portfölj upplever en ökning i substansrabatten jämfört med de investmentbolag som enbart 

har ett noterat innehav (Hjelström, 2007). En investerare är inte villig att betala fullt pris för 

en illikvid tillgång och kräver därmed en rabatt på grund av en skeptisk syn på värderingen 

(Carroll et al., 2003). I forskningen har en så kallad illikvid tillgång definierats som aktier 

med särskilda begränsningar om när de får säljas, så kallade letter stocks och restricted stocks 

(Cullinan &Zheng, 2007). Ett investmentbolag med ett onoterat innehav medför dock ett ökat 

intresse hos investerare då de på egen hand inte kan investera i onoterade bolag. Det ger 

möjligheten för en investerare att placera i en illikvid tillgång utan att direkt exponeras för 

illikviditeten, vilket i sin tur borde leda till ett ökat pris på andelarna i en CEF (Cherkes, Sagi 

& Stanton, 2009. refererat i Cullinan & Zheng, 2007). Cullinan och Zheng (2007) fann inga 

entydiga resultat gällande illikvida tillgångars påverkan på substansrabatten, men i likhet med 

Chan, Jian och Xia (2008) konstateras att illikviditet har en effekt på osäkerheten eller risken 

associerad med tillgången och kan därmed förklara den breda variationen i substansrabatten 

för CEF:s, både på den amerikanska marknaden och i världen.     

CEF:ers substansrabatter kan delvis förklaras av den osäkerhet som ett innehav i illikvida 

aktier innebär (Jian, Xia & Wu, 2004). Om illikviditeten påverkar substansvärdet och 

investmentbolagets aktiekurs samtidigt blir det ingen förändring av substansrabatten, till 

skillnad från om bara aktiekursen påverkas (Ibid). Jian, Xia och Wu (2004) i sin studie av 

amerikanska bolag fann ett positivt samband mellan en CEF:s substansrabatt och illikviditeten 

på fondens hemmamarknad.  Att illikviditet hos tillgångar i ett bolags portfölj ökar 

substansrabatten har påvisats från tidigare forskning (Datar, Naik & Radcliffe, 1998; Seltzer, 

1989).  
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3.2.4 Osäkerhet 

Ovan nämnda faktorer bidrar till den osäkerhet som präglar onoterade tillgångar. Frank 

Knight (1921) beskrev osäkerhet som risk som inte kan kvantifieras eller mätas. Knight 

(1921) förklarade att en känd risk kan omvandlas till en säkerhet i ett mätningsperspektiv, 

medan för en osäkerhet finns inte denna möjlighet. Vidare beskrev Knight (1921) tre olika 

former av sannolikhetsbedömningar av osäkerhet. Den första var a priori(det som kommer 

innan) sannolikhet, en matematiskt säker bedömning likt ett tärningskast (Knight, 1921). Den 

andra var en statistisk sannolikhetsbedömning från empirisk data av en händelse, som ger ett 

resultat med en signifikansnivå, vilket är en sannolikhet för sannolikheten att en händelse 

kommer inträffar (Ibid). Den sista formen kallade Knight (1921) estimat, vilka var 

sannolikhetsbedömningar av unika händelser utan någon matematisk eller empirisk grund och 

således höll störst grad av osäkerhet. Risken för en noterade tillgångar kan beräknas med hjälp 

av historiska aktiepriser och kan på så vis göras mätbar. För onoterade tillgångar finns ingen 

aktiekurs att ta hjälp av vilket bidrar till en osäkerhet likt Knights (1921) estimat.    

Detta kapitels resonemang leder oss, i likhet med Hjelströms (2007) slutsats om onoterat 

innehavs påverkan på substansrabatten, till hypotes 1: 

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan andel onoterat innehav i ett investmentbolag 

och substansrabatten. 

 

3.3 Diversifiering 
För att minska risken i ett investmentbolags portfölj kan förvaltaren använda sig av 

diversifiering. Genom att bygga upp portföljen med andelar i bolag som är verksamma på 

olika geografiska marknader och olika sektorer kan förvaltaren av investmentbolagets portfölj 

diversifiera bort en del av tillgångarnas risk. Geografisk diversifiering används för att skydda 

sig mot nationella förändringar, exempelvis förändringar av regelverk eller naturkatastrofer 

som kan störa verksamheten för bolagen som ingår i investmentbolagets portfölj. En 

förvaltare av en portfölj kan vidare minska portföljens risk genom att sprida innehavet mellan 

olika sektorer. Sektordiversifiering används av förvaltaren för att portföljens sammanlagda 

innehav inte ska påverkas för mycket av samma faktorer.   

Hjelström (2007) kom fram till att en faktor som kan bestämma om substansrabatten ökar 

eller minskar för CEF:er med diversifierade portföljer är hur pass tillgängligt portföljens 

innehav är för den enskilde investeraren. Dock visade det sig att CEF:er med enbart noterat 
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innehav vars portfölj är diversifierad upplever en högre nivå substansrabatt än de CEF:er som 

valt att strukturera sina portföljer med ett koncentrerat innehav (Ibid). En anledning till att 

substansrabatten är högre för en diversifierad portfölj än en koncentrerad portfölj är att en 

investerare inte har något inflytande över förvaltningen av portföljen. Szombatfalvys (1971) 

anser att det finns en risk för att en investerare inte delar den värdering förvaltaren gjort av ett 

eller flera innehav i portföljen vilket kan leda till en ökning av substansrabatten. Investerarnas 

lägre värdering av portföljens innehav leder till en ökad differens mellan CEF:ens NAV och 

dess marknadsvärde, dvs. substansrabatten. Hjelström (2007) menar att risken för 

meningsskiljaktigheter gällande värdering av en portföljs tillgångar ökar vid en hög grad av 

diversifiering då portföljen innehåller flera tillgångar som investerarna kan anse som mindre 

lönsamma.  

 CEF:er som valt att strukturera sin portfölj med ett koncentrerat innehav upplever en lägre 

nivå av substansrabatt då det är lättare för en investerare att genomföra en grundlig värdering 

av portföljen om den innehåller ett färre antal bolag (Hjelström, 2007). Resultatet blir att 

investerarens uppfattning om värdet på portföljens innehav stämmer bättre överens med 

förvaltarens värdering av portföljens tillgångar (Hjelström, 2007). Chan, Kot och Li (2008) 

undersökte hur substansrabatten för CEF:er på den kinesiska marknaden påverkades av 

diversifiering. Deras forskning visade att substansrabatten för en CEF var positivt korrelerad 

med nivån av portföljens diversifiering. De CEF:er som valde att diversifiera portföljens 

innehav upplevde en högre nivån av substansrabatt än vad de CEF:er som valde att förvalta ett 

koncentrerat innehav (Ibid). En möjlig förklaring till varför diversifiering leder till en högre 

nivå av substansrabatt för CEF:er på den kinesiska marknaden är att den vanligaste 

investeraren är  en institution. Intuitioner på den kinesiska marknaden föredrar att en CEF:s 

förvaltare fokuserar på ett smalt urval av bolag för att generera maximal avkastning även om 

det medför en högre risk ur ett portföljvalsteori perspektiv (Ibid). Anledningen till varför 

investerare föredrar portföljer med ett smalt innehav är att investeraren inte litar på att 

förvaltaren för en CEF med en diversifierad portfölj kan hålla sig fullt uppdaterad om 

bolagens finansiella position. Det finns en osäkerhet om förvalaterens förmåga att följa en 

större mängd bolag vilket resulterar i en ökning av CEF:ens substansrabatt (Ibid). 

En väldiversifierad portfölj medför även en ökad nivå av transaktionskostnader då en högre 

nivå av olika tillgångar leder till en ökning av förvaltningsavgifter. Det har också visat sig att 

det finns fördelar med ett diversifierat innehav för en CEF. Kim och Lee (2006) undersökte 

bland annat om diversifiering påverkade en CEF:s nivå av substansrabatt positivt eller 
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negativt. De fann att diversifiering kan leda till en minskad substansrabatt då en 

väldiversifierad portfölj kan medföra en ökning av portföljens framtida riskjusterade 

avkastning vilket ökar efterfrågan på CEF:ens andelar och därmed stiger portföljens 

substansvärde. Tidigare forskning visar också på att ett innehav av onoterade bolag har en 

effekt för CEF:ens nivå av substansrabatt. Lee, Shleifer och Thaler (1991) kom fram till att ett 

innehav av onoterade bolag hade en liten effekt på substansrabatten. Orsaken är att onoterade 

bolag oftast handlas i lägre volymer än noterade bolag vilket leder till en ökad oro bland 

CEF:ens investerare och det kan leda till en ökning av CEF:ens substansrabatt (Lee, Shleifer 

och Thaler, 1991; Xia och Wu, 2004). 

Med stöd i forskningen ovan och det faktum att en väldiversifierad portfölj tillför investeraren 

sänkt risk utan någon uppoffring i avkastning, följer hypotes 2:   

 

Hypotes 2: Det finns ett negativt samband mellan graden av diversifiering av det onoterade 

innehavet och substansrabatten. 

 

3.4 Värdedrivande parametrar 
Vid företagsvärdering är lönsamhet och tillväxt centrala element. Ett bolags värde bestäms av 

dess framtida kassaflöden (FCF) och FCF bygger till stor del på bolagets ROIC (return on 

invested capital) samt tillväxt (Koller, Goedhart & Wessels, 2010). ROIC är ett mått på hur 

väl ett bolag lyckas med att sälja produkter till ett högt pris och låg kostnad, relativt investerat 

kapital, vilket sedan justeras för skatt (Ibid). För att skapa värde krävs att bolaget hittar rätt 

balans mellan ROIC och tillväxt. Ett bolag vars ROIC ligger på en låg nivå skapar mer värde 

genom att försöka höja denna istället för att höja tillväxten (Ibid). En höjning av tillväxten i 

denna situation kan istället leda till att värde förstörs, detta om kapitalkostnaden överstiger 

ROIC nivån (Ibid). Forskningen om relationen mellan tillväxt och lönsamhet visar på både 

positiva och negativa effekter gällande värdeskapande (Yazdanfar, 2013). 

Bolag och branscher delas ofta in i två kategorier nämligen värde- och tillväxt bolag. Ett 

värdebolag kännetecknas av stabilitet, hög utdelning och låg kvot mellan aktiepris och 

intäkter (P/E), medan tillväxtbolag identifieras av hög tillväxt, högt P/E-tal samt obefintliga 

utdelningar på grund av kapital istället återinvesteras (Forbes, 2015). Värdebolag befinner sig 
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på ett moget stadie i sin livscykel och är ett investeringsalternativ med stabil avkastning till 

låg risk, medan tillväxtbolag är förknippat med en tro på framtida avkastning.        

Som tidigare nämnts föreligger det en svårighet med att värdera onoterade bolag, då dess 

aktier inte prissätts av marknaden genom börskursen. Detta medför att värderingen av 

onoterat innehav grundas sig på analys av lönsamhet och tillväxt.    

3.4.1 Lönsamhet 

Lönsamhet handlar om hur mycket ett företag tjänar på sin verksamhet relativt storleken på 

investeringarna som möjliggjort det. Lönsamhet mäts genom räntabilitet på eget kapital och 

räntabilitet på totalt kapital, där det senare är oberoende av den finansiella strukturen och 

genom att måttet innefattar samtliga tillgångar ges en komplett bild av hur effektivt företaget 

är ekonomiskt. 

Bourgeois et al. (2014) genomförde en studie om vilka faktorer som påverkar bolags 

lönsamhet och fann att branschtillhörighet inte kunde förklara ett bolags lönsamhet, detta trots 

tidigare forskning med motsatta resultat. Studien innefattade bolag hemmahörande i USA och 

lönsamhet mättes med ROA (return on assets), ROE(return on equity) samt ROS(return on 

sales).  Vidare visade studien stor variation i lönsamhet inom branscher och att 

branschtillhörighet inte en garant för lönsamhet (Bourgeois et. al., 2014). Baghai, Smit och 

Viguerie (2007) är inne på samma linje och förklarar att benämningarna tillväxt- och värde 

branscher används flitigt och är användbart men kan vara missvisande. Trots detta är 

indelning av bolag utifrån lönsamhet och tillväxt ett effektivt sätt att karakterisera ett 

investmentbolags (onoterade) innehav i ett risk- och värde perspektiv.   

Investmentbolag med onoterat innehav signalerar till investerare genom publicering av 

lönsamhetsnyckeltal för att visa att dess innehav är bra investeringar och på så sätt minska 

informationsasymmetrin. Onoterat innehav i värdebolag, med en stabil lönsamhet och lägre 

risk, kan användas av investmentbolaget för att balansera upp portföljen mot innehav i 

tillväxtbolag som är exponerat för högre risk men ger möjligheten till höga avkastningar i 

framtiden. Bleaney och Smith (2012) beskrev att ökad volatilitet och därmed risk i 

investmentbolagets eller CEF:ens aktiekurs låg bakom storleken på substansrabatt. Med stöd 

av Bleaney och Smith (2012) borde en större andel värdebolag i en portfölj sänka risken och 

således också substansrabatten.  



19 
 

Ett investmentbolag med ett onoterat innehav bestående av värdebolag exponeras för lägre 

risk och där av kan värderingen av innehavet ses som mer säker från investerarens perspektiv. 

