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Sammanfattning 

Introduktion/Problembakgrund/Syfte: Investmentföretag har funnits sedan urminnes 

tider men har under senare år ofta fått stå tillbaka som investeringsalternativ till fördel 

för aktiefonder. Detta är lite motsägelsefullt då svenska investmentföretagen historiskt 

har haft en högre avkastning än den svenska aktiefondförvaltaren. Större delen av 

forskningen kring investmentföretag har fokuserat på substansrabatten. Vi fann väldigt 

få studier som berört investmentföretagens risktagande, speciellt ur ett 

portföljperspektiv. För att underlätta för den individuella investeraren ville vi använda 

ett riskmått som är lätt att förstå. Valet föll därför på Value at Risk (VaR) som vi anser 

ger ett lättförståeligt mått på risken i en portfölj samtidigt som det valideras genom 

Basel II. Då investmentföretagen är väldigt heterogena med avseende på deras 

portföljsammansättningar och investeringsstrategier valde vi att genomföra en fallstudie 

på Industrivärden och Svolder. Valet av dessa företag möjliggjorde också en jämförelse 

mellan ett större och mindre investmentföretag. Vi ville undersöka och jämföra hur 

deras risktagande påverkas och förklaras utifrån olika faktorer, med utgångspunkt från 

den tidigare omkringliggande forskningen.  

Referensram: De teoretiska utgångspunkterna hämtades från fyra olika områden, risk 

och portföljvalsteori, Behavioural Finance, Corporate Governance och 

makroekonomisk statistik. Informationen i referensramen är till största del hämtad från 

vetenskapliga artiklar. 

Metod: Vi valde att genomföra en kvantitativ studie för att undersöka Industrivärdens 

och Svolders risktagande. Studien är baserad på investmentföretagens kvartalsrapporter 

mellan 2000 till 2011.  Utifrån vår referensram definierade vi 13 olika variabler som 

statistiskt prövades mot risktagandet med hjälp av multipla regressioner.  

Empiri/Analys/Slutsats: Från våra resultat kunde vi konstatera att den 

makroekonomiska statistiken förklarade mest av investmentföretagens risktagande.  

Gemensamt för båda investmentföretagen var att industriproduktionen, Fed fund rate 

och konjunkturbarometern visade på ett signifikant samband med risktagande. Vi fann 

även indikationer på att den geografiska exponeringen för deras portföljer hade 

betydelse för att förklara risktagandet. Vår studie pekade också på att 

investmentföretagens risktagande visade upp en trend och korrelerade negativt med 

börsmarknaden. 
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Begreppsförklaringar 

Basel II: Är en internationell regulatorisk standard som ämnar säkerställa den 

finansiella stabilliteten i banksystemet.  

Förvaltningsavgift: Är en avgift som investmentföretagen tar ut för sitt 

förvaltningsarbete. 

Investmentföretag: Är ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som; 

uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper eller liknande 

tillgångar. 

Investmentföretagens substansvärde: Defineras som skillnaden mellan portföljvärdet 

och nettoskulden. 

Jämförelseindex: Visar på den genomsnittliga värdeutvecklingen för en viss bransch 

eller marknad. 

Risk: I denna uppsats skall risk förknippas med den negativa effekten (nedsidan av 

exempelvis en investering). 

Risktagande: Defineras i denna uppsats till andelen av portföljen som 

investmentföretagen riskerar utifrån vårt valda riskmått.  

Value at Risk (VaR): Är ett riskmått som beskriver den värsta förlusten till en viss 

sannolikhet med en given tidshorisont. 

Volatilitet: Defineras som svängningar i en tillgångs värde, anges oftast som 

standardavvikelse.  
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1. Introduktion 
Syftet med introduktionskapitlet är att ge läsaren en bakgrund till problemet som sedan 

mynnar ut i en problemformulering som sedan syftet svarar till. Kapitlet fortsätter med 

att definiera målgrupp och slutligen presenteras avgränsningar för studien. 

1.1 Inledning 

Skulle du vilja köpa en hundralapp för åttio kronor? De flesta skulle svara ja på den 

frågan och det är just detta som avspeglas i investmentföretagens substansrabatt. 

Investmentföretag har funnits sedan urminnes tider och har under senare år fått stå 

tillbaka som investeringsalternativ till förmån för de åtskilliga alternativen bland 

aktiefonder. Detta trots att de svenska investmentföretagen historiskt avkastat mer än 

den svenska aktiefondförvaltaren (Petersson, 2011).  

Det finns några kriterier som måste vara uppfyllda för att klassas som ett 

investmentföretag. Enligt kap. 39. 15§ i inkomstskattelagen (1999:1229) går det att läsa; 

”avses med investmentföretag ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk 

förening; som uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper eller 

liknande tillgångar, vars uppgift är att genom ett välfördelat värderpappersinnehav 

erbjuda andelsägarna riskfördelning och som ett stort antal fysiska personer äger 

andelar i”. 

Investmentföretagen är väldigt heterogena, exempelvis har de olika sammansättningar 

av sina portföljer. En del har bara börsnoterade bolag, medan andra har en mix av 

börsnoterade och onoterade bolag. Detta leder till att det är svårt att utvärdera risken i 

investmentföretagens portföljer, speciellt de som har stor andel onoterat. 

Heterogeniteten svarar också till koncentration av innehaven och storleken på 

investmentföretaget, med andra ord hur många olika innehav som finns i portföljen och 

hur mycket kapital som företagen förfogar över.  På Nasdaq OMX Nordic Stockholm 

finns det ett flertal noterade investmentföretag i varierande storlek och med olika 

sammansättningar av deras portföljer. Ett exempel är Industrivärden, deras portfölj 

består idag av nio stora svenska börsnoterade bolag däribland Volvo och Ericsson 

(Industrivärden a 2012), detta gör deras portfölj transparent från en investerares 

perspektiv. Ett annat exempel som står i kontrast till Industrivärden är Ratos, de har 

bara onoterade bolag i sin portfölj, exempelvis kan du via ett köp i Ratos få en indirekt 

ägarandel i den populära nätbaserade marknadsplatsen KVD Kvarndammen (Ratos 

2012). Hur många har inte handlat på ICA och tänkt att det skulle vara ett bra företag 

att investera i? Genom att köpa aktier i investmentföretaget Hakon Invest, så får du som 

investerare en indirekt ägarandel i ICA AB (Hakon Invest 2012). Det finns även mindre 

investmentföretag, som exempelvis Svolder. De har en annan filosofi jämfört med de 

större investmentföretag då de investerar i svenska små och medelstora företag (Svolder 

a, 2012).   

Investmentföretag med onoterade innehav ger den mindre investeraren en möjlighet att 

bli en indirekt ägare av ett bolag som exempelvis ICA AB, vilket annars hade varit svårt 

då aktierna måste köpas utanför en marknadsplats. Faktum kvarstår dock, att portföljer 

med stor andel onoterade bolag gör det svårare om inte omöjligt att värdera risken i 

jämförelse med portföljer med börsnoterade bolag. Från den individuella investerarens 

perspektiv framstår ett investmentföretag som ett billigt alternativ till diversifiering i sin 
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portfölj, speciellt med hänsyn tagen till transaktionskostnaderna. Men hur ser egentligen 

investmentföretagen risktagande ut?  

Måndagen 30 augusti 2010 föll investmentföretaget Öresund 18 % på börsen efter att 

finansinspektion dagen innan dragit in banktillståndet på HQ Bank, som var ett av deras 

större innehav (Dagens Nyheter, 2010). Detta visar på hur risktagandet i ett 

investmentföretag kan drabba den individuella investeraren.     

1.2 Problembakgrund 

För att förstå skillnaden mellan ett investmentföretag och vanliga fonder måste 

substansvärdet (Net Asset Value) klargöras. Tänk dig att investmentföretag X och 

fonden Y har fem olika aktier i sina portföljer. Substansvärdet beräknas då som det 

totala värdet av de 5 innehaven. I investmentföretaget X subtraheras nettoskulden (om 

sådan finns) från det totala värdet för att beräkna substansvärdet. Däremot får inte den 

”vanliga” fonden Y (undantaget är hedgefonder) använda belåning och har då ingen 

skuld att subtrahera (Kap. 5. 23§ i lagen om investeringsfonder 2004:46). 

Investmentföretag och fonder skiljer sig på flera olika sätt, den kanske tydligaste 

skillnaden är andelarna/aktierna. Aktierna i ett investmentföretag handlas på börsen och 

därmed har de ett fast antal utestående aktier, vars pris bestäms av utbud och 

efterfrågan. Fonder har ingen begränsning på hur många utstående andelar de har, det 

gör att fonder till skillnad från investmentföretag har ett konstant in och utflöde av 

kapital. Dessa strukturella skillnader leder till att priset på aktierna och andelarna skiljer 

sig åt. Investmentföretag kan handlas till en premie eller rabatt relativt sitt 

substansvärde, där det senare är det vanligaste, fonden däremot handlas alltid till sitt 

substansvärde. (Lee et al, 1991, s.75-76) 

En närmare studie av skillnaderna mellan investmentföretag och aktiefonder visar på 

hur de regelverk som finns skapar skillnader mellan dem, en aktiefond är en fond vars 

innehav minst består av 75 % aktier. I fondlagen finns det flertalet begränsningar på hur 

en aktiefond får placera sina tillgångar. Ett enskilt innehav får maximalt utgöra 10 % av 

aktiefondens totala värde, i kombination får endast 40 % av aktiefondens innehav 

utgöras av fyra aktier. Resterande 60 % måste fördelas på minst tolv innehav. Detta 

leder till en grundregel att en aktiefond ska fördela sina innehav på minst sexton olika 

bolag för att säkra en god riskspridning. (Haskel, 2000, s. 18,s. 42-44). Det finns dock 

inte något föreskrivet i lagen hur investmentföretag ska fördela sina innehav. I lagen går 

det att utläsa att investmentföretagets innehav skall vara välfördelat men det finns inte 

föreskrivet hur denna fördelning ska se ut (Inkomstskattelag (1999:1229) 39 kap. §15). 

Ett investmentföretag har en lite annorlunda skattesituation för att undvika 

dubbelbeskattning för bolaget och ägarna. Inkomster från utdelningar beskattas men de 

har rätt att dra av dessa mot deras egna utdelningar. Vidare betalar inte bolaget skatt på 

realisationsvinster, utan istället utgår en årlig schablonskatt på 1,5 procent mot 

substansvärdet. (Kap. 39. 14§ i inkomstskattelagen 1999:1229)    

Ett väl studerat område är det fenomen att investmentföretag ofta handlas till en rabatt, 

vilket benämns som substansrabattens ”bryderi”. Det har länge förbryllat forskare hur 

det kan komma sig att investmentföretag handlas till en rabatt relativt till sitt 

substansvärde. De studier som försökt förklara substansrabatten har de flesta utgått ifrån 

antingen den effektiva marknadshypotesen (EMH) eller ineffektiva marknadshypotesen 

(IMH). Det alla har gemensamt är dock att de inte riktigt kunnat förklara uppkomsten av 

substansrabatten på ett tillfredsställande sätt. (Russel, 2005, s. 34-39) 
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Som tidigare nämnts så finns det många studier som studerar substansrabattens 

”bryderi”. Vi upplever dock att det är få studier som berör investmentföretagens risk, 

de som finns undersöker skillnader i volatilitet för avkastningen mellan 

investmentföretagen och deras portföljer. Pontiff (1997, s.167) gjorde en studie på just 

detta, genom att undersöka investmentföretag listade i Wallstreet Journal finner han att 

den genomsnittliga avkastningen för investmentföretaget är 64 procent mer volatil än 

sina underliggande innehav. Denna studie tittar inte explicit på risktagandet ur ett 

portföljperspektiv vilket vi har för avsikt att göra. 

Det finns åtskilliga studier som fokuserar på fonder och deras risktagande, i en studie av 

Chen & Pennacchi (2009) så undersöker de hur olika kompensationskontrakt för 

portföljförvaltarna påverkar risktagandet. Författarna finner att när fonder börjar gå 

dåligt tenderar de att öka standardavvikelsen för sitt tracking error (avkastningens 

avvikelse från deras jämförelseindex), men inte standardavvikelsen på fondens 

avkastning (Chen & Pennacchi, 2009, s. 771-772). Som tidigare nämnt finns det 

strukturella skillnader mellan fonder och investmentföretag och detta bör tas i beaktning 

när studier gällande risktagande i fonder utvärderas. Då fonder konstant har in och 

utflöde av kapital skapar det en situation där fondförvaltare tävlar mot varandra (mutual 

fund tournament) för locka till sig kapital, ett sätt att göra detta på är genom att skifta 

risken i deras portfölj (Chen & Pennacchi, 2009, s. 745-746). Detta står i kontrast till 

investmentföretagen som inte påverkas av in- och utflöde av kapital och därigenom 

föreligger inte samma motiv att skifta risken hos investmentföretagen.     