Detta leder till hypotes 3: 

Hypotes 3: Det finns ett negativt samband mellan lönsamheten i de onoterade bolagen i 

investmentbolagets innehav och substansrabatten. 

  

3.4.2 Tillväxt 

Industrier och företags aktuella situation beskrivs ofta utifrån en livscykel där ett företag går 

igenom en tillväxtfas och en mognadsfas. Industrier och företag där graden av innovation är 

hög klassas som tillväxtbolag, då det finns förhoppningar om bolagens framtida prestationer 

medan företag som fokuserar mer på att effektivisera affärsverksamheten klassas som mogna 

bolag (Abernathy och Utterback, 1978; Kester 1984).  

Det finns tre olika faktorer som driver ett företags tillväxt, förändringar av företagets 

marknadsandelar, förvärv av andra företag och tillväxt på nya marknader genom 

introducerande av en eller flera nya produkter (Baghai, Smot och Viguerie, 2007; Kester, 

1984).  Tillväxt som beror på en ökning av marknadsandelar anses vara av typen organisk 

tillväxt, dvs. tillväxten beror på en ökning av bolagets försäljning och produktion (Ibid). 

Oorganisk tillväxt består av företagsförvärv vilket påverkar bolagets tillväxt men det är ingen 

indikation på att ett bolag förbättrar sin försäljning. Ett företags tillväxt har visat sig vara av 

stor betydelse ur ett aktieägarperspektiv. Jiang och Koller (2007) visade att företag som ökade 

sin ROIC men samtidigt hade en tillväxttakt som var lägre än dess marknadsgenomsnitt 

visade upp en lägre total avkastning till sina aktieägare. Det har visat sig att överavkastning av 

tillväxt, dvs. att ett bolag växer mer än marknadsgenomsnittet, är starkt korrelerat med 

bolagets aktieutveckling (Baghai, Smot och Viguerie, 2007).  Bolag som genererar värde till 

sina aktieägare genom tillväxt eller framtida tillväxt anses vara tillväxtbolag (Kester, 1984).  

För att ett bolag ska kunna generera tillväxt krävs det oftast någon form av investering, 

antingen en investering i en ny produktionslinje eller investeringar inom marknadsföring. 

Enligt Kester (1984) bör investeringar för framtida tillväxt och andra tillväxtmöjligheter 

betraktas på samma vis som köpoptioner. En investerings kostnad bör ses som optionens 

lösenpris och den underliggande tillgången är det framtida diskonterade kassaflödet från 

investeringen samt värdet av alla framtida tillväxtmöjligheter som investeringen ger upphov 

till (Kester, 1984). Optionens löptid är den tid då investeringsmöjligheten är tillgänglig. 
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Kester (1984) menar att detta sätt för att betrakta ett företag är optimalt för företag där det 

råder förhoppningar om framtida kassaflöden. Det är vanligt att bolag inom tillväxtsektorer 

som läkemedelsbolag där patent är under utveckling eller teknikföretag som utvecklar en ny 

typ av produkt värderas utifrån tillväxtoptioner och tron om företagens framtida kassaflöden 

reflekteras i dess aktiepris (Baghai, Smot och Viguerie, 2007; Kester, 1984).  

Det finns två typer av tillväxtoptioner, äganderättstillväxtoption och delad tillväxtoption där 

den första gäller för bolag som innehar eller håller på att utveckla ett patent och den senare 

gäller för övriga bolag (Kester, 1984). Delade tillväxtoptioner är aktuella för företag som gjort 

investeringar eller kommit på ett sätt att sänka sina produktionskostnader men vars metod 

även är lätt för andra företag att applicera. Det skapar ett litet mervärde för aktieägarna i 

början men på sikt kommer bolagets övertag gentemot sina konkurrenter att minska. Detta gör 

att äganderättstillväxtoptioner bör värderas högre än delade tillväxtoptioner då de är starkt 

värdedrivande för bolagets framtid (Ibid).   

Bolag vars investeringar så som bättre maskiner eller ökad effektivitet i produktionen som 

leder till reducerade kostnader är lätta att värdera utifrån exempelvis NPV- metoden och de 

klassas som enkla optioner, medan bolag som genomför investeringar som leder till nya 

möjligheter för bolagets utveckling, exempelvis forskning och inträde på nya marknader anses 

vara en compound option (Kester, 1984). Den initiala investeringen ger upphov till ytterligare 

en investeringsmöjlighet vilket gör det väldigt svårt att värdera värdet av den initiala 

investeringen. Detta medför att en investering i denna typ av bolag är mer riskfylld men den 

framtida möjliga avkastningen är oändlig, likt en köpoption, vilket gör det attraktivt för 

investerare. Tillväxtbolag är attraktiva ur ett aktieägarperspektiv men informationen om de 

framtida kassaflödena för en investering är oftast ofullständig vilket gör att det råder en viss 

osäkerhet gällande investeringar i bolag som förväntas genererar framtida kassaflöden (Jiang 

och Koller, 2007).  

Med stöd från ovan presenterad teori följer hypotes 4:  

Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan andelen tillväxtbolag i det onoterade 

innehavet och substansrabatten. 
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4. Empirisk metod 
Det fjärde kapitlet tar upp metod och kritik för datainsamling samt urval. Vidare förklaras 

och motiveras valet av de variabler som studerats. 

4.1 Datainsamling 
Rådata till studien har hämtats från samtliga svenska investmentbolags delårsrapporter. 

Insamlad data bestod av substansvärde, substansvärde per aktie samt aktiekurs. Också 

uppgifter om fördelning av onoterat innehav hämtades från samma platser. För några av 

investmentbolagen fanns uppgifter om substansrabatten på deras hemsidor, vilka vi antog som 

korrekta med stöd i gällande redovisningsregler. För att kunna besvara hypotes 3 och 4 om 

lönsamheten och tillväxten i de onoterade bolagen hämtades specifik bolagsdata från Business 

Retreiver i form av ROA och vinstmarginal.   

4.2 Sekundärdata 
För att öka vår förståelse och kunskap om studiens problemområde har det använts 

sekundärdata i form av böcker och vetenskapliga artiklar. Dessa källor har gett information 

för att skapa oss en bild av forskningsområdet och på så sätt kunna identifiera en 

forskningslucka. Sekundärdata består också de data som samlats in till studien för att kunna 

besvara problemfrågeställningen. Genom att utforma studien på offentligt tillgänglig 

sekundärdata ges möjligheten för andra att upprepa studien och därmed ökar studiens 

reabilitet (Denscombe, 2009; Befring, 1994).   

4.3 Databearbetning och kritik 
När man genomför forskning är det viktigt att data behandlas försiktig och inte manipuleras 

på något sätt (Denscombe, 2009). Vi har därför behandlat insamlad data med yttersta 

försiktighet och noggrannhet vid inmatning. Dock har mindre justeringar behövts göras för att 

kunna utföra våra beräkningar. Specifikt, då investmentbolaget Svolder inte redovisar efter 

kalenderår har vi använt uppgifter från delårsrapport, december till mars, som representation 

för kvartal 1. Kritik kan riktas mot tillförlitligheten i användning av sekundär data då den är 

insamlad i annat syfte än forskning (Befring, 1994). Till vår studie är insamlad data inte 

sammanställd för någon forskning utan för att investmentbolag har skyldighet att redovisa 

dessa uppgifter, enligt aktuell redovisningslagstiftning. Således kan våra data ses som 

primärdata då den inte uppfyller något forskningssyfte initialt. Då ansvaret för att redovisade 

data är tillförlitlig ligger hos investmentbolagen har vi gjort antagandet att dessa data går att 

lita på.   
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I vår studie har vi litat på att redovisade uppgifter om substansvärdet för de olika bolagen är 

korrekta. På grund av tidsbrist har det inte funnits möjlighet att manuellt genomföra beräkning 

av substansvärdet för varje bolag över undersökningsperioden. Kontroller har genomförts av 

bolagens redovisade börskurs med hjälp av Avanza.se och metoder för beräkning av 

substansvärdet har i den mån information varit tillgänglig i bolagens rapporter, kontrollerats 

så att likartade metoder använts av samtliga bolag.       

 

4.4 Tidsperiod 
För att undersöka vårt forskningsproblem valdes en tidperiod på 10 år, från 2005 till och med 

2014, i likhet med tidigare forskning i ämnet som har legat mellan 8 och 13 år (Chang et. al., 

2008; Halkos & Krintas, 2006). Tidsperioden begränsades också av att det för vissa bolag inte 

fanns tillgänglig bolagsinformation längre bak i tiden.   Med stöd i tidigare forskning 

användes kvartals observationer (Chan et. al., 2008), detta för att fånga fluktuationer i 

substansrabatten. En undersökningsperiod på tio år ansågs vara lämplig för att täcka upp- och 

nergångar i ekonomin och därmed eliminera eventuella snedvridningar av resultatet på grund 

av abnorma ekonomiska händelser. Vårt val av periodslängd finner också stöd i det 

vedertagna begreppet om att en konjunkturcykel sträcker sig över en tioårsperiod (Fregert & 

Jonung, 2010).    

  

4.5 Urval av bolag 
Urvalet av investmentbolag till vår studie utgörs av totalt 10 stycken bolag, varav 6 stycken är 

Large Cap bolag, två mid Cap och två bolag är Small Cap bolag. Vi valde att välja bort Ratos 

på grund av att bolagets portfölj enbart innehåller onoterade bolag och kan därför klassas som 

en outliner när det gäller variabeln andel onoterat innehav. Med outliner menas en 

observation som ligger långt ifrån övriga observationer och kan plockas bort för att inte 

snedvrida resultatet (Pallent, 2007 ). Investmentbolaget Creades föll också bort från urvalet då 

detta bolag bildades så sent som år 2012 genom en delning av investmentbolaget Öresund och 

självfallet fanns inte tillräcklig bolagsinformation från detta bolag. I de fall investmentbolagen 

innehar A- och B-aktier i samma bolag men endast en typ av aktier är noterade ser vi detta 

som ett noterat bolag och därmed räknas det sammanlagda innehavet i bolaget som noterat. 

När det gäller investmentbolaget Lundbergs fanns ingen specifik information om onoterat 

innehav, så i detta fall antog vi att posten övriga värdepapper representerade onoterat innehav.   
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4.6 De olika beräkningsmodellerna o variabler 
För att få en förståelse och överblick av insamlad data genomfördes inledningsvis en analys 

med hjälp av deskriptiv statistik på bolagens substansrabatt och andel onoterat innehav över 

tidsperioden. Här beräknades medelvärde, median och standardavvikelse. Samtliga 

beräkningar utfördes i Excel och SPSS (Bilaga 11).  

Onoterat innehav 

Andel onoterat innehav per bolag har beräknats som kvoten mellan summa av onoterat 

innehav och totalt substansvärde. I de fall onoterat innehav inte redovisats har vi valt att 

använda posten övriga värdepapper för att representera samlat onoterat innehav. 

Bedömningen gjordes utifrån den information som presenterades i de olika 

investmentbolagens delårsrapporter.   

Diversifieringsgrad 

Tidigare forskning om hur diversifiering av innehavet i ett investmentbolag eller en CEF 

påverkar substansrabatten har kommit fram till skilda slutsatser (Chan, Kot och Li, 2008; 

Chan, Jain & Xia, 2008). För att kunna testa hur diversifiering av det onoterade innehavet 

påverkar substansrabatten behövdes ett diversifieringsindex. Vi valde med stöd av Chan et. al. 

(2008), att använda antal aktier (från olika bolag) för att mäta diversifieringsgraden. De bolag 

i urvalet som inte specificerat sitt onoterade innehav, utan samlat innehavet i en post, fick 

således i och med denna informationsbrist ett diversifieringsindex på ett. Vi motiverade också 

valet av diversifieringsmått på det faktum att investmentbolagen har en vilja att sänka sin risk 

genom diversifiering och där med konstruerar sin tillgångsportfölj med detta syfte, vilket gör 

att antal onoterade bolag i portföljen kan verka som ett mått på graden av diversifiering.   

Lönsamhetsmått 

För att undersöka hur lönsamheten i det onoterade innehavet påverkar substansrabatten valde 

vi att använda medelvärdet av vinstmarginalen på det totala onoterade innehavet. Med stöd av 

Chang et. al.(2008) utgick vi ifrån ROA som enligt Dupont-modellen består av 

vinstmarginalen multiplicerat med kapitalomsättningshastigheten och vi valde här att använda 

vinstmarginalen som ett rent resultaträkningsmått skilt från bolagets tillgångssida. Det var 

också så att undersökta investmentbolag använde sig av vinstmarginalen och i vissa fall 

rörelsemarginalen i deras årsredovisningar för att förmedla information till investerare. 
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Vinstmarginalen testades sedan mot substansrabatten på årsbasis, på grund av att det inte 

fanns tillgänglig bolagsinformation kvartalsvis för de onoterade bolagen.    

 

 

Tillväxtbransch tillhörighet 

För att undersöka hur tillväxtbolag påverkar substansrabatten valde vi att använda en kvot 

bestående av onoterade tillväxtbolag gentemot det totala innehavet för respektive 

investmentbolag. Vid indelning av tillväxtbolag tog vi stöd i Baghai, Smot och Vugerie 

(2007) samt Kester (1984) och använde i första hand respektive investmentbolags bedömning 

och redovisning om de onoterade innehaven. För de bolag där det saknades information 

använde vi oss av Global Industry Classification Standards (GICS) indelning av 

branschtillhörighet i kombination med Kester (1984).   Då GRIC:s företagsindelning för 

branschtillhörighet inte gav information om varje specifikt bolag var det mer lämpligt att 

använda investmentbolagens kategorisering. En annan anledning till varför vi i första hand 

valde investmentbolagens kategorisering av branschtillhörighet är att majoriteten av 

respektive investmentbolags aktieägare förmodligen utgår från den information 

investmentbolaget tillhandahåller angående dess onoterade innehav. För de bolag som vars 

branschtillhörighet inte var specificerade av investmentbolagen var det enbart biotech bolag 

och it-företag som kategoriserades som tillväxtbolag. Andelen onoterade tillväxtbolag 

testades sedan mot substansrabatten kvartalsvis för att se om det fanns ett positivt samband 

mellan andelen tillväxtbolag och substansrabatten.  

 

4.7 Hypotesprövning 
Hypotesprövning handlar om att statistiskt testa ett antagande om populationen med hjälp av 

ett urval (Körner & Wahlgren, 2005). Genom att sätta upp en nollhypotes (H0) och en 

mothypotes (H1) kan man med specifikt test bestämma om nollhypotesen förkastas eller inte. 

Hypotesprövning sker genom olika tester beroende på vilken företeelse som ska undersökas 

och leder till att en statistisk säkerställd slutsats kan dras, med andra ord fås ett resultat med 

men en viss signifikans. Testernas signifikans mäts oftast på 95 % signifikansnivån eller 99 % 

signifikansnivån, i vissa fall också används 90 % signifikansnivån (Körner & Wahlgren, 

2005; Eliasson, 2010). I vår studie har vi valt att utföra tester på 99 %, 95 % och 90 % 
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signifikansnivåer. I och med att våra hypoteser är ensidiga finner vi brytningspunkterna 

mellan förkasta eller inte förkasta nollhypotesen vid ett p-värde på 1 %, 5 % samt 10 %. 

 I enlighet med vår problemformulering har vi ställt upp fyra hypoteser för att besvara 

forskningsfrågan (se kap. 3). Huvudsakligen testades sambandet mellan substansrabatten och 

våra variabler, nämligen: andel onoterat innehav (v1), diversifiering (v2), vinstmarginal i det 

onoterade innehavet (v3) och andel tillväxtbolag (v4). Hypoteserna definierades enligt 

följande (Kröner & Wahlgren, 2005): 

H0 = inget samband 

H1 = positivt/negativt samband (inte samtidigt) 

För att testa sambandet mellan substansrabatten och i ena fallet andel onoterat innehav och i 

andra fallet diversifiering av onoterat innehav, användes Pearson`s korrelationstest (se kap. 

5), som testar signifikansen av samvariationen mellan två normalfördelade variabler (Pallent, 

2007). Ett p-värde på under 0,1 eller 0,05 var gränserna för korrelationens signifikans och 

ledde således till att H0 förkastades. Dessa tester innefattade samtliga bolag var för sig och 40 

observationer per bolag. Vidare genomfördes bivariata regressioner för dessa två oberoende 

variabler för att se hur dessa kunde förklara den beroende variabeln substansrabatt. I detta 

fallen testades om koefficienterna β1 och β2 skilde sig från noll.  

För att testa korrelationen för hela urvalet samtidigt genomfördes Pearsons`s korrelationstest 

för att se om det fanns ett positivt signifikant samband över hela urvalet. 

Avslutningsvis genomfördes tre enkla regressioner för år 2005, 2009 och 2014, där vi 

definierade bolagens olika variabelvärden som observationer och uteslöt därmed 

tidsperspektivet. För att få en uppfattning om hur variablernas förklaringsvärde till 

substansrabatten förändrats över undersökningsperioden utfördes regressionerna för tre olika 

år som representerade början, mitten och slutet på perioden. Tillvägagångsättet gav 

möjligheten att undersöka hur andelen onoterat innehav (v1) och diversifieringsgrad (v2) 

förklarade substansrabatten över tiden då samtliga bolag undersöktes. Variablerna 

vinstmarginal (v3) och andel tillväxtbolag (v4) testades på samma sätt som ovan, men i och 

med att dessa variabler bara innefattade fyra bolag testades dessa separat från de andra. 

Anledningen till att bara fyra bolag var representerade för v3 och v4, var att de andra bolagen 

inte specificerade dess onoterade innehav i delårsrapporter eller årsredovisningar och därmed 

kunde inte nödvändiga beräkningar för dessa variabler genomföras.  
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Då fyra av våra tio urvalsbolag hade ett betydligt mindre innehav av onoterade tillgångar, 

gjordes en kompletterande undersökning där bara de bolag som hade ett genomsnittligt 

onoterat innehav över tidsperioden på mer än 5 % innefattades. Detta för att kontrollera hur 

resultaten påverkades av uteslutningen av dessa bolag. Substansrabatten i ett investmentbolag 

med ett väldigt litet onoterat innehav påverkas givetvis mindre av vilka ekonomiska 

egenskaper det onoterade innehavet kan skriva till sig än ett investmentbolag där det 

onoterade innehavet utgör en betydande del av bolagets portfölj. Testerna visade dock ingen 

skillnad från testerna där alla bolagen var representerade.  

   

4.9 Reabilitet och Validitet 

Reabilitet och validitet definierar en forskningsstudies tillförlitlighet. Reabilitet avser 

precisionen och stabiliteten i mätningarna i en studie (Befring, 1994). Forskning med hög 

reabilitet kan upprepas utan att resultaten blir annorlunda (Ibid). Genom att vi i vår studie har 

använt erkända beräkningsmetoder och modeller samt att studiens rådata finns offentligt 

tillgänglig, som möjliggör upprepning av forskningen, har vår studie uppfyllt några av kraven 

på reabilitet. Reabiliteten stärks också av att våra rådata kan anses som tillförlitlig, då 

investmentbolag är skyldiga att rätta sig efter redovisningsregler i upprättandet av 

årsrapporter. 

Validitet definieras som hur väl studien mäter det man avser att mäta enligt formulerat 

forskningsproblemet (Befring, 1994). Vår studies forskningsproblem var att undersöka hur 

investmentbolags onoterade innehav påverkade substansrabatten och detta begränsades av att 

variablerna v3och v4 inte kunde testas på samtliga bolag.  Vilket gjorde att mätningarna blev 

bristfälliga och därmed kan resultaten anses mindre kompletta för att besvara 

forskningsfrågan.    
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5. Analys 

Kapitel fem inleds med beskrivande statistik för att sedan fortsätta med analys av insamlad 

data där hypoteserna testas och kopplas till tidigare forskning. 

5.1 Deskriptiv statistik 
Dataanalysen  av den genomsnittlga substansrabatten och den genomsnittliga andelen onoterat 

innehav  för samtliga investmentbolag på den svenska markanden redogörs för i figur 2. 

Tabellen visar hur den genomsnittliga substansrabatten och det genomsnittliga onoterade 

innehavet  har rört sig över en tidsperiod på 10 år. Medelvärdet av den genomsnittliga 

substansrabatten över perioden är 13,2 %, vilket tyder på att svenska investmentbolag har 

under de senaste 10 åren handlats till en substansrabatt om 13,2 %. Den genomsnittliga 

andelen onoterat innehav för de svenska investmentbolagen är enligt figur 2 0,0902. Det 

innebär att svenska investmentbolags portföljer i genomsnitt har bestått  av 9,02 % onoterade 

bolag under de senaste 10 åren.  

 

 

Figur 2. Diagram för substansrabatt och andelen onoterat innehav period 2005-2014. 

 

Den genomsnittliga substansrabatten har under perioden 2005-2014 fluktuerat kraftigt, vilket 

visas i figur 2. En orsak till den stora nedgången av den genomsnittliga substansrabatten i 

början av 2007 är att vid den tidpunkten ersattes lag (1992:543) om börs och 
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clearingverksamhet med lag (2007:528) om värdepappershantering (NGM, 2007). För 

investmentbolag innebar lagen att investmentbolag var tvungna att vara mer korrekta i sin 

bedömning och redovisning av sina innehav. Det medför att kunskapsasymmetrin mellan 

förvaltare och investerare minskar vilket resulterar i en minskning av substansrabatten. 

Investmentbolagen var tvungna att förmedla det onoterade innehavets finansiella ställning på 

ett mer korrekt sätt där glädjekalkyler exkluderades vilket fick investmentbolagens faktiska 

substansvärde att minska medan investmentbolagens aktiepris låg kvar på en liknande nivå 

som tidigare. Vidare visar figur 2 att den genomsnittliga substansrabatten ökar kraftigt under 

perioden 2007-2009 vilket till stor del kan förklaras av det tillstånd som världsekonomin 

befann sig i under perioden då det rådde oroligheter på den finansiella marknaden som en 

följd av finanskrisen 2008. Investmentbolagens aktiekurs sjönk medan värderingen på 

tillgångarna låg konstant vilket medförde att diskrepansen mellan substansvärde och aktiekurs 

ökade.  

Noterbart är att investmentbolaget Industrivärden visade upp en premie på 70 % under det 

första kvartalet för år 2007. Anledningen till den höga premien var att Industrivärden 

genomförde en 2:1 splitt under denna period vilket resulterade i att det blev en onvanligt stor 

differens mellan aktiepriset och investmentbolagets substansvärde (Industrivärden, 2007). För 

att förssäkra oss om att detta inte skulle påverka utfallet av studiens resultat genomfördes det 

ett kontrolltest där det visade sig att studiens utfall inte förändrades på en signifikant nivå.   

Statistik för respektive bolags substansrabatt kan ses i tabell 1 där det framgår att respektive 

bolags lägsta nivå och högsta nivå av substansrabatt för perioden skiljer sig kraftigt. Den 

lägsta nivån av substansrabatt, d.v.s. en premie, som var på – 43,59 % uppvisades av Bure och 

den högsta substansrabatten för perioden uppvisades av Kinnevik och låg på en nivå om 40 

%. Bortsett från investmentbolaget Bure visar samtliga investmentbolag upp en genomsnittlig 

positiv substansrabatt. Orsaken till att Bure visar upp en stor negativ genomsnittlig 

substansrabatt under perioden är att de år 2005 ställde ut en option som halverade bolagets 

substansvärde (Bure, 2011). Ur tabell 1 framgår det att substansrabatten för majoriteten av 

investmentbolagen har fluktuerat kraftigt över den undersökta perioden samt att medelvärdet 

för respektive bolags nivå av substansrabatt märkbart skiljer sig åt.   
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Tabell 1. Genomsnittlig substansrabatt 

 

 

De svenska investmentbolagen skiljer sig åt i hur de har strukturerat upp sina portföljer med 

noterade bolag och onoterade bolag vilket framgår av tabell 2. Hälften av de bolag som 

representeras i dataanalysen har haft en märkbart liten genomsnittlig andel onoterat innehav 

under den aktuella perioden enligt tabell 2, medan de övriga fem bolagen har visat upp en 

relativt hög genomsnittlig andel onoterat innehav. De bolag som uppvisar en 

standardavvikelse på mer än 0,05 för andelen onoterat innehav har under perioden aktivt 

förändrat sitt innehav av onoterade bolag (Bilaga 11). Tabellen visar att investmentbolaget 

Öresund är det investmentbolag som haft den största skillnaden i andel onoterat innehav under 

perioden och Bure är det investmentbolag som haft största andel onoterat innehav under den 

observerade perioden. Hur andelen onoterat innehav påverkar nivån av substansrabatt för 

respektive bolag framgår inte av tabell 2 utan det kommer att tas upp senare i analysen.  

Bolag Antal Minimum Maximum Medeltal

Std. 

Avvikelse

Industrivärden 40 -0,7160 0,2688 0,1361 0,1458

Kinnevik 37 -0,2590 0,4003 0,2447 0,1476

Investor 40 0,1730 0,3850 0,2801 0,0542

Melker 33 -0,1396 0,0991 0,0075 0,0490

Bure 40 -0,4359 0,3418 -0,0787 0,2618

Lundberg 40 0,1000 0,3500 0,2018 0,0463

Oresund 40 -0,2081 0,1852 0,0341 0,1062

Latour 40 0,0337 0,2746 0,1708 0,0579

Svolder 40 -0,0329 0,2974 0,1194 0,0723

Traction 40 0,0300 0,3100 0,2000 0,0620

Totalt ,132
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Tabell 2. Genomsnittligt onoterat innehav 

 

 

 

De svenska investmentbolagens diversifiering av dess onoterade innehav redogörs för i tabell 

3. Det framgår tydligt av tabellen att det är stor skillnad mellan de olika investmentbolagens 

diversifiering. Noterbart är att de investmentbolag som uppvisade högst andel onoterat 

innehav i sina portföljer visade även upp högst grad av diversifiering. Hälften av de 

investmentbolag som observerats ägde i genomsnitt under perioden 2005- 2014 andelar i mer 

än ett onoterat bolag. I genomsnitt bestod det onoterade innehavet av ungefär tre olika bolag 

men som framgår av tabell 3 var det ett antal bolag som ägde en relativt stor del olika 

onoterade bolag medan de andra investmentbolagen endast visade upp ett onoterat innehav.  