I en studie av Huang et al (2011) så undersöker de förändringar i risktagande bland 

aktiefonder och hur det påverkar avkastningen. De konkluderar att fonderna i studien 

förändrar sitt risktagande signifikant över tiden och det visar sig att de fonder som 

förändrar sitt risktagande mest avkastar mindre relativt till de fonder som håller en stabil 

risknivå. I studien använder de sig av ett riskmått där de jämför standardavikelsen för 

innehaven i portföljen med standardavvikelsen för fonden, men de diskuterar och 

lämnar även förslag på andra metoder om hur risktagande kan mätas. En av dessa 

metoder innebär att bara fokusera på standardavvikelsen för portföljen och jämföra 

periodiskt, vi finner denna metod som intuitiv men vi vill att den ska vara än mer tydligt 

för den individuella investeraren. (Huang et al, 2011, s.2580, s.2612-2613) 

En modell som utgår från portföljens standardavvikelse är Value at Risk (VaR). VaR 

kom till som ett svar på flertalet finansiella skandaler under nittiotalet och har sina 

grundstenar från statistiken. Jorion (2007, s.17) definerar VaR på följande sätt ”VaR 

summarizes the worst loss over a target horizon that will not be exceeded with a given 

level of confidence”. Sedan införandet av Basel II ingår VaR till stor del i den 

regulatoriska standarden som gäller för bankverksamheter. VaR är en universalmodell 

som kan appliceras på samtliga finansiella tillgångar för att utvärdera dess inneboende 

risk, den används av allt från stora företag till mindre investerare. (Jorion, 2007, s.vii)  

Vi upplever att det är lättare för den enskilde investeraren att förstå VaR som riskmått, 

jämfört med andra metoder som exempelvis den presenterad av Huang et al (2011), inte 

minst då VaR uttrycks i ett absolut värde. Det kan vara svårt att se en direkt koppling 

mellan till exempel standardavvikelsen och den förlust som ett fall i portföljen kan 

innebära. Ännu svårare kan det vara att koppla hur ett beta-värde för portföljen kan 

påverka det samlade substansvärdet. Vi anser därför att VaR är att föredra som riskmått. 

Ett annat väl utforskat område kring investmentföretagen fokuserar på deras avkastning. 

Inom denna forskning är Corporate Governance ett intressant perspektiv, den delas ofta 

in i interna och externa faktorer. Den interna delen består av styrelsens storlek och 
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sammansättning och den externa delen fokuserar på ägarfördelningen och hur 

marknaden kontrollerar bolaget. Investmentföretagens ledning har ett incitament att 

maximera nuvärdet av framtida förvaltningsavgifter (Management fee) vilket innebär att 

de föredrar en svag styrelse då de själva kan styra över storleken på avgiften. 

Förvaltningsavgifterna för ett investmentföretag kan exempelvis beräknas som en 

procentsats på substansvärdet och tas ut internt inom bolaget som en kostnad och den 

ligger betydligt lägre jämfört med vanliga fonder. (Gemmill & Thomas, 2005, s.726-

728) 

Ett rimligt antagande är då att ett ökat risktagande kombinerat med en högre 

förvaltningsavgift skulle kunna ge en potentiellt större inkomst om portföljen skulle gå 

bra och den skulle även fungera som en stötdämpare om portföljen skulle gå dåligt. Det 

ger en intressant infallsvinkel till investmentföretagens risktagande. 

Det har gjorts flertalet studier på skillnaderna i avkastning mellan en passiv aktiefond 

och en aktiv aktiefond. En av dessa studier gjordes av Gruber (1996) där han finner att 

den genomsnittliga aktiefonden underpresterar med 65 baspunkter jämfört med ett 

passivt marknads index. Vidare finner Carhart (1997) att desto mer en aktiefond handlar 

desto lägre benchmark-justerad nettoavkastning ger fonden till investerarna.  Wermers 

(2000) gjorde en studie där han delar upp fondens prestation i underkategorier för att 

studera dess avkastning. De delar som Wermers (2000) studerar är: förvaltarens ”stock-

picking” talang, fondens investeringsstrategi, transaktionskostnader och 

förvaltningsavgifter. I kontrast till de två tidigare nämnda studierna finner Wermers 

(2000) att det, trots påtagligt högre transaktionskostnader, uppstår en signifikant högre 

medelavkastning i de aktiefonder som har en hög omsättning på tillgångar. (Gruber, 

1996, s.807 ;Carhart, 1997, s.79-80 ;Wermers, 2000, s.1657, s.1689 ) 

Med avstamp i tidigare forskning rörande aktiefonders prestationer vill vi studera 

sambandet mellan investmentföretagens avslutsfrekvens med risken de tar i sin portfölj.   

Istället för att fokusera på substansrabatten och avkastningen för investmentföretag 

finner vi det intressant att fokusera på investmentföretagens risktagande, det vill säga 

vilken risk de tar med sin portfölj och hur skillnader i risktagande mellan perioder kan 

förklaras. Då syftet med ett investmentföretag är att förvalta en aktieportfölj kan detta 

likställas med den mindre individuella investeraren som sätter samman en aktieportfölj. 

Det intressanta är sammansättningen av portföljen utifrån risken i förhållande till 

avkastningen och vad som ”påverkar” dessa beslut i olika situationer, vilket leder oss 

in på området Behavioural Finance.  

Behavioural Finance är ett intressant och relativt ungt forskningsområde inom ämnet 

företagsekonomi. Behavioural Finance är ett försök att med utgångspunkt i människans 

beteende med hänsyn taget till dess vilja och motivation förklara hur vi påverkar 

tillgångars prissättning.  Dess rötter kan dateras så långt tillbaka som till Adam Smith’s 

bok ”The Theory of Moral Sentiments”, men Behavioural Finance blev inte ett eget 

forskningsområde förrän under 1980-talet. På 1980-talet hade psykologin gjort stora 

framsteg, inte minst inom det kognitiva perspektivet, och började på allvar att kopplas 

samman med det ekonomiska forskningsområdet.  (Schinckus, 2011, s. 7-8) 

Ett av de viktigaste bidragen och ofta sedd som grunden till Behavioural Finance anses 

vara Kahneman och Tversky’s ”Prospect Theory: An analysis of Decision Under Risk” 

(Schinckus, 2011). Kahneman & Tversky’s Prospect Theory ifrågasatte den förväntade 

nyttoteorin. De fann att investerare upplevde en högre grad av stress när de ställdes 

inför en förlust än vad de kände tillfredsställelse när de ställdes inför en lika stor vinst 

och att jämförbara situationer resulterade i olika reaktioner hos investerare beroende på 
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om de presenterades i former av vinst eller förlust. Det har i senare studier påvisats att 

människan är villigare att ta hög risk för att undvika en förlust än vad hon är för att 

realisera en vinst. (Singh, 2010, s. 2) 

Kahneman & Tversky’s teori om hur investerare reagerar när de ställs inför en 

konstaterad förlust är väldigt intressant när det kopplas till investmentföretag. Det är 

väldigt svårt att veta hur ett investmentföretag reagerar internt efter ett dåligt resultat. 

Däremot så går det att studera hur ett investmentföretagets riskmått för portföljen har 

förändrats efter ett dåligt resultat vid nästa redovisningstillfälle. Den forskning som görs 

inom Behavioural Finance görs på individnivå, därför vore det intressant att se om de 

teorier som grundas på enskilda individer går igen i ett företags agerande.  

I inledningen beskrev vi olika skillnader mellan investmentföretagen, en av dessa 

skillnader är kompositionen av portföljen med avseende på vilka bolag 

investmentföretagen investerar i. Det föreligger naturliga risker med att investera i 

mindre bolag istället för större. Exempelvis har ett större bolag en bredare geografisk 

spridning, bättre tillgång till kapitalmarknaderna och bättre förhandlingsläge mot sina 

underleverantörer vilket minskar risken (Welc, 2012, s.53). Med detta som bakgrund 

finner vi det intressant att jämföra ett mindre och större investmentbolag med hänsyn till 

deras risktagande. Hur och varför investmentföretagen förändrar sitt risktagande är 

problematiskt både ur ett företagsperspektiv och ur den individuella investerarens 

perspektiv. Investmentföretagens risktagande kan potentiellt påverka deras framtida 

överlevnadsmöjligheter och utan investerarens satsade pengar slutar ett 

investmentföretag att existera.    

Vi upplever att det finns en lucka i forskningen om investmentföretag och deras 

risktagande. Den forskning som finns är gjord på fonder och deras risktagande, men på 

grund av en del strukturella skillnader så finner vi att det kan föreligga andra motiv till 

risktagandet bland investmentföretag. Med HQ-kraschens påverkan på Öresunds 

börsvärde ser vi ett behov av att öka förståelsen för risken som investmentföretag tar i 

sin portfölj. Genom att applicera teorier som berör angränsande områden på 

investmentföretag och på fonder vill vi öka de enskilda investerarnas förståelse för 

fördelarna och riskerna med att investera i ett investmentföretag. Detta ger enskilda 

investerare bättre förutsättningar för att utvärdera de placeringsalternativ som finns på 

marknaden. 

1.3 Problemformulering 

Hur kan investmentföretags risktagande förklaras? 

1.4 Syfte 

Syfte med denna studie är att genom en fallstudie studera hur Industrivärden och 

Svolders risktagande påverkas och kan förklaras av olika faktorer. De olika faktorerna 

utgår från tre olika forskningsområden, Behavioural Finance, Corporate Governance 

och makroekonomisk statistik. Denna studie syftar även till att jämföra om det 

föreligger skillnader utifrån dessa faktorer mellan ett större (Industrivärden) och mindre 

(Svolder) investmentföretag. 

1.5 Målgrupp 

Uppsatsens huvudsakliga målgrupp är investerare som kan ha ett intresse av en ökad 

förståelse för risktagandet inom investmentföretag. Vi menar att en ökad förståelse för 

de risker som finns i ett investmentföretags portfölj förbättrar den enskilda investerarens 
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möjligheter att göra en korrekt bedömning av riskerna med att investera i företaget och 

därmed kunna fatta rationella beslut. Investmentföretagens portföljer förvaltas av 

professionella personer och genom att studera hur risktagande kan förklaras får även 

investerare möjligheten att applicera dessa förklaringar till deras egna framtida 

förvaltning. 

Vi anser även att uppsatsen bör vara av intresse för forskare inom finansområdet då vår 

studie breddar forskningsområdet runt investmentföretag, genom att tidigare forskning 

fokuserat på substansrabatten och avkastningen. Resultatet från denna studie kan 

därmed öppna upp för större och bredare studier som tar längre tid att genomföra. 

1.6 Avgränsningar 

Vi har valt att studera två svenska investmentföretag, Industrivärlden och Svolder. Detta 

för att bolagen har majoriteten av portföljen i noterade bolag. Valet av svenska bolag 

motiveras med tillgänglighet av information som vi behöver för att genomföra denna 

studie. Genom att välja dessa företag ger det oss möjligheten att jämföra två 

investmentföretag av olika storlek. Tidsperioden för denna studie löper från 2000 till 

2011 kvartalsvis, vilket innebär att vi kommer få 48 mätpunkter (kvartal) per bolag. 

Tidsperioden omfattar även olika marknadsfaser vilket vi anser gör studien mer 

intressant ur ett riskperspektiv.   
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2. Forskningsstrategi och metodval 
Syftet med detta avsnitt är att beskriva studiens vetenskapliga utgångspunkter. Vi 

presenterar hur våra tidigare erfarenheter har format vår syn på kunskap och hur de 

relaterar till studiens genomförande. Slutligen beskriver vi ifrån vilket perspektiv vi 

genomfört studien och hur vi förhåller oss till den använda litteraturen. 

2.1 Förförståelse 

Det är viktigt att vi som författare av denna uppsats är väl medvetna om hur de 

kunskaper och den förförståelse som vi införskaffat påverkar våra val och innehållet i 

denna uppsats. Genom att redogöra för vår förförståelse underlättar vi för läsaren att 

följa våra argument, vi ökar även läsarens förståelse för vår inverkan på uppsatsen. Det 

finns många studier gjorda kring hur vår förförståelse skapas. Johansson (2011, s.48) 

menar att vi människor saknar förmågan att göra fullt objektiva tolkningar och hänvisar 

till att våra tolkningar alltid kommer att utgå från vår förförståelse. Gilje & Grimen 

(2007, s. 179-181) menar att vår förförståelse är ett nödvändigt villkor för att vi ska 

kunna förstå en text, det krävs med andra ord en grund av kunskap för att vi ska kunna 

välja ut det som anses vara viktigt i en text. De menar vidare att vår förförståelse byggs 

upp av fler olika delar som språk och begrepp, trosuppfattningar och personliga 

erfarenheter. Johansson-Lindfors (1993, s. 76) delar istället upp förförståelsen i två 

delar, förstahandsförförståelse som utgörs av egna erfarenheter och 

andrahandsförförståelse som av olika lärdomar från exempelvis utbildning.  

Författarna har båda studerat Civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan på Umeå 

Universitet, men har genom möjligheten att påverka sin individuella utbildningsplan 

valt lite olika vägar att gå. Både Brink och Sjögren har valt att specialisera sig inom 

området finansiering och kompletterat detta med ytterligare statistikkurser. Detta gör att 

vi känner oss säkra i arbetet med de ofta komplicerade och svåra modeller som vi 

kommer att använda i denna uppsats. Våra statistikkunskaper menar vi kommer att 

styrka trovärdigheten i de resultat som våra hypotestester resulterar i. Sjögren valde att 

läsa ytterligare kurser inom nationalekonomi, något som skapat en större kunskap om 

händelsers inverkan på ekonomin som helhet. Brink gjorde valet att läsa till 

revisorskompetens vilket har gett honom en bred förståelse för redovisningssiffror och 

inkomstskattelagen. Utöver utbildningen har Sjögren sedan länge varit väldigt 

intresserad av och aktiv på aktiemarknaden. Han har deltagit på flertalet privata kurser 

samt deltagit i värderingstävlingar. Utifrån detta har Sjögrens referensram formats med 

avseende på företagsvärdering och risktagande. Brink har även han länge haft ett stort 

intresse för aktiemarknaden och gjorde under gymnasietiden en kortare praktik på 

Industrivärden. Praktiken gav honom en bättre förståelse för hur investmentföretag 

fungerar på insidan. Inför författandet av denna studie var författarnas uppfattning att 

risktagandet skiljer sig åt mellan olika investmentföretag beroende på vilken 

investeringsstrategi de tillämpar. Vi ser investmentföretag som ett bra och 

förhållandevis billigt sätt att diversifiera sin portfölj på. Trots det upplever författarna 

att investmentföretag ofta får stå tillbaka som investeringsalternativ till fördel för 

aktiefonder. En av de förklaringar vi utifrån våra erfarenheter såg som möjliga var att 

enskilda investerare uppfattar risken med att investera i investmentföretag som högre än 

att placera pengarna i en aktiefond, trots att de ofta genererar en lägre avkastning. 