Tabell 3. Genomsnittlig diversifiering 

 

 

Bolag Antal Minimum Maximum Medeltal

Std. 

Avvikelse

Industrivärden 40 0,0000 0,0528 0,0084 0,0147

Kinnevik 40 0,0554 0,4943 0,1889 0,1083

Investor 40 0,0096 0,1439 0,0741 0,0464

Melker 33 0,0030 0,0130 0,0088 0,0029

Bure 40 0,0993 0,7603 0,3552 0,1855

Lundberg 40 0,0048 0,0361 0,0117 0,0070

Oresund 40 0,0031 0,6815 0,1169 0,1293

Latour 40 0,0017 0,0263 0,0123 0,0072

Svolder 40 0,0000 0,0140 0,0014 0,0028

Traction 40 0,0500 0,2500 0,1090 0,0485

Totalt ,089

Bolag Antal Minimum Maximum Medeltal

Std. 

Avvikelse

Industrivärden 40 0,0 1,0 ,475 ,5057

Kinnevik 40 2,0 17,0 8,925 4,2691

Investor 40 1,0 5,0 2,550 1,1536

Melker 33 1,0 1,0 1,000 0,0000

Bure 40 2,0 15,0 8,575 3,9477

Lundberg 40 1 1 1,00 0,000

Oresund 40 1,0 5,0 2,450 1,8250

Latour 40 1 1 1,00 0,000

Svolder 40 0 1 ,45 ,504

Traction 40 1,0 7,0 4,400 1,4641

Totalt 3,083
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5.2 Andel onoterat innehav 
Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan andel onoterat innehav i ett investmentbolag 

och substansrabatten. 

För att testa hypotes 1, om det finns ett positivt samband mellan andel onoterat innehav och 

substansrabatten, genomfördes inledningsvis Pearson`s korrelationstest bolagsvis. Hypotesen 

bygger på resultat från tidigare forskning som visat på en ökad osäkerhet kring onoterat 

innehav på grund av illikviditet som leder till svårighet i värderingen och 

informationsasymmetri som gör att agent kostnader uppstår (Cullinan & Zheng, 2007; Carroll 

et al., 2003; Jensen, 1986).  

Resultatet av korrelationstesterna visar att bara hälften av investmentbolagen har en positiv 

korrelation mellan andel onoterat innehav och substansrabatten.  Öresund har högst 

korrelation på 0,53 av bolagen, resultatet är också signifikant på 99 % nivån (Bilaga 13). 

Därefter kommer Melker Schörling och Investor med en korrelation på 0,216 respektive 0,169 

(Ibid). Lägst korrelation påvisas för Kinnevik på -0,64, vilket i likhet med Öresund har en 

signifikansnivå på 99 % (Ibid). Medelvärdet för korrelationen mellan substansrabatten och 

variabeln (v1) ligger på -0,0562 och resultaten visar också på en stor spridning mellan 

bolagen.  

Med hjälp av ett korrelationstest mellan andel onoterat innehav och substansrabatten för hela 

urvalet undersöktes H1 och resultatet kunde inte påvisa ett positivt samband mellan andel 

onoterat innehav och substansrabatten. Resultatet ligger i linje med vad Chan, Jian och Xia 

(2008) samt Cullinan och Zheng ( 2007) kom fram till i sin forskning av illikvida tillgångars 

påverkan på substansrabatten. Å andra sidan motsäger resultaten Hjelströms (2007) studie.  

 

 

 

 

Korrelation Signifikans

Onoterat innehav -0,116 0,238

 

Tabell 4: Korrelationstest, genomsnittlig substansrabatt och genomsnittlig andel onoterat innehav. 
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En anledning till att den skeptiska syn på illikvida tillgångars värdering, som Carroll et al., 

(2003) beskrev, inte visade sig i vårt resultat kan vara att den informationsbrist som föreligger 

reducerats från investmentbolagen sida genom förmedling av information om de onoterade 

innehaven till investerare och därmed minskas kraven på rabatterat pris från köpsidan. 

Resultatet från korrelationstestet var inte signifikant men visar på ett negativt samband på -

0,116, se tabell 4. Detta kan tyda på att fördelen med att indirekt inneha illikvida tillgångar 

genom investmentbolagets aktier väger tyngre än nackdelen med ökad osäkerhet, vilket leder 

till lägre substansrabatt då det onoterade innehavet ökar. En annan förklaring kan vara i likhet 

med vad Jian, Xia och Wu (2004) beskrev att osäkerheten i den illikvida tillgången sänker 

värderingen och därmed substansvärdet, vilket då börskursen inte förändras leder till att 

substansrabatten sänks.  

  

Tabell 5. Regression, onoterat innehav som oberoende variabel. 

 

 

Som komplement till korrelationstestet och för att undersöka om v1 hade någon 

förklaringsgrad i storleken på substansrabatten, genomfördes multipel regression för variabel 

1 och 2. Regressionen visade på en hög korrelation mellan de oberoende variablerna (v1 & 

v2) och därmed förelåg risk för multikollinjäritet och därför genomfördes också en enkel 

regression med enbart v1 (Bilaga 12). Multikollinjäritet innebär att samvariationen mellan de 

oberoende variablerna är väldigt hög och med det medför en risk att regressionsresultatet 

trovärdighet minskar (Pallent, 2007). En korrelation över 0,7 anses vara tillräcklig för att 

multikollinjäritet föreligger (Pallent, 2007).   

Resultatet från regressionen visar på en högst förklaringsgrad år 2009, 60,6 % och ett beta på 

-0,726. Detta innebär att större andel onoterat innehav ger en lägre substansrabatt. 

Regressionerna var signifikanta för år 2009 på 99 % nivån och på 90 % nivån för år 2005. 

År Variabel Beta Signifikans Förklaringsgrad(R
2
) F-värde

2005 Onoterat innehav -0,422 0,065 0,407 4,795

(-0,193)
a

2009 Onoterat innehav -0,726 0,008 0,606 12,297

(-0,2079)
a

2014 Onoterat innehav 0,41 0,286 0,14 1,307

(-0,359)
a

a. Standard fel
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Man kan påvisa en klar skillnad mellan 2014 års resultat, då förklaringsgraden var väldigt låg 

och de övriga åren med betydligt högre förklaringsvärde. Resultaten bekräftar tidigare 

diskussion om varför sambandet är negativt.  

Enligt ovan redovisade resultat tillför onoterade tillgångar en fördel till investmentbolagets 

portfölj och därmed uppfattas investmentbolagets aktiekurs som mer balanserad gentemot 

dess substansvärde, från investerarens perspektiv. 
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5.3 Diversifiering 
Hypotes 2: Det finns ett negativt samband mellan graden av diversifiering av det onoterade 

innehavet och substansrabatten. 

 

Hypotes två bygger på resultat från tidigare forskning om hur graden av diversifiering 

påverkar nivån av substansrabatt. En diversifierad portfölj kan medföra en högre nivå av 

substansrabatt då investeraren är osäker på förvaltarens förmåga att hantera information om 

ett större antal bolag men en diversifierad portfölj kan också öka portföljens riskjusterade 

avkastning vilket i sin tur sänker substansrabatten (Chan, Kot och Li, 2008; Kim och Lee, 

2006). För att besvara hypotes två kommer vi i detta avsnitt genom Pearson`s korrelationstest 

undersöka om det finns ett signifikant samband mellan graden av diversifiering och graden av 

substansrabatt för respektive bolag. Vidare kommer vi genomföra ett sammanslaget 

korrelationstest för att undersöka om korrelationen mellan graden av diversifiering och graden 

av substansrabatt är signifikant, sett över samtliga investmentbolag. 

Resultatet för korrelationen mellan substansrabatt och graden av diversifiering visar att 

hälften av de observerade bolagen visar upp en negativ korrelation mellan substansrabatt och 

diversifiering (Bilaga 13). En negativ korrelation innebär att substansrabatten ökar när graden 

av diversifiering minskar men korrelationen är inte signifikant för samtliga bolag (Ibid). Bure 

är det investmentbolag som visar upp den högsta korrelationen på -0,777 med en 

signifikansnivå på 99 % följt av investmentbolaget Öresund som visar upp en positiv 

korrelation på 0,411 med en signifikansnivå på 99 % (Ibid). Investmentbolagen Kinnevik och 

Traction visar båda upp en negativ korrelation på -0,331 respektive -0,313 med en 

signifikansnivå om 95 % (Ibid). De investmentbolag som visade upp den lägsta korrelationen 

mellan substansrabatt och graden av diversifiering var Investor och Svolder (Ibid). Melker, 

Latour och Lundberg hade under den observerade perioden en konstant grad av diversifiering 

vilket medförde att en korrelation inte gick att beräkna (Ibid). Resultaten visar också på att det 

är en stor spridning i korrelationen mellan substansrabattens nivå och graden av diversifiering 

för de observerade investmentbolagen (Ibid).  

För att undersöka om det existerade ett negativt samband mellan diversifiering och 

substansrabatt genomfördes ett Pearson`s korrelationstest för den genomsnittliga 

substansrabatten och den genomsnittliga graden av diversifiering, resultatet redovisas i tabell 

6. Medelkorrelationen mellan diversifiering och substansrabatt för de observerade 

investmentbolagen var 0,199 med en signifikansnivå på 0,109. Det indikerar att det råder ett 
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positivt samband mellan diversifiering och substansrabatt men resultatet av Pearson`s 

korrelationstest visar att det inte går att påvisa ett negativt samband mellan diversifiering och 

substansrabatt.  

Tabell 6. . Korrelationstest, genomsnittlig substansrabatt och genomsnittlig grad av diversifiering. 

 

 

 

Det framgår att korrelationen mellan diversifiering och substansrabatt för respektive 

investmentbolagen skiljer sig (Bilaga 13). Resultatet antyder att aktieägarna för respektive 

investmentbolag har delade meningar om graden av diversifiering. Utfallet av 

korrelationstestet för investmentbolaget Öresund indikerar att investmentbolagets aktieägare 

ser diversifiering som något negativt medan Kinneviks aktieägare uppfattar diversifiering som 

något positivt. Korrelationen mellan substansrabatt och diversifiering sett över samtliga 

investmentbolag är inte signifikant men resultatet av Pearson`s korrelationstest visar att 

korrelationen är signifikant för fyra bolag. Vidare skiljer sig resultaten i att det råder positiv 

eller negativ korrelation mellan substansrabatt och diversifiering för respektive 

investmentbolag. Iakttagelsen ligger således i linje med resultat från tidigare forskning (Chan, 

Kot och Li, 2008; Kim och Lee, 2006).  

För att få svar på vilken påverkan diversifieringsgraden av onoterat innehav har på nivån av 

substansrabatt upprättades en enkel regression för tre observerade tidpunkter, resultatet går att 

läsa i tabell 7.  

Tabell 7. Regression, diversifiering som oberoende variabel. 

 

Tabell 7 visar att det är en stor skillnad i förklaringsgraden och F-värdet för observationerna. 

Regressionen för år 2005 är signifikant men för de övriga åren är signifikansnivån noterbart 

År Variabel Beta Signifikans Förklaringsgrad(R
2
) F-värde

2005 Diversifiering -0,027 0,024 0,539 8,2

(0,009)
a

2009 Diversifiering -0,006 0,766 0,012 0,095

(0,021)
a

2014 Diversifiering 0,005 0,524 0,053 0,443

(0,008)
a

a. Standard fel
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hög. Resultatet visar att det inte går att visa om graden av diversifiering har någon påverkan 

på nivån av substansrabatt.  

En positiv korrelation mellan substansrabatt och diversifiering kan bero på att en investerare 

inte har ett högt förtroende för förvaltarens analytiska förmåga. En hög grad av diversifiering 

medför att det finns ett större antal bolag att bevaka vilket kan uppfattas som negativt av 

investerarna vilket har visat sig vara sant i tidigare forskning (Chan, Kot och Li, 2008). För de 

investmentbolag där det finns en negativ korrelation mellan substansrabatt och graden av 

diversifiering kan det vara så att investerarna har en negativ inställning till diversifiering. Ett 

koncentrerat innehav kan ge uppfattningen om att förvaltaren har en god förståelse om 

portföljens innehav vilket uppfattas som positivt och därför sänks nivån av substansrabatt 

vilket kan vara en orsak till att ett antal bolag i observationen visade upp en negativ 

korrelation mellan graden av diversifiering och substansrabatt. Ett koncentrerat innehav 

underlättar även för investeraren att göra en egen bedömning över investmentbolagets 

innehav. Tidigare forskning har visat på att ett koncentrerat innehav leder till en minskning av 

substansrabatten för investmentbolaget och att ett koncentrerat innehav ökar sannolikheten för 

att den enskilde investeraren delar förvaltarens värdering av portföljens innehav (Lee, 2006; 

Hjelström, 2008). 
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5.4 Lönsamhet 
Hypotes 3: Det finns ett negativt samband mellan lönsamheten i de onoterade bolagen i 

investmentbolagets innehav och substansrabatten. 