Den förförståelse som utbildningen och våra privata erfarenheter gett oss gör att vi 

känner oss trygga i att tolka olika händelser och resultat utifrån ett värderingsperspektiv. 
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Vi är väl medvetna om att vår förförståelse kan komma att påverka oss under arbetets 

gång. Att vi skapar ett vi/det förhållande till det studerade och att vi är medvetna om 

detta motverkar att vi låter vår förförståelse påverka studien. Att vi använder en 

kvantitativ metod minimerar även vår möjlighet att påverka tolkningen av resultaten då 

vi får siffror som visar sambandet svart på vitt.  

2.2 Kunskapssyn 

Forskarens kunskapssyn består huvudsakligen av två tankesätt, dessa är epistemologi 

och ontologi. Det är viktigt att epistemologin och ontologin samspelar vid 

konstruktionen av studien, brister i detta samspel leder till att studien förlorar i 

trovärdighet. Ontologi representerar den syn vi har på hur världen är uppbyggd och 

epistemologin är uppfattningen om hur vi anser att kunskap skapas. (Saunders, 2009, 

s.109-111) Författarna av denna studie anser det är viktigt att skilja mellan fakta och 

värderingar, det innebär att forskaren skiljer på det som är och det som bör vara. En 

värderingsfri studie är fri från värdeomdömen och präglas av neutralitet och objektivitet. 

För att hålla forskningen värderingsfri är det viktigt att forskaren lyckas skapa ett 

jag/det förhållande till det studerade objektet, forskaren ska med andra ord vara en ren 

observatör. (Holme & Solvang, 1997, s. 321-322)  

Författarna av denna studie har en epistemologisk utgångspunkt att kunskap skapas 

genom studerande av fenomen och att det endast är det som kan studeras som kan anses 

vara vetenskap. Ett exempel på detta är avkastningarna på aktiemarknaden, genom att 

studera förändringar i avkastningarna och koppla dessa till olika händelser kan ny 

kunskap skapas. Att studera detta samband säger dock inget om människors känslor 

eller övertygelser. Vi menar att dessa metafysiska begrepp inte ska användas i en 

forskningsstudie då vi anser att de försvagar resultatet eftersom vi då låter våra känslor 

och åsikter påverka resultatet. 

Båda författarna har en objektiv världssyn och anser att sociala företeelser och deras 

betydelse är oberoende av sociala aktörer. Bryman & Bell (2005, s. 33) beskriver 

objektivismen med ett exempel att en organisation ses som ett objekt och att den har 

sina egna regler och riktlinjer samt att människor i organisationen följer den sociala 

ordning som hierarki och arbetsfördelning innebär. De menar med detta exempel att 

organisationen är en verklighet oberoende av de personer som agerar inom den. Vi 

upplever att aktiemarknaden är uppbyggd på ett liknande sätt, som ett eget universum, 

där det finns en fast form och organisation på hur handel går till, en organisation som 

investerarna rättar sig efter och inte kan påverka.  

Den samlade kunskapssyn som denna uppsats präglas av benämns i litteraturen som en 

positivistisk kunskapssyn. Att vi försöker frånsäga oss alla värderingar och göra vår 

forskning fri från värderingar innebär inte att vår studie är automatiskt är fri från 

värderingar. Vi ställs kontinuerligt inför val som vi måste göra under arbetets gång. 

Dessa val påverkar i sin tur hur studien genomförs. Vi är dock medvetna om detta och 

försöker genom att skapa ett jag/det förhållande, till det studerade, göra våra val så 

objektiva som det bara är möjligt och på så sätt säkerställa trovärdigheten i vår studie.  

2.3 Forskningsstrategi 

Svenning (2003, s.9) definierar forskning som att samla in, producera och förmedla 

kunskap om den värld vi lever i. För att kunna göra det på ett legitimt sätt förutsätts det 

att metoden som används är motiverad och välanpassad. Med bakgrund i vår 
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kunskapssyn har vi ägnat mycket tid åt att fundera på vilka metoder vi ska använda för 

att besvara vår problemformulering.  

En av de första frågor en forskare ställs inför efter valet av forskningsfråga är vilken 

forskningsansats hon ska välja. Vi har i denna uppsats valt att använda befintliga teorier 

och utifrån dessa formulera hypoteser som vi avser att testa på vårt studerade område. I 

litteraturen benämns detta som en deduktiv forskningsansats. Bryman & Bell (2005, s. 

23) menar att en deduktiv forskningsansats utgår ifrån att forskaren studerar ett samband 

genom att härleda verkligheten till redan befintlig teori. De hävdar vidare att vikten i 

forskningen ligger i hur väl forskaren lyckas bryta ned frågeställningen och hur väl den 

lyckas göra informationen mätbar. Alternativet till att genomgöra en deduktiv studie är 

att genomföra den med en induktiv forskningsansats. I en induktiv studie utgår 

forskaren från en datasamling och skapar utifrån de observationer som gjorts en egen 

teori (Bryman & Bell, 2005, s. 23). Vi anser oss dock varken besitta den 

spetskompetens eller den tid som krävs för att genomföra en studie med induktiv ansats. 

Den metod vi väljer att använda för att mäta vår frågeställning är tätt sammankopplad 

med vilken forskningsstrategi vi valt att använda oss av. Som tidigare nämnts har 

författarna av denna uppsats en positivistisk kunskapssyn, utifrån detta finner vi det 

olämpligt att använda en kvalitativ metod för att förklara risktagandet i 

investmentföretag. Då vi anser att vi inte kan påverka den verklighet vi lever i ser vi 

därmed en kvantitativ metod som det bästa alternativet. Den forskningsstrategi vi 

använder präglar även vårt val av metod. Bryman & Bell (2005, s. 40) särskiljer den 

kvantitativa och kvalitativa metoden genom att tilldela dem egenskaper, där den 

kvantitativa sägs kvantifiera ett problem för att testa teorier medan kvalitativ ämnar 

försöka beskriva verkligheten och vara teorigenererande. Då vi utgår från tidigare 

teorier styrks vårt val av metod av Bryman & Bell’s (2005) resonemang om kvantitativa 

och kvalitativa forskningsmetoder.  

För att kunna mäta problemet i en kvantitativ studie behöver problemet 

operationaliseras, det vill säga att skapa en övergång från teorin till empirin genom att 

utveckla valida mått som beskriver det problem som ska studeras (Johansson-Lindfors, 

1993, s. 106). Operationaliseringen av forskningsproblemet i denna studie presenteras i 

en senare del. 

2.4 Perspektiv 

Vi har valt att genomföra studien ur den enskilda investerarens perspektiv. Det innebär 

att vi formar vår studie så att den undersöker risktagandet i investmentföretag ur det 

perspektiv från en person som inte verkar inom företaget skulle se på det. Vårt 

perspektiv påverkar även vilken data vi väljer att basera vår studie på, studien baseras 

på data som en enskild investerare lätt kan söka upp. Utifrån vår förförståelse upplever 

vi att det finns en misstro gentemot investmentföretag i Sverige och att många svenska 

hem därför väljer att placera sina sparpengar i aktiefonder med lägre avkastning. En 

ökad förståelse för investmentföretag skulle leda till att investerare får en bättre förmåga 

att utvärdera de otaliga alternativ som dagens finansiella marknad erbjuder.  

2.5 Litteraturstudie 

Svenning (2003, s.35) skriver att det är viktigt att forskaren har en löpande 

litteraturstudie under hela studiens gång, litteraturstudien är dock som viktigast under 

den inledande fasen. Den kan då bidra med att peka i vilken riktning forskaren skall gå 

med sin studie. Vi inledde vårt arbete med att tidigt söka efter litteratur som studerade 
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investmentföretag. Vi insåg väldigt snabbt att det fanns väldigt lite litteratur skriven 

kring det ämne vi valt att fokusera vår studie på. Detta gjorde att vi fick bredda vårt 

sökområde till liknande frågeställningar, så som risk i aktiefonder. Svennig (2003) lyfter 

fram en problematik att det, precis som fallet var för oss, kan vara svårt att finna 

relevant litteratur. Han menar att det ofta är svårt att hitta litteratur som stämmer 

överens med en egen problemformulering. I vårt fall blev detta tydligt då de studier som 

gjorts på risken i investmentföretag studerat hur volatiliteten i investmentföretagets 

aktie förhåller sig till volatiliteten i de underliggande tillgångarna. Ett annat problem vi 

stod inför var att utvärdera hur relevant den litteratur som fokuserar på aktiefonder är 

för investmentföretag.  

Saunders (2009, s.93) framhåller två viktiga aspekter att ha i åtanke under 

litteratursökningen. Det första berör litteraturens relevans kring det ämne som skall 

diskuteras och det andra är litteraturens aktualitet. Johansson-Lindfors (1993, s.89-90) 

argumenterar för att aktualitet inte alltid är kopplat till när verket skrevs. Hon menar 

vidare att det idag finns en tendens till ”aktualitetssjuka” som gör att gamla verk får stå 

tillbaka för nyare verk som inte alltid är bättre. Vi har i vår litteraturstudie försökt väga 

in dessa faktorer men tagit hänsyn Johansson-Lindfors (1993) åsikter om att inte låta 

gamla verk hamna i skymundan. Det tydligaste exemplet är teorierna bakom prospect 

theory som går så långt tillbaka som till 1979. Vi har dock valt att utgå från 

ursprungsteorin då vi upplever att den ger en bättre helhetsbild. För att förklara 

nyttoteorin valde vi att använda den artikel som Kahneman & Tversky (1979) använt 

som bakgrund för sina teorier, vi ansåg att det skulle vara missvisande att använda 

senare studier. Genom att visa på hur prospect theory används i ny forskning försöker vi 

visa på hur teorierna är relevanta idag och hur de tillämpas i senare studier. Saunders 

(2009, s. 93) menar att litteraturens närhet till problemet är viktigt vid bedömningen av 

verkets relevans. Vi har funnit det svårt att bedöma relevansen av den studerade 

litteraturen då den ofta fokuserat på andra områden där det råder andra förutsättningar. 

Vi har dock gjort bedömningen att den inkluderade litteraturen har en relevans för vårt 

problem. Den andra aspekten som Saunders (2009) nämner är vilket värde verket har för 

studien. En viktig del av bedömningen av värdet är att bedöma om verket har påverkats 

av några bias. Men den viktigaste aspekten för att bedöma värdet av verket i vår studie 

är att bedöma hur precisa slutsatserna är och hur överförbara de är på vårt problem. Vi 

har ägnat mycket tid åt att försöka bedöma litteraturens värde för vår studie, främst med 

fokus på om resultatet är överförbart på vårt problem då mycket av den litteratur vi 

använt inte är specifikt fokuserad på investmentföretag. 

En fråga vi ställt till oss själva många gånger under litteraturstudien har varit om vi har 

tillräckligt med tidigare studier för att kunna genomföra studien. Saunders (2009, s.93) 

lyfter fram detta som ett problem som det inte finns något egentligt svar på då det är 

omöjligt att läsa allt som finns. I slutfasen av litteraturstudien började vi se ett mönster 

att de nya studier vi hittade refererade till de studier som vi redan läst sedan tidigare. 

Det kan nästan liknas vid en cirkel av referering som gick runt mellan de olika verk vi 

läste. Saunders (2009) resonerar att uppkomsten av denna rundgång i referenser pekar 

på att litteraturstudien är tillfredsställande för studien.  

För att underlätta och strukturera vår litteratursökning har vi använt oss av en teori som 

kallas för Papneaus träd. I grunden innebär det att lokalisera olika nyckeltermer som 

förekommer inom forskningen. Genom att gradera dem efter hur termerna används, om 

de används av samtliga forskare eller exempelvis av forskare inom en viss skola, kan 

litteratursökningen effektiviseras. För att göra det enklare har vi valt att strukturera 

litteratursökningen efter modeller snarare än termer. Ryan et al (1992) menar att det är 
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lättare att konstruera litteratursökningen efter modeller istället för nyckeltermer, 

framförallt inom ett område som finansiering. (Ryan et al, 1992, s. 152-153) 

De teoretiska källorna i denna uppsats utgörs, med några undantag, av akademiska 

artiklar och böcker. De få undantag som gjorts från att använda akademiskt material har 

gjorts för att framhäva hur media och investerare ser på investmentföretag. De används 

inte för att argumentera för någon specifik teori. Vi har huvudsakligen använt 

sökverktyget Business Source Premier (EBSCO) för att söka efter akademiska artiklar, 

men vi har även använt Emerald Fulltext, Academic Search Elite och Google Scholar. 

Sökningen efter artiklar har gjorts genom flertalet sökord, på engelska och svenska, som 

vi bedömt vara av värde för vårt problem. Exempel på sökord som använts under 

litteratursökningen är: closed-end funds, value at risk, risk, trust fund, behavioural 

finance, risk shifting, corporate governance och utility theory. Utöver att söka via 

databaser har vi även valt att undersöka vilka referenser de artiklar vi hittat använt sig 

av för att på så sätt hitta artiklar som inte dykt upp under den första sökningen. Vi anser 

att detta gjort att vår litteratursökning blivit bred och att den täcker det område vi 

studerar. För att söka rätt på böcker har vi använt oss av Umeå Universitetsbibliotek 

internetbaserade albumsökning. 

 

2.5 Studiens forskningsprocess 

 

 

Figur 1. Forskningsprocessen av Brink & Sjögren 2012. 