 

För att testa hypotes 4, om hur sambandet mellan lönsamheten i det onoterade innehavet och 

substansrabatten ser ut, genomfördes Pearson`s korrelationstest för bolagen i urvalet enskilt 

men också som en enhet. För denna variabel (v3), vinstmarginalen, var bara fyra av tio 

investmentbolag representerade, då de övriga saknade specificerad information om dess 

onoterade innehav.  

Tabell 8. Korrelationstest, substansrabatt och lönsamhet per bolag. 

 

 

Tabell 8 visar att två av bolagen har en negativ korrelation mellan substansrabatten och 

vinstmarginal, varav investmentbolaget Traction har lägst korrelation på -0,429 medan 

Kinnevik har högst på 0,313. Resultatet från testerna var dock inte signifikanta för något av 

investmentbolagen. 

Tabell 9. Korrelationstest, genomsnittlig substansrabatt och genomsnittlig lönsamhet. 

 

 

Det samlade korrelationstestet påvisade ett negativt samband mellan vinstmarginalen och 

substansrabatten, med en korrelation på -0,481. Resultatet var statistiskt säkerställt på en 90 % 

signifikansnivån. Resultatet innebär att en högre vinstmarginal i det onoterade innehavets 

samlade bolag sänker substansrabatten. Lönsamma tillgångar eller värdebolag tillför en 

stabilitet till investmentbolagets portfölj och en trovärdighet gentemot investeraren. Resultatet 

i testet ligger i linje med vad Bleaney och Smith (2012) kom fram till gällande 

substansrabattens påverkan av överskotts risk, kopplad till investmentbolagets aktiekurs. Då 

Bolag Korrelation Signifikans

Kinnevik 0,313 0,206

Bure -0,055 0,444

Traction -0,429 0,125

Oresund 0,188 0,406

Korrelation Signifikans

Lönsamhet -0,481 0,080
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lönsamheten i det onoterade innehavet fångas upp och skapar värde som sänker risken hos 

investmentbolaget, som i sin tur sänker substansrabatten.     

Resultaten visar också på att lönsamhet i det onoterade innehavet kan fungerar som 

signalering till investerare så informationsasymmetrin minskar och med detta kräver inte 

investeraren ett rabatterat pris i form av substansrabatt, vilket överensstämmer med Akerlof 

(1970) beskrivning av informationsasymmetrins konsekvenser i form av adverse selection. Ett 

mer stabilt lönsamt onoterat innehav skapar värde som ger större jämvikt mellan 

substansvärde och börsvärde, vilket gör att det inte finns så stor osäkerheten som investeraren 

måste kompenseras för med substansrabatt.  

 

5.5 Tillväxt 
Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan andelen tillväxtbolag i det onoterade 

innehavet och substansrabatten. 

Hypotes fyra bygger på tidigare forskning om tillväxtbolag och vilket samband det finns 

mellan substansrabatt och förhoppningar om framtida kassaflöden för tillväxtbolag. 

Informationen om tillväxtbolags framtida kassaflöden är ofullständig vilket medför en ökad 

risk ur ett investeringsperspektiv vilket borde resultera i en ökning av substansrabatten för de 

investmentbolag som inkluderar en större andel onoterade tillväxtbolag i sin portfölj (Jiang 

och Koller, 2007; Kester, 1984). För att besvara hypotes fyra genomfördes Pearson`s 

korrelationstest för att se om det finns ett positivt samband mellan substansrabatt och andelen 

onoterade tillväxtbolag för de fyra investmentbolag vars onoterade innehav till en viss del 

bestod av tillväxtbolag och som hade ett onoterat innehav på över 2 %.  

I figur 3 ges en överblick om hur den genomsnittliga andelen onoterade tillväxtbolag och den 

genomsnittliga substansrabatten har fluktuerat under perioden 2005-2014. Medelvärdet på 

0,3044 indikerar att i genomsnitt består de observerade bolagens onoterade innehav av 30, 44 

% tillväxtbolag.  
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Figur 3. Diagram för substansrabatt och andelen onoterade tillväxtbolag period 2005-2014. 

 

Tabell 10. Korrelationstest, genomsnittlig substansrabatt och andel onoterade tillväxtbolag per bolag. 

 

 

Resultat av Pearsons korrelationstest går att läsa i tabell 10. Kinnevik och Tractions 

substansrabatt är enligt tabell 10 negativt korrelerad med andelen onoterade tillväxtbolag men 

korrelationen är inte signifikant. Tabell 10 visar att vi inte statistiskt sätt kan påvisa att det 

råder ett negativt samband mellan andelen onoterade tillväxtbolag och substansrabatten för 

Kinnevik och Traction. Ur Tabell 10 går det att läsa att korrelationen mellan nivån av 

substansrabatt och andelen tillväxtbolag var signifikant på en nivå om 99 % för Bure och 

Öresund. Korrelationen mellan substansrabatten och andelen onoterade tillväxtbolag var för 

Bure -0,83 och för Öresund var den 0,443. Det betyder att substansrabatten är korrelerad med 

andel onoterade tillväxtbolag för de två investmentbolagen. Dock visar Bure upp en negativ 

korrelation mellan substansrabatt och andelen onoterade tillväxtbolag medan korrelationen för 

Bolag Korrelation Signifikans
Kinnevik -0,037 0,414

Bure -,830
**

0,000

Traction -0,181 0,132

Oresund ,443
**

0,002

**. Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå



40 
 

Öresund tyder på att det finns ett positivt samband mellan nivån av substansrabatt och andelen 

onoterade tillväxtbolag.    

För att få ett mer precist svar på om substansrabatt är positivt korrelerad med andelen 

onoterade tillväxtbolag för de observerade investmentbolagen genomfördes ett Pearson 

korrelationstest för den genomsnittliga andelen onoterade tillväxtbolag. Resultatet av 

korrelationstestet går att läsa i tabell 11. 

Tabell 11. Korrelationstest, genomsnittlig substansrabatt och genomsnittlig andel onoterade tillväxtbolag. 

 

Resultatet av korrelationstestet visade att medelkorrelationen för substansrabatt och andelen 

onoterade tillväxtbolag under den observerade perioden var 0,533. Korrelationen mellan 

substansrabatt och andelen onoterade tillväxtbolag är signifikant på en nivå om 99 %, vilket 

går att läsa i tabell 11. Det finns ett positivt samband mellan andelen onoterade tillväxtbolag 

och nivån av substansrabatten för investmentbolagen Bure och Öresund men inte för 

Kinnevik och Traction.  

Sambandet mellan andelen onoterade tillväxtbolag och substansrabatten är i stor utsträckning 

beroende av respektive portföljs totala andel onoterat innehav. Den individuelle investerarens 

uppfattning om de onoterade tillväxtbolagen är en parameter som påverkar sambandet mellan 

andelen onoterade tillväxtbolag och substansrabatten. Eventuellt råder det en mer negativ 

inställning gentemot tillväxtbolag än lönsamhetsbolag vilket kan förklara att det råder ett 

signifikant positivt samband mellan substansrabatt och andelen onoterade tillväxtbolag. 

Tillväxtbolag värderas utifrån förhoppningar om framtida kassaflöden och oftast med 

ofullständig information vilket med stöd i tidigare forskning kan förklara ett positivt samband 

mellan substansrabatt och andelen onoterade tillväxtbolag (Jiang och Koller, 2007; Kester, 

1984). 

  

Korrelation Signifikans

Tillväxt 0,533** 0,000

**. Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå.
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6.  Avslutande diskussion 
Avslutningsvis kommer forskningsfrågan att besvaras och en slutsats presenteras. Vidare 

kommer det implikationer av studien att tas upp och kapitlet avslutas med förslag på vidare 

forskning. 

6.1 Sammanfattning 

Syftet med studien var att utforska om det fanns ett samband mellan substansrabatt och 

onoterat innehav, samt vilka ekonomiska egenskaper hos onoterade bolag som påverkar 

substansrabatten i investmentbolag. I problematiseringen presenterades tidigare forskning 

inom ämnet och de olika förklaringsfaktorer som föreslagits. Hur onoterat innehav påverkar 

substansrabatten i investmentbolag var något som inte undersökts i någon vidare utsträckning, 

dock fanns tidigare forskning om faktorer som kan kopplas ihop med onoterade tillgångar. 

Med grund i tidigare forskning skapades fyra hypoteser för att besvara vår frågeställning, 

vilka testades genom hypotesprövning. Resultatet visade på att lönsamhet, operationaliserad 

med vinstmarginal, och tillväxtbransch tillhörighet var två variabler som visade samband med 

substansrabatten. Vidare bekräftades också att det fanns en kausalitet mellan dessa variabler 

och substansrabatten.   

6.2 Slutsatser 
För att besvara studiens forskningsfråga om hur ekonomiska egenskaper hos de onoterade 

portföljbolagen påverkar ett investmentbolags substansrabatt, sattes fyra hypoteser upp. 

Utifrån studiens resultat kan det konstateras att för hypotes 1 och hypotes 2 kan vi inte 

förkasta nollhypotesen. För det första föreligger det inte ett statistiskt säkerställt positivt 

samband mellan andel onoterat innehav och substansrabatten för investmentbolag. För det 

andra finns inte heller ett statistiskt säkerställt negativt samband mellan diversifieringsgrad i 

det onoterade innehavet hos investmentbolag och substansrabatten. Resultatet från första 

hypotesen står i konstrast till tidigare forskning om illikvida tillgångar och värdering som 

bygger på osäkerhet (Carrol et. al., 2003; Jensen, 1986; Seltzer, 1989), men ligger i linje med 

andra studier (Chan, Jian & Xia, 2008; Cullinan & Zheng, 2007). Resultatet för andra 

hypotesen visar att diversifieringsgraden i det onoterade innehavet inte sänker 

substansrabatten, likt slutsatserna i Chan, Kot och Li (2008) studie.  

Resultaten från testerna för hypotes 3 och hypotes 4 visar båda på signifikans och därmed kan 

nollhypotesen förkastas. Fjärde hypotesens resultat påvisar ett positivt samband mellan 

substansrabatten och andel onoterat innehav klassade som tillväxtbolag. Tillväxtbolag likt en 

option exponeras för högre risk jämfört med värdebolag, vilket gör att en större andel i en 
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portfölj ökar riken associerad med portföljen eller investmentbolaget. Osäkerheten gällande 

eventuella framtida kassaflöden är en förklaring till varför portföljer med onoterade 

tillväxtbolag handlas till en högre nivå av substansrabatt än de portföljer som inte har 

onoterade tillväxtbolag. Då det generellt sätt är svårare att kontrollera onoterade bolags 

nyckeltal är det ytterligare en bidragande faktor som förklarar en högre nivå av substansrabatt. 

Resultatet av den fjärde hypotesen kan ses som ett tecken på att en investerare bör agera med 

försiktighet vid en eventuell investering i en portfölj med onoterade tillväxtbolag då 

informationen gällande portföljens onoterade bolag är bristfällig. En annan tolkning av 

resultatet av den fjärde hypotesen är att det kan finnas okända avkastningsmöjligheter från en 

investering i en portfölj med onoterade tillväxtbolag. En investerare skulle kunna utnyttja den 

informationsasymmetri som associeras med onoterade bolag till sin fördel. Avslutningsvis 

påvisade resultaten för tredje hypotesen ett signifikant negativt samband mellan 

substansrabatten i ett investmentbolag och vinstmarginalen i det onoterade innehavet. Detta 

visar på ett motsatt förhållande mot hur substansrabatten påverkas av hur stor andelen av det 

onoterade innehavet som utgörs av tillväxtbolag. Hög lönsamhet likt värdebolag sänker 

substansrabatten hos investmentbolag vilket kan bero på att en bekräftad lönsamhet minskar 

den osäkerhet som råder kring onoterat innehav ur ett investeringsperspektiv. Ett företags 

lönsamhet är ur ett investeringsperspektiv enklare att kontrollera än ett företags 

framtidsutsikter vilket kan förklara varför hypotes tre och fyra påverkar substansrabatten i 

motsatt riktning.  

Sammanfattningsvis gav studiens resultat två signifikanta hypoteser och två var inte 

signifikanta.    

    

6.3 Svar på forskningsfråga 
Forskningsfråga: Hur påverkar ekonomiska egenskaper hos de onoterade portföljbolagen 

investmentbolags substansrabatt?  

Svar på forskningsfråga:  

Substansrabatten i investmentbolag påverkas negativt (minskar) av lönsamheten, i form av 

vinstmarginal, i det onoterade innehavet. Andelen tillväxtbolag i det onoterade innehavet 

påverkar substansrabatten positivt (ökar). 
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Det kan inte fastställas något samband mellan andel onoterat innehav i investmentbolags 

portfölj och substansrabatten. Även diversifieringsgraden av det onoterade innehavet saknar 

påverkan på substansrabatten.   

 

6.4 Implikationer  
Nedan presenteras hur studiens resultat kan bidra vetenskapen och samhället. 

6.4.1 Vetenskapliga 

Med tanke på studiens resultat kanske nyckeln till att lösa substansrabattsproblematiken ligger 

i den förväntade avkastningen för en portfölj och hur riskfördelningen mellan 

investmentbolags tillgångar uppfattas av marknaden, i likhet med tidigare forskning om hur 

investerarens förväntningar skapar substansrabatten (Hjellström, 2007; Lee, Shleifer & 

Thaler, 1991). Resultaten indikerar också på att värdet på det onoterade innehavet påverkar 

aktiekursen och därmed blir det viktigt för investmentbolag att signalerar till potentiella 

investerare om hur det ekonomiska tillståndet ser ut i det onoterade innehavet.  