I figur 1 presenteras en sammanfattande modell av den forskningsprocess som 

tillämpats i studien. De metodval vi gör har en aktiv påverkan på utformningen av 

forskningsprocessen. Författarnas förförståelse formar den inledande litteraturstudien 

och de sökord som används hämtas från våra tidigare erfarenheter av investmentföretag 

och Value at Risk. Litteratursökningen resulterar i en referensram av teorier som blir 

grunden för utförandet av själva studien och utifrån vilken vi problematiserar 

forskningsområdet. Problematiseringen påverkas i stor utsträckning av vår kunskapssyn 

och forskningsstrategi. Då vi präglas av en positivistisk kunskapssyn och en objektiv 

världsbild formar det hur vi väljer att studera forskningsområdet. Parallellt med 

problematisering av forskningsområdet görs kontinuerligt kompletterande 

litteratursökningar för att skapa en teoretiskförståelse för det studerade ämnet. Utifrån 

problematiseringen och den teoretiska förståelsen formar vi en vetenskaplig 

problemformulering. Författarnas objektiva världssyn formar datainsamlingen och 

analysen då vi skapar en jag/det förhållande till vårt studerade område för att inte låta 

våra värderingar och åsikter påverka studiens resultat.  

 



 

12 

 

3. Referensram 
Syftet med detta avsnitt är att presentera den referensram som ligger till grund för vår 

studie. Den inledande delen ger läsaren en bakgrund till den tidigare forskningen, 

risker och portföljvalsteori. Sedan behandlas genomgående några teoretiska perspektiv 

där kapitlet slutligen mynnar ut i en slutmodell med hypoteser som resultat. 

Efter att genomfört en gedigen litteraturgenomgång runt investmentföretagen är vi av 

uppfattningen att den tidigare forskningen har fokuserat på andra områden (läs 

substansrabatten och avkastningen) än risktagandet. Få studier berör området risk när 

det kommer till investmentföretagen, de vi funnit undersöker volatiliteten i 

avkastningen och dessa studier redogörs för i avsnittet tidigare studier. Istället började 

vi bearbeta forskning kring fonder för att finna stöd till en referensram, men som 

diskuterat i introduktionskapitlet föreligger det en del strukturella skillnader mellan 

investmentföretag och fonder vilket innebär att det är rimligt att anta att de har olika 

motiv till sitt risktagande. Med detta i åtanke förhåller vi oss delvis kritiska till att 

godtyckligt acceptera teorier som är kopplat till fonders risktagande i förhållande till 

investmentföretagen.  

Utifrån den närliggande forskning som gjorts kring investmentföretagen och fonder har 

vi utformat en referensram i linje med problemformuleringen och syftet. Vi har valt att 

presentera tidigare studier kring investmentföretagen i början av referensramen för att 

ge läsaren en bakgrund och en förståelse för den tidigare omkringliggande forskningen, 

detta tydliggör även vårt forskningsbidrag. Tanken med de efterföljande två avsnitten är 

att ge läsaren en bakgrund till riskerna ett företag är exponerad mot och hur de förhåller 

sig till investmentföretagen för att sedan redogöra för hur denna risk påverkar en 

portfölj. Sedan utvärderas olika riskmått för en portfölj där vi anser att det är viktigt att 

måttet underlättar för en investerare, men måttet måste fortfarande ta hänsyn till risken 

på ett vetenskapligt accepterat sätt. Med detta som bakgrund vill vi gå vidare och 

presentera några teoretiska perspektiv som potentiellt kan förklara risktagande hos 

investmentföretag.  

I det fjärde avsnittet presenterar vi Behavioural Finance, en teori som bland annat 

beskriver hur individer uppfattar risker och hur deras investeringsmentalitet kan 

förklaras. Denna teori har fokuserat på individnivå, men vi vill se om den går att 

aggregera upp på företagsnivå och då utifrån investmentföretagens risktagande. Detta då 

vi anser att det kan föreligga likheter mellan en portföljförvaltare (en eller flera 

personer) och den individuella investeraren. Resan går sedan vidare och behandlar 

Corporate Governance. Detta är ett väl utforskat område som behandlat många områden 

inom företagekonomin, men vi lägger här fokus på kopplingen till den forskning som 

gjorts på investmentföretagen. I det sista avsnittet presenteras läsaren för ett 

makroekonomiskt perspektiv. Förändringar i olika makroekonomiska variabler speglar 

den underliggande ekonomins välmående, vi finner det intressant att undersöka om det 

finns en koppling till investmentföretagens risktagande. Då investmentföretagens 

vinster direkt påverkas av deras underliggande innehav som i sin tur påverkas av 

konjunkturen. Slutligen sammanfattas kapitlet där vi presenterar en slutmodell och våra 

hypoteser vi avser att pröva. 
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3.1 Tidigare studier 

3.1.1 Substansrabatt och premie 

Det har gjorts många studier för att försöka förklara den substansrabatt eller premie som 

investmentföretags aktie ofta handlas till, det vanligaste är att aktien handlas till en 

rabatt. Substansrabatten eller premien utgörs av skillnaden mellan investmentföretagets 

marknadsvärde och det substansvärdet för deras innehav. Många av förklaringarna utgår 

ifrån den effektiva marknadshypotesen (EMH) eller ineffektiva marknadshypotesen 

(IMH) när de försöker förklara substansrabattens uppkomst. (Russel, 2005, s.34-39) 

Boudreaux (1973, s. 515-516) gjorde ett tidigt försök att förklara substansrabatten, han 

fann i sin studie att de flesta investmentföretag som fanns då inte utnyttjade någon 

hävstång för sina innehav, då det är en äldre studie så kan dock detta ha förändrats i takt 

med att lagstiftning och praxis utvecklats. Han menar att de förklaringar till 

substansrabatten som fanns då utgick från någon av följande förklaringar; 

transaktionskostnader och förvaltningskostnader, försäljningars negativa effekt på 

marknadsvärdet, diversifieringseffekter eller irrationella och/eller ineffektiva 

marknader.  

Dock menar Boudreaux (1973, s.515-522) att det inte nödvändigtvis behöver finnas en 

koppling mellan investmentföretagets marknadsvärde idag och deras substansvärde 

idag, vilket är en intressant tanke. Han bygger detta på att ägandet av en aktie ger 

innehavaren rätten till framtida vinster från bolaget. Detta innebär i sin tur att ett 

investmentföretags marknadsvärde inte bara påverkas av dagens substansvärde utan 

även av förväntade framtida substansvärde. Boudreaux (1973) menar istället att 

substansrabatten eller premien uppstår på grund av hur investerare förväntar sig att 

bolagets förändringar i innehavet kommer att resultera. Förväntar sig investerarna att 

framtida innehav kommer att ge bättre avkastning handlas aktien till en premie och om 

de förväntar sig att de kommer att ge sämre avkastning handlas de till en rabatt. 