Utifrån de resultat som studien visar upp bör en investerare vara extra försiktig vid en 

eventuell investering i en portfölj som innehåller onoterade tillväxtbolag. Noterade 

tillväxtbolag är svåra att värdera trots att all data är tillgänglig då värderingen bygger på 

framtida kassaflöden men vid en värdering av ett onoterat tillväxtbolag måste osäkerheten 

kring att bolagets data eventuellt inte är bekräftad beaktas och det medför en ökad risk ur ett 

investeringsperspektiv. 

6.4.2 Utomvetenskapliga 

Från investerarens perspektiv tillför studiens resultat information om hur substansrabatten 

påverkas av det onoterade innehavets lönsamhet samt av andelen tillväxtbolag. Detta kan öka 

möjligheten för en investerare att fatta ett mer välgrundat investeringsbeslut gällande 

investmentbolags aktier. Det kan också ge en indikering på hur framtida investeringar i 

onoterade bolag av investmentbolag kommer att påverka börskursen, beroende på om det 

handlar om tillväxt- eller värdebolag.   
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6.5 Vidare forskning 
Studiens resultat visar på att substansrabatten påverkas av andelen tillväxt- och värdebolag i 

det onoterade innehavet. Detta skulle kunna utvecklas och studeras mer detaljerat och 

innefatta fler nyckeltal för att testa vad och varför olika variabler påverkar substansrabatten i 

endera riktningen. En annan inriktning till vidare forskning som kunde vara intressant är hur 

substansrabatten påverkas av storleken, mätt i omsättning, på de bolag som utgör 

investmentbolagets portfölj. Då större bolag kan uppfattas som mindre riskfyllda av 

marknaden, vilket i sin tur skulle leda till att substansrabatten sänks. 
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Bilagor 

Bilaga 1.  
Kvartalsrapporter för AB Industrivärden. 

 

2005- Delårsrapport Januari – Mars  

2005- Delårsrapport Januari- Juni  
2005- Delårsrapport Januari- September 

2005- Bokslutskommuniké  

 

2006- Delårsrapport Januari – Mars  

2006- Delårsrapport Januari- Juni  
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2013- Bokslutskommuniké  
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2007- Delårsrapport Januari- September 

2007- Bokslutskommuniké  

 

2008- Delårsrapport Januari – Mars  

2008- Delårsrapport Januari- Juni  
2008- Delårsrapport Januari- September 

2008- Bokslutskommuniké  

 

2009- Delårsrapport Januari – Mars  

2009- Delårsrapport Januari- Juni  
2009- Delårsrapport Januari- September 

2009- Bokslutskommuniké  

 

2010- Delårsrapport Januari – Mars  

2010- Delårsrapport Januari- Juni  
2010- Delårsrapport Januari- September 

2010- Bokslutskommuniké  

 

2011- Delårsrapport Januari – Mars  

2011- Delårsrapport Januari- Juni  
2011- Delårsrapport Januari- September 

2011- Bokslutskommuniké  

 

2012- Delårsrapport Januari – Mars  

2012- Delårsrapport Januari- Juni  
2012- Delårsrapport Januari- September 

2012- Bokslutskommuniké  

 

2013- Delårsrapport Januari – Mars  

2013- Delårsrapport Januari- Juni  
2013- Delårsrapport Januari- September 

2013- Bokslutskommuniké  

 

2014- Delårsrapport Januari – Mars  

2014- Delårsrapport Januari- Juni  
2014- Delårsrapport Januari- September 

2014- Bokslutskommuniké  
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Bilaga 3.  
Kvartalsrapporter för Investor AB 

2005- Delårsrapport Januari – Mars  

2005- Delårsrapport Januari- Juni  
2005- Delårsrapport Januari- September 

2005- Bokslutskommuniké  

 

2006- Delårsrapport Januari – Mars  

2006- Delårsrapport Januari- Juni  
2006- Delårsrapport Januari- September 

2006- Bokslutskommuniké  

 

2007- Delårsrapport Januari – Mars  

2007- Delårsrapport Januari- Juni  
2007- Delårsrapport Januari- September 

2007- Bokslutskommuniké  

 

2008- Delårsrapport Januari – Mars  

2008- Delårsrapport Januari- Juni  
2008- Delårsrapport Januari- September 

2008- Bokslutskommuniké  

 

2009- Delårsrapport Januari – Mars  

2009- Delårsrapport Januari- Juni  
2009- Delårsrapport Januari- September 

2009- Bokslutskommuniké  

 

2010- Delårsrapport Januari – Mars  

2010- Delårsrapport Januari- Juni  
2010- Delårsrapport Januari- September 

2010- Bokslutskommuniké  

 

2011- Delårsrapport Januari – Mars  

2011- Delårsrapport Januari- Juni  
2011- Delårsrapport Januari- September 

2011- Bokslutskommuniké  

 

2012- Delårsrapport Januari – Mars  

2012- Delårsrapport Januari- Juni  
2012- Delårsrapport Januari- September 

2012- Bokslutskommuniké  

 

2013- Delårsrapport Januari – Mars  

2013- Delårsrapport Januari- Juni  
2013- Delårsrapport Januari- September 

2013- Bokslutskommuniké  

 

2014- Delårsrapport Januari – Mars  

2014- Delårsrapport Januari- Juni  
2014- Delårsrapport Januari- September 

2014- Bokslutskommuniké  
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Bilaga 4.  
Kvartalsrapporter för Melker Schörling AB 

2006- Bokslutskommuniké  

 

2007- Delårsrapport Januari – Mars  

2007- Delårsrapport Januari- Juni  
2007- Delårsrapport Januari- September 

2007- Bokslutskommuniké  

 

2008- Delårsrapport Januari – Mars  

2008- Delårsrapport Januari- Juni  
2008- Delårsrapport Januari- September 

2008- Bokslutskommuniké  

 

2009- Delårsrapport Januari – Mars  

2009- Delårsrapport Januari- Juni  
2009- Delårsrapport Januari- September 

2009- Bokslutskommuniké  

 

2010- Delårsrapport Januari – Mars  

2010- Delårsrapport Januari- Juni  
2010- Delårsrapport Januari- September 

2010- Bokslutskommuniké  

 

2011- Delårsrapport Januari – Mars  

2011- Delårsrapport Januari- Juni  
2011- Delårsrapport Januari- September 

2011- Bokslutskommuniké  

 

2012- Delårsrapport Januari – Mars  

2012- Delårsrapport Januari- Juni  
2012- Delårsrapport Januari- September 

2012- Bokslutskommuniké  

 

2013- Delårsrapport Januari – Mars  

2013- Delårsrapport Januari- Juni  
2013- Delårsrapport Januari- September 

2013- Bokslutskommuniké  

 

2014- Delårsrapport Januari – Mars  

2014- Delårsrapport Januari- Juni  
2014- Delårsrapport Januari- September 

2014- Bokslutskommuniké  
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Bilaga 5.  
Kvartalsrapporter för Bure Equity AB 

2005- Delårsrapport Januari – Mars  

2005- Delårsrapport Januari- Juni  
2005- Delårsrapport Januari- September 

2005- Bokslutskommuniké  

 

2006- Delårsrapport Januari – Mars  

2006- Delårsrapport Januari- Juni  
2006- Delårsrapport Januari- September 

2006- Bokslutskommuniké  

 

2007- Delårsrapport Januari – Mars  

2007- Delårsrapport Januari- Juni  
2007- Delårsrapport Januari- September 

2007- Bokslutskommuniké  

 

2008- Delårsrapport Januari – Mars  

2008- Delårsrapport Januari- Juni  
2008- Delårsrapport Januari- September 

2008- Bokslutskommuniké  

 

2009- Delårsrapport Januari – Mars  

2009- Delårsrapport Januari- Juni  
2009- Delårsrapport Januari- September 

2009- Bokslutskommuniké  

 

2010- Delårsrapport Januari – Mars  

2010- Delårsrapport Januari- Juni  
2010- Delårsrapport Januari- September 

2010- Bokslutskommuniké  

 

2011- Delårsrapport Januari – Mars  

2011- Delårsrapport Januari- Juni  
2011- Delårsrapport Januari- September 

2011- Bokslutskommuniké  

 

2012- Delårsrapport Januari – Mars  

2012- Delårsrapport Januari- Juni  
2012- Delårsrapport Januari- September 

2012- Bokslutskommuniké  

 

2013- Delårsrapport Januari – Mars  

2013- Delårsrapport Januari- Juni  
2013- Delårsrapport Januari- September 

2013- Bokslutskommuniké  

 

2014- Delårsrapport Januari – Mars  

2014- Delårsrapport Januari- Juni  
2014- Delårsrapport Januari- September 

2014- Bokslutskommuniké  
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Bilaga 6.  
Kvartalsrapporter för Lundbergföretagen AB 

2005- Delårsrapport Januari – Mars  

2005- Delårsrapport Januari- Juni  
2005- Delårsrapport Januari- September 

2005- Bokslutskommuniké  

 

2006- Delårsrapport Januari – Mars  

2006- Delårsrapport Januari- Juni  
2006- Delårsrapport Januari- September 

2006- Bokslutskommuniké  

 

2007- Delårsrapport Januari – Mars  

2007- Delårsrapport Januari- Juni  
2007- Delårsrapport Januari- September 

2007- Bokslutskommuniké  

 

2008- Delårsrapport Januari – Mars  

2008- Delårsrapport Januari- Juni  
2008- Delårsrapport Januari- September 

2008- Bokslutskommuniké  

 

2009- Delårsrapport Januari – Mars  

2009- Delårsrapport Januari- Juni  
2009- Delårsrapport Januari- September 

2009- Bokslutskommuniké  

 

2010- Delårsrapport Januari – Mars  

2010- Delårsrapport Januari- Juni  
2010- Delårsrapport Januari- September 

2010- Bokslutskommuniké  

 

2011- Delårsrapport Januari – Mars  

2011- Delårsrapport Januari- Juni  
2011- Delårsrapport Januari- September 

2011- Bokslutskommuniké  

 

2012- Delårsrapport Januari – Mars  

2012- Delårsrapport Januari- Juni  
2012- Delårsrapport Januari- September 

2012- Bokslutskommuniké  

 

2013- Delårsrapport Januari – Mars  

2013- Delårsrapport Januari- Juni  
2013- Delårsrapport Januari- September 

2013- Bokslutskommuniké  

 

2014- Delårsrapport Januari – Mars  

2014- Delårsrapport Januari- Juni  
2014- Delårsrapport Januari- September 

2014- Bokslutskommuniké  
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Bilaga 7 
Kvartalsrapporter för Investment AB  Öresund 

2005- Delårsrapport Januari – Mars  

2005- Delårsrapport Januari- Juni  
2005- Delårsrapport Januari- September 

2005- Bokslutskommuniké  

 

2006- Delårsrapport Januari – Mars  

2006- Delårsrapport Januari- Juni  
2006- Delårsrapport Januari- September 

2006- Bokslutskommuniké  

 

2007- Delårsrapport Januari – Mars  

2007- Delårsrapport Januari- Juni  
2007- Delårsrapport Januari- September 

2007- Bokslutskommuniké  

 

2008- Delårsrapport Januari – Mars  

2008- Delårsrapport Januari- Juni  
2008- Delårsrapport Januari- September 

2008- Bokslutskommuniké  

 

2009- Delårsrapport Januari – Mars  

2009- Delårsrapport Januari- Juni  
2009- Delårsrapport Januari- September 

2009- Bokslutskommuniké  

 

2010- Delårsrapport Januari – Mars  

2010- Delårsrapport Januari- Juni  
2010- Delårsrapport Januari- September 

2010- Bokslutskommuniké  

 

2011- Delårsrapport Januari – Mars  

2011- Delårsrapport Januari- Juni  
2011- Delårsrapport Januari- September 

2011- Bokslutskommuniké  

 

2012- Delårsrapport Januari – Mars  

2012- Delårsrapport Januari- Juni  
2012- Delårsrapport Januari- September 

2012- Bokslutskommuniké  

 

2013- Delårsrapport Januari – Mars  

2013- Delårsrapport Januari- Juni  
2013- Delårsrapport Januari- September 

2013- Bokslutskommuniké  

 

2014- Delårsrapport Januari – Mars  

2014- Delårsrapport Januari- Juni  
2014- Delårsrapport Januari- September 

2014- Bokslutskommuniké  
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Bilaga 8 

Kvartalsrapporter för Investment AB Latour 

2005- Delårsrapport Januari – Mars  

2005- Delårsrapport Januari- Juni  
2005- Delårsrapport Januari- September 

2005- Bokslutskommuniké  

 

2006- Delårsrapport Januari – Mars  

2006- Delårsrapport Januari- Juni  
2006- Delårsrapport Januari- September 

2006- Bokslutskommuniké  

 

2007- Delårsrapport Januari – Mars  

2007- Delårsrapport Januari- Juni  
2007- Delårsrapport Januari- September 

2007- Bokslutskommuniké  

 

2008- Delårsrapport Januari – Mars  

2008- Delårsrapport Januari- Juni  
2008- Delårsrapport Januari- September 

2008- Bokslutskommuniké  

 

2009- Delårsrapport Januari – Mars  

2009- Delårsrapport Januari- Juni  
2009- Delårsrapport Januari- September 

2009- Bokslutskommuniké  

 

2010- Delårsrapport Januari – Mars  

2010- Delårsrapport Januari- Juni  
2010- Delårsrapport Januari- September 

2010- Bokslutskommuniké  

 

2011- Delårsrapport Januari – Mars  

2011- Delårsrapport Januari- Juni  
2011- Delårsrapport Januari- September 

2011- Bokslutskommuniké  

 

2012- Delårsrapport Januari – Mars  

2012- Delårsrapport Januari- Juni  
2012- Delårsrapport Januari- September 

2012- Bokslutskommuniké  

 

2013- Delårsrapport Januari – Mars  

2013- Delårsrapport Januari- Juni  
2013- Delårsrapport Januari- September 

2013- Bokslutskommuniké  

 

2014- Delårsrapport Januari – Mars  

2014- Delårsrapport Januari- Juni  
2014- Delårsrapport Januari- September 

2014- Bokslutskommuniké  
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Bilaga 9  
Kvartalsrapporter för Svolder AB 

Delårsrapport 1 2005/2006 

Delårsrapport2 2005/2006 

Delårsrapport 3 2005/2006 

Bokslutskommuniké- 2005/2006 

Delårsrapport 1 2006/2007 

Delårsrapport2 2006/2007 

Delårsrapport 3 2006/2007 

Bokslutskommuniké 2006/2007 

Delårsrapport 1 2007/2008 

Delårsrapport2 2007/2008 

Delårsrapport 3 2007/2008 

Bokslutskommuniké- 2007/2008 

Delårsrapport 1 2008/2009 

Delårsrapport2 2008/2009 

Delårsrapport 3 2008/2009 

Bokslutskommuniké- 2008/2009 

Delårsrapport 1 2009/2010 

Delårsrapport2 2009/2010 

Delårsrapport 3 2009/2010 

Bokslutskommuniké- 2009/2010 

Delårsrapport 1 2010/2011 

Delårsrapport2 2010/2011 

Delårsrapport 3 2010/2011 

Bokslutskommuniké- 2010/2011 

Delårsrapport 1 2011/2012 

Delårsrapport2 2011/2012 

Delårsrapport 3 2011/2012 

Bokslutskommuniké- 2011/2012 

Delårsrapport 1 2012/2013 

Delårsrapport2 2012/2013 

Delårsrapport 3 2012/2013 

Bokslutskommuniké- 2012/2013 

Delårsrapport 1 2013/2014 

Delårsrapport2 2013/2014 

Delårsrapport 3 2013/2014 

Bokslutskommuniké- 2013/2014 
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Delårsrapport 1 2014/2015 

Delårsrapport2 2014/2015 

Delårsrapport 3 2014/2015 

Bokslutskommuniké- 2014/2015  
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Bilaga 10 
Kvartalsrapporter för Traction Holding 

2005- Delårsrapport Januari – Mars  

2005- Delårsrapport Januari- Juni  
2005- Delårsrapport Januari- September 

2005- Bokslutskommuniké  

 

2006- Delårsrapport Januari – Mars  

2006- Delårsrapport Januari- Juni  
2006- Delårsrapport Januari- September 

2006- Bokslutskommuniké  

 

2007- Delårsrapport Januari – Mars  

2007- Delårsrapport Januari- Juni  
2007- Delårsrapport Januari- September 

2007- Bokslutskommuniké  

 

2008- Delårsrapport Januari – Mars  

2008- Delårsrapport Januari- Juni  
2008- Delårsrapport Januari- September 

2008- Bokslutskommuniké  

 

2009- Delårsrapport Januari – Mars  

2009- Delårsrapport Januari- Juni  
2009- Delårsrapport Januari- September 

2009- Bokslutskommuniké  

 

2010- Delårsrapport Januari – Mars  

2010- Delårsrapport Januari- Juni  
2010- Delårsrapport Januari- September 

2010- Bokslutskommuniké  

 

2011- Delårsrapport Januari – Mars  

2011- Delårsrapport Januari- Juni  
2011- Delårsrapport Januari- September 

2011- Bokslutskommuniké  

 

2012- Delårsrapport Januari – Mars  

2012- Delårsrapport Januari- Juni  
2012- Delårsrapport Januari- September 

2012- Bokslutskommuniké  

 

2013- Delårsrapport Januari – Mars  

2013- Delårsrapport Januari- Juni  
2013- Delårsrapport Januari- September 

2013- Bokslutskommuniké  

 

2014- Delårsrapport Januari – Mars  

2014- Delårsrapport Januari- Juni  
2014- Delårsrapport Januari- September 

2014- Bokslutskommuniké 
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Bilaga 11 
Data över de observerade bolagens substansrabatt, andel onoterat innehav, diversifiering, andel 

onoterade tillväxtbolag och lönsamhet.  

Substansrabatt 

 

 

  

Kvartal Industrivarden Kinnevik Investor Melker Bure Lundberg Oresund Latour Svolder Traction

2005_Q1 0,126984127 0,26 -0,24852 0,1 -0,0226 0,092308 0,066038 0,26

2005_Q2 0,140703518 0,28 -0,06218 0,16 -0,01571 0,121212 0,045455 0,24

2005_Q3 0,170886076 0,25 -0,10825 0,19 0,005076 0,180556 -0,01639 0,22

2005_Q4 0,132 0,24 0,21 -0,22051 0,2 0,017699 0,180723 0,003623 0,13

2006_Q1 0,171875 0,18 0,26 -0,4359 0,18 -0,04762 0,134021 0,105422 0,12

2006_Q2 0,2109375 0,24 0,28 -0,41624 0,17 -0,19672 0,033708 0,054054 0,12

2006_Q3 0,17962963 0,23 0,22 -0,21311 0,2 -0,01493 0,09375 -0,03289 0,12

2006_Q4 0,102310231 0,22 0,205 -0,13964 -0,26038 0,17 -0,20805 0,12963 0,082386 0,03

2007_Q1 -0,715976331 0,22 0,227 -0,02778 -0,22069 0,18 -0,03165 0,140625 0,139785 0,08

2007_Q2 0,172651934 0,27 0,258 0,007813 -0,34653 0,14 0,018182 0,115942 0,112245 0,15

2007_Q3 0,171965318 0,27 0,279 0,022917 -0,4281 0,17 -0,00676 0,071429 0,054945 0,23

2007_Q4 0,202464789 0,29 0,282 0,008333 -0,35261 0,25 0,050725 0,111111 0,215753 0,17

2008_Q1 0,164 0,327234 0,305 0,002252 -0,37269 0,28 -0,06107 0,115385 0,27027 0,24

2008_Q2 0,157407407 0,3581 0,305 0,099057 -0,32414 0,27 0,034101 0,182692 0,202899 0,28

2008_Q3 0,120689655 0,333278 0,265 0,034375 -0,24832 0,35 0,183908 0,215054 0,107143 0,24

2008_Q4 0,076612903 0,32541 0,22 0,06 0,152368 0,15 0,164384 0,225 0,297368 0,24

2009_Q1 0,020833333 0,263936 0,287 -0,01 0,208333 0,19 -0,06329 0,113924 0,232558 0,3

2009_Q2 0,123417722 0,313402 0,288 0,064935 -0,29836 0,24 -0,06383 0,270833 0,092593 0,31

2009_Q3 0,180693069 0,357349 0,307 0,043478 -0,42751 0,23 0,068966 0,214286 0,08871 0,23

2009_Q4 0,204954955 0,338485 0,292 0,010965 -0,35146 0,2 -0,01613 0,188525 0,169231 0,2

2010_Q1 0,213414634 0,293169 0,311 -0,00424 -0,07333 0,25 -0,09302 0,176923 0,147436 0,21

2010_Q2 0,26875 0,337302 0,356 0,046491 -0,04988 0,26 0,105691 0,265625 0,092857 0,2

2010_Q3 0,256818182 0,309242 0,328 0,054422 -0,31732 0,23 0,181102 0,274648 0,078947 0,22

2010_Q4 0,195302013 0,339791 0,363 0,00289 -0,26202 0,17 0,120301 0,210191 0,179412 0,23

2011_Q1 0,137323944 0,294456 0,32 -0,02316 -0,30784 0,19 0,137405 0,146497 0,156627 0,18

2011_Q2 0,179259259 0,33783 0,379 0,000546 -0,26817 0,2 0,139344 0,151316 0,102564 0,18

2011_Q3 0,158241758 0,382028 0,363 -0,02564 0,234716 0,22 0,185185 0,246032 0,048246 0,2

2011_Q4 0,162019231 0,400269 0,385 -0,01408 0,341835 0,24 0,137615 0,246479 0,184746 0,25

2012_Q1 0,156451613 0,345023 0,338 0,004118 0,297753 0,2 0,108333 0,1625 0,150735 0,24

2012_Q2 0,171681416 0,335221 0,363 0,04321 0,165764 0,25 0,142857 0,205479 0,165385 0,15

2012_Q3 0,188842975 0,368221 0,336 0,048925 0,114779 0,21 0,144144 0,245033 0,126923 0,21

2012_Q4 0,140310078 0,361853 0,267 0,044749 0,150907 0,24 0,12069 0,234568 0,183594 0,17

2013_Q1 0,18 0,233757 0,256 -0,09506 0,20738 0,18 0,125 0,16 0,207237 0,09

2013_Q2 0,113333333 0,141616 0,258 0,071146 0,229993 0,17 0,082645 0,210526 0,113636 0,25

2013_Q3 0,136551724 -0,00844 0,27 0,066071 0,216061 0,18 0,095588 0,17801 0,110119 0,21

2013_Q4 0,152258065 -0,25905 0,227 -0,02635 0,223185 0,21 0,114865 0,188679 0,104396 0,29

2014_Q1 0,198816568 -0,00101 0,223 -0,05563 0,253326 0,16 -0,20732 0,109091 0,09596 0,17

2014_Q2 0,095512821 -0,15304 0,188 -0,0315 0,209903 0,14 0,019608 0,121076 0,09375 0,23

2014_Q3 0,127631579 0,057491 0,22 -0,01299 0,239077 0,2 -0,04667 0,180258 0,030612 0,16

2014_Q4 0,096202532 0,161106 0,173 -0,02289 0,221089 0,15 -0,04403 0,188 0,11165 0,25
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Andel onoterat innehav 

  

  

Kvartal Industrivarden Kinnevik Investor Melker Bure Lundbergs Oresund Latour Svolder Traction

2005_Q1 0,0340 0,2796 0,0159 0,2978 0,0169 0,0035 0,0160 0,0140 0,0500

2005_Q2 0,0309 0,2906 0,0137 0,7604 0,0148 0,0032 0,0150 0,0100 0,0600

2005_Q3 0,0311 0,2633 0,0126 0,6913 0,0266 0,0031 0,0138 0,0020 0,0700

2005_Q4 0,0413 0,2828 0,0114 0,6627 0,0281 0,0046 0,0110 0,0010 0,1100

2006_Q1 0,0528 0,2345 0,0105 0,6537 0,0288 0,0040 0,0096 0,0010 0,1000

2006_Q2 0,0462 0,3925 0,0109 0,6455 0,0245 0,0170 0,0098 0,0010 0,1500

2006_Q3 0,0313 0,4094 0,0103 0,5208 0,0361 0,0152 0,0147 0,0010 0,1400

2006_Q4 0,0198 0,1406 0,0096 0,0110 0,3615 0,0087 0,0141 0,0092 0,0010 0,1400

2007_Q1 0,0060 0,1155 0,0423 0,0130 0,4958 0,0098 0,0137 0,0082 0,0010 0,1300

2007_Q2 0,0057 0,1113 0,0377 0,0130 0,2224 0,0084 0,0128 0,0081 0,0020 0,1200

2007_Q3 0,0000 0,1199 0,0395 0,0110 0,2677 0,0087 0,0142 0,0085 0,0020 0,1400

2007_Q4 0,0000 0,1027 0,0443 0,0130 0,3312 0,0096 0,0243 0,0091 0,0020 0,1300

2008_Q1 0,0000 0,1153 0,0474 0,0130 0,3536 0,0093 0,0254 0,0067 0,0020 0,1300

2008_Q2 0,0000 0,0960 0,0497 0,0130 0,3425 0,0107 0,1169 0,0058 0,0030 0,1500

2008_Q3 0,0000 0,1148 0,0529 0,0130 0,4010 0,0107 0,0265 0,0017 0,0030 0,1100

2008_Q4 0,0000 0,1105 0,0667 0,0120 0,2990 0,0066 0,0343 0,0062 0,0050 0,1100

2009_Q1 0,0000 0,1179 0,0625 0,0120 0,4083 0,0070 0,0318 0,0034 0,0030 0,1000

2009_Q2 0,0000 0,1093 0,0549 0,0110 0,4375 0,0071 0,0263 0,0042 0,0020 0,1000

2009_Q3 0,0000 0,1105 0,0500 0,0100 0,6677 0,0074 0,0228 0,0045 0,0000 0,0900

2009_Q4 0,0000 0,1006 0,0552 0,0080 0,6975 0,0103 0,0302 0,0033 0,0000 0,0900

2010_Q1 0,0000 0,1024 0,0508 0,0090 0,3359 0,0083 0,0549 0,0041 0,0000 0,0900

2010_Q2 0,0000 0,1138 0,0515 0,0090 0,4372 0,0102 0,2351 0,0058 0,0000 0,0900

2010_Q3 0,0000 0,1151 0,0650 0,0080 0,3729 0,0097 0,1886 0,0076 0,0000 0,0800

2010_Q4 0,0000 0,1026 0,1060 0,0070 0,3352 0,0121 0,1925 0,0037 0,0000 0,0800

2011_Q1 0,0000 0,0554 0,0995 0,0070 0,2867 0,0138 0,2027 0,0049 0,0000 0,0800

2011_Q2 0,0000 0,0563 0,1043 0,0080 0,3259 0,0084 0,2233 0,0232 0,0000 0,0800

2011_Q3 0,0000 0,0848 0,1270 0,0080 0,3168 0,0074 0,2866 0,0263 0,0000 0,0800

2011_Q4 0,0000 0,1171 0,1188 0,0080 0,3037 0,0082 0,6815 0,0209 0,0000 0,0900

2012_Q1 0,0000 0,1505 0,1182 0,0070 0,2936 0,0091 0,1944 0,0199 0,0000 0,0800

2012_Q2 0,0000 0,1837 0,1324 0,0070 0,2512 0,0049 0,2240 0,0205 0,0000 0,0700

2012_Q3 0,0000 0,2115 0,1209 0,0080 0,1324 0,0057 0,2150 0,0206 0,0000 0,0700

2012_Q4 0,0061 0,2584 0,1223 0,0100 0,1544 0,0082 0,2258 0,0250 0,0000 0,0700

2013_Q1 0,0057 0,2544 0,1116 0,0060 0,1843 0,0095 0,2255 0,0243 0,0000 0,0700

2013_Q2 0,0123 0,0000 0,1417 0,0050 0,1964 0,0102 0,2137 0,0255 0,0000 0,0800

2013_Q3 0,0021 0,2914 0,1439 0,0070 0,1633 0,0085 0,1686 0,0190 0,0000 0,0700

2013_Q4 0,0021 0,3083 0,1378 0,0060 0,1580 0,0100 0,1584 0,0153 0,0000 0,0500

2014_Q1 0,0026 0,3072 0,1304 0,0060 0,1203 0,0080 0,1264 0,0147 0,0000 0,2100

2014_Q2 0,0027 0,3755 0,1377 0,0050 0,1190 0,0079 0,1471 0,0148 0,0000 0,2100

2014_Q3 0,0030 0,4943 0,1265 0,0040 0,1049 0,0096 0,1372 0,0138 0,0000 0,2400

2014_Q4 0,0029 0,1760 0,1224 0,0030 0,0994 0,0099 0,1300 0,0137 0,0000 0,2500
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Diversifiering 

 

  

Kvartal Industrivärden Kinnevik Investor Melker Bure Lundberg Oresund Latour Svolder Traction

2005_Q1 1 3 1 12 1 1 1 1 1

2005_Q2 1 3 1 13 1 1 1 1 1

2005_Q3 1 2 1 13 1 1 1 1 1

2005_Q4 1 4 1 13 1 1 1 1 1

2006_Q1 1 5 1 13 1 1 1 1 7

2006_Q2 1 3 1 13 1 1 1 1 6

2006_Q3 1 3 1 12 1 1 1 1 6

2006_Q4 1 3 1 1 15 1 1 1 1 6

2007_Q1 1 2 2 1 10 1 1 1 1 6

2007_Q2 1 8 2 1 10 1 1 1 1 5

2007_Q3 0 8 2 1 11 1 1 1 1 5

2007_Q4 0 8 2 1 11 1 1 1 1 5

2008_Q1 0 8 2 1 11 1 1 1 1 5

2008_Q2 0 8 2 1 13 1 1 1 1 5

2008_Q3 0 8 2 1 11 1 1 1 1 4

2008_Q4 0 7 2 1 10 1 1 1 1 4

2009_Q1 0 7 2 1 10 1 1 1 1 4

2009_Q2 0 9 2 1 12 1 1 1 1 4

2009_Q3 0 9 2 1 12 1 1 1 0 4

2009_Q4 0 10 2 1 7 1 1 1 0 4

2010_Q1 0 11 2 1 10 1 1 1 0 4

2010_Q2 0 11 2 1 11 1 1 1 0 4

2010_Q3 0 11 3 1 11 1 1 1 0 4

2010_Q4 0 11 3 1 10 1 1 1 0 4

2011_Q1 0 10 3 1 9 1 5 1 0 4

2011_Q2 0 10 3 1 7 1 5 1 0 4

2011_Q3 0 10 3 1 7 1 5 1 0 4

2011_Q4 0 11 3 1 6 1 5 1 0 5

2012_Q1 0 11 3 1 6 1 5 1 0 5

2012_Q2 0 10 4 1 4 1 5 1 0 5

2012_Q3 0 11 4 1 4 1 5 1 0 5

2012_Q4 1 15 4 1 3 1 5 1 0 5

2013_Q1 1 14 4 1 3 1 5 1 0 3

2013_Q2 1 2 5 1 3 1 5 1 0 5

2013_Q3 1 14 4 1 3 1 4 1 0 4

2013_Q4 1 16 4 1 3 1 4 1 0 3

2014_Q1 1 14 4 1 3 1 4 1 0 6

2014_Q2 1 15 4 1 3 1 4 1 0 6

2014_Q3 1 17 4 1 2 1 4 1 0 6

2014_Q4 1 15 4 1 3 1 4 1 0 6
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Andel tillväxtbolag och Lönsamhet 

   

Kvartal Kinnevik Bure Traction Oresund Kinnevik Bure Traction Oresund

2005_Q1 0,000 0,333 0,000 0,000

2005_Q2 0,000 0,308 0,000 0,000

2005_Q3 0,000 0,308 0,000 0,000

2005_Q4 0,000 0,308 0,000 0,000 0,707 0,135 0,092

2006_Q1 0,000 0,308 0,286 0,000

2006_Q2 0,000 0,308 0,333 0,000

2006_Q3 0,000 0,333 0,333 0,000

2006_Q4 0,000 0,267 0,333 0,000 0,420 -0,158 13,164

2007_Q1 0,000 0,300 0,333 0,000

2007_Q2 0,750 0,400 0,400 0,000

2007_Q3 0,750 0,364 0,400 0,000

2007_Q4 0,750 0,364 0,400 0,000 0,643 0,130 0,210

2008_Q1 0,750 0,364 0,400 0,000

2008_Q2 0,750 0,308 0,400 0,000

2008_Q3 0,750 0,273 0,250 0,000

2008_Q4 0,714 0,200 0,250 0,000 0,271 0,080 0,293

2009_Q1 0,714 0,200 0,250 0,000

2009_Q2 0,778 0,250 0,250 0,000

2009_Q3 0,778 0,250 0,250 0,000

2009_Q4 0,800 0,143 0,250 0,000 0,248 0,077 0,293

2010_Q1 0,909 0,200 0,250 0,000

2010_Q2 0,818 0,364 0,250 0,000

2010_Q3 0,818 0,273 0,250 0,000

2010_Q4 0,818 0,200 0,250 0,000 0,110 0,081 0,473

2011_Q1 0,800 0,222 0,250 0,400

2011_Q2 0,800 0,143 0,250 0,400

2011_Q3 0,800 0,143 0,250 0,400

2011_Q4 0,818 0,000 0,200 0,400 0,500 0,010 0,090 0,127

2012_Q1 0,818 0,000 0,200 0,400

2012_Q2 0,900 0,000 0,200 0,400

2012_Q3 0,909 0,000 0,200 0,400

2012_Q4 0,933 0,000 0,200 0,400 0,001 0,101 10,753 0,081

2013_Q1 0,929 0,000 0,333 0,400

2013_Q2 0,500 0,000 0,200 0,400

2013_Q3 0,929 0,000 0,250 0,250

2013_Q4 0,938 0,000 0,333 0,250 0,000 0,041 8,536 0,025

2014_Q1 0,929 0,000 0,333 0,250

2014_Q2 0,933 0,000 0,333 0,250

2014_Q3 0,941 0,000 0,333 0,250

2014_Q4 0,933 0,000 0,333 0,250 0,071
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Bilaga 12 
Multipel regression för år 2005, 2009, 2014 med substansrabatt som beroende variabel och 

onoterat innehav och diversifiering som oberoende variabel.  

2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R Square 

Change
F Change df1 df2

Sig. F 

Change

1 ,832
a 0,692 0,589 0,09314 0,692 6,736 2 6 0,029 2,013

a. Predictors: (Constant), Diversifiering, Onoterat

b. Dependent Variable: Subrabatt

Model Summary
b

Model R R Square
Adjusted 

R Square

Std. Error 

of the 

Estimate

Change Statistics
Durbin-

Watson

Sum of 

Squares
df

Mean 

Square
F Sig.

Regressio

n
0,117 2 0,058 6,736 ,029

b

Residual 0,052 6 0,009

Total 0,169 8

a. Dependent Variable: Subrabatt

b. Predictors: (Constant), Diversifiering, Onoterat

ANOVA
a

Model

1

Standardiz

ed 

Coefficient

s

B Std. Error Beta
Lower 

Bound

Upper 

Bound
Zero-order Partial Part

(Constant) 0,189 0,04 4,784 0,003 0,093 0,286

Onoterat 1,245 0,723 1,883 1,723 0,136 -0,523 3,014 -0,638 0,575 0,39

Diversifieri

ng
-0,094 0,04 -2,577 -2,357 0,057 -0,191 0,004 -0,734 -0,693 -0,534

1

a. Dependent Variable: Subrabatt

Coefficients
a

Model

Unstandardized 

Coefficients
t Sig.

95,0% Confidence 

Interval for B
Correlations
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2009 

 

 

 

 

  

R Square 

Change
F Change df1 df2

Sig. F 

Change

1 ,886
a 0,785 0,724 0,104718 0,785 12,779 2 7 0,005

Model Summary
b

Model R R Square
Adjusted 

R Square

Std. Error 

of the 

Estimate

Change Statistics

a. Predictors: (Constant), Diversifiering, Onoterat

b. Dependent Variable: Subrabatt

Sum of 

Squares
df

Mean 

Square
F Sig.

Regressio

n
0,28 2 0,14 12,779 ,005

b

Residual 0,077 7 0,011

Total 0,357 9

ANOVA
a

Model

1

a. Dependent Variable: Subrabatt

b. Predictors: (Constant), Diversifiering, Onoterat

Standardiz

ed 

Coefficient

s

B Std. Error Beta

(Constant) 0,14 0,044 3,22 0,015

Onoterat -1,009 0,201 -1,081 -5,018 0,002

Diversifieri

ng
0,031 0,013 0,52 2,415 0,046

a. Dependent Variable: Subrabatt

Coefficients
a

t Sig.

1

Model

Unstandardized 

Coefficients
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2014 

 

 

 

 

  

R Square 

Change
F Change df1 df2

Sig. F 

Change

1 ,380
a 0,145 -0,1 0,101551 0,145 0,592 2 7 0,579

Model Summary
b

Model R R Square
Adjusted 

R Square

Std. Error 

of the 

Estimate

Change Statistics

a. Predictors: (Constant), Diversifiering, Onoterat

b. Dependent Variable: Subrabatt

Sum of 

Squares
df

Mean 

Square
F Sig.

Regressio

n
0,012 2 0,006 0,592 ,579

b

Residual 0,072 7 0,01

Total 0,084 9

a. Dependent Variable: Subrabatt

ANOVA
a

Model

1

b. Predictors: (Constant), Diversifiering, Onoterat

Standardiz

ed 

Coefficient

s

B Std. Error Beta

(Constant) 0,097 0,045 2,14 0,07

Onoterat 0,486 0,56 0,444 0,868 0,414

Diversifieri

ng
-0,002 0,011 -0,095 -0,185 0,858

1

a. Dependent Variable: Subrabatt

Coefficients
a

Model

Unstandardized 

Coefficients t Sig.
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Bilaga 13 
Korrelation mellan substansrabatt och andelen onoterat innehav.  

 

 

Korrelationstest, substansrabatt och grad av diversifiering per bolag. 

 

Bolag Korrelation Signifikans

Industrivären ,022 ,447

Kinneivk -,641
** ,000

Investor ,169 ,149

Melker ,216 ,113

Bure -,580
** ,000

Lundberg -,168 ,150

Oresund ,530
** ,000

Latour ,098 ,273

Svolder -,049 ,382

Traction -,159 ,164

-0,0562

**. Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå.

Bolag Korrelation Signifikans

Industrivären -,227 ,079

Kinneivk -,331
* ,023

Investor ,069 ,336

Melker .
a

Bure -,777
** 0

Lundberg .
a

Oresund ,411
** ,004

Latour .
a

Svolder -,082 ,308

Traction -,313
* ,024

-0,1250

*. Korrelationen är signifikant på 0,05 nivå.

a. Kan inte beräknas då minst en variabel är konstant .