Boudreaux (1973) använder investmentföretagens omsättning av innehav som variabel 

för att mäta detta. Utifrån resultaten i sina tester drar han slutsatsen att aktier i 

investmentföretag är korrekt prissatta samt att vi inte ska vara oroliga för att det 

förekommer substansrabatter och premier. Marknadsvärdet ska istället ses som den 

bästa uppskattningen av företagets sanna värde.  

Senare forskning visar att aktiemarknaden kan anses vara effektiv men Niendorf & 

Beck (2007) anser det faktum att investmentföretag handlas till en rabatt eller premie 

kan ses som tecken på att aktiemarknaden inte är effektiv. I sin studie finner de att det 

på senare år varit en norm att investmentföretag handlas till en substansrabatt på 

omkring 10-15 %. Även det lyfter fram att det kan finnas rationella förklaringar till 

rabatten uppkomst, såsom förvaltningskostnader eller transaktionskostnader. För att 

undersöka substansrabatten testar Niendorf & Beck nio hypoteser; 

 Utdelningsprocent 

 Rabatten varians 

 Orealiserade kapitalvinster 

 Förvaltarnas prestationer 

 Företagets kostnader 

 Antal aktier 
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 Stora ägare 

 Omsättning av innehav 

De finner i sina hypotestester bevis för att rabatten kan vara ett resultat av att investerare 

söker kompensation för skattekostnader på utdelningen och att de vill ha en 

kompensation för den risk som är associerad med rabatten. (Niendorf & Beck, 2007) 

3.1.2 Volatilitet i investmentföretagens avkastning 

Om investerare agerar rationellt så bör priset på en aktie motsvara nuvärdet av förväntad 

framtida avkastning till aktieägarna. Detta förhållande håller dock inte om priset på 

aktien är mer volatilt än avkastningen. Pontiff (1997, s.155) studerar detta samband 

genom att jämföra volatiliteten i investmentföretag och volatiliteten i dess innehav.  

Pontiff (1997, s.157-158) använder sig av investmentföretagets avkastning och 

premium/rabatt som en proxy för att studera hur volatil avkastningen är för de 

underliggande innehaven. Vi vill i vår studie ta hänsyn till investmentföretagens 

portfölj, där de individuella aktiernas avkastning ligger till grund för portföljens risk, 

som synes skiljer sig detta från Pontiff (1997) metod och vi anser att vårt val ger en mer 

korrekt bild av risken då vi även kan använda oss av en högre datafrekvens för aktierna i 

portföljen för att beräkna avkastningen och risken.   

Resultaten visar att avkastningen från investmentföretagen är 64 % mer volatila än 

avkastningen från de underliggande innehaven. Detta samband håller även när det 

beräknas över längre perioder vilket innebär att det inte uppstår på grund av infrekvent 

handel eller köp-sälj variation. Detta talar tydligt emot den effektiva 

marknadshypotesen och att investerare är rationella. Den övervolatilitet som uppstår i 

avkastningen från investmentföretaget är enligt studien till största del idiosynkratisk, för 

medianbolaget förklarar de fyra systematiska riskerna endast 14 % av den 

överavkastning som investmentföretaget genererar i förhållande till sin portfölj. Detta 

betyder i förlängningen att övervolatiliteten i investmentföretag inte är direkt relaterad 

till marknadsfaktorer. (Pontiff, 1997, s.162-163) 

Pontiff (1997, s.167-168) drar i sin studie slutsatserna att priser är mer volatila än 

fundamentala värde trots att det tidigare har bevisats att det finns en tendens till att 

priser underreagerar på förändringar i fundamentala värden. Detta kan upplevas som 

något motsägelsefullt. Vidare menar Pontiff (1997) att det kan förekomma 

övervolatilitet och underreaktion för samma aktie vilket bara spär på mysteriet som 

finns kring detta samband. Till sist visar Pontiff (1997) på att den största delen av 

övervolatiliteten i investmentföretag är idiosynkratisk så är 15 % av den över volatilitet 

som uppstår relaterad till risker som även påverkar andra investmentföretag. Vilket är 

intressant då det innebär att en förändring i ett investmentföretag kan få större inverkan 

på andra investmentföretag än vad en förändring i deras innehav skulle få.  

I en studie av Agyei-Ampomah & Davies (2005, s. 1038) undersöker de på samma sätt 

som Pontiff (1997) hur volatilitet i investmentföretag och volatiliteten i dess innehav 

skiljer sig, men nu i Storbritannien. Slutsatserna styrker resultaten från Pontiffs (1997) 

studie, då de finner att volatiliten för avkastningen är högre för investmentföretagen i 

jämförelse med de underliggande innehaven. De utökade studien genom att dela in 

investmentföretagen efter olika karakteristiska drag, exempelvis storlek, andel av 

institutionellt ägande och geografisk fördelning på innehaven. Men slutsatsen är 

densamma då de inte finner några skillnader efter indelningen.  
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3.2 Risker, portföljsvalteori och riskmått 

En vanlig definiton på risk är, möjligheten att avkastningen på en investering avviker 

från den förväntade avkastningen (Ross et al, 2008, s. 322). Detta är definitionen på risk 

ur ett investeringsperspektiv, men vilka risker är företagen exponerad mot och hur 

förklaras dessa? Ett investmentföretag är indirekt exponerade mot de enskilda riskerna 

som portföljbolagen är exponerade mot. De vanligaste riskerna ett företag utsätts för är 

(Dowd, 1998, s.3-4): 

 Branschspecifik risk har direkt med branschen att göra, exempelvis om det är 

ett stålföretag så syftar det till risker som har med stålindustrin att göra. 

 Marknadsrisken kan delas in i fyra olika komponenter: ränterisk, valutarisk, 

råvarurisk och aktiekursrisk. 

 Kreditrisk är risken att en motpart inte kan fullfölja sina åtagande. 

 Likviditetsrisk syftar till att beskriva risken eller potentiell kostnad med att 

avveckla en position. 

 Operativ risk syftar till att personer inom företaget kan göra fel eller att 

interna system inte fungerar som det ska. 

 Legal risk beskriver risken med att ingå olika kontrakt med en motpart.  

De ovan definierade riskerna avspeglar sig i ett företags värdering och beroende på hur 

dessa uppfattas av marknadsaktörerna kommer det även påverka risken i 

investmentföretagens portfölj.    

The Closed-End Fund Association (CEFA) är en intresseorganisation i USA som 

representerar en stor del av investmentföretagen vars syfte är att delge mindre 

investerare information och fördelar med att investera i ett investmentföretag (CEFAa, 

2012). De nämner några av riskerna som en investerare står inför när de investerar i ett 

investmentföretag: marknadsrisken, politisk risk, inflationsrisk, valutarisk, 

belåningsrisk och likviditetsrisk. (CEFAb, 2012). 

Riskerna som ett företag och investerare är exponerat mot går ihop på vissa punkter, 

men ur ett portföljvalsperspektiv brukar riskerna istället delas upp i två kategorier, 

systematisk risk och icke systematisk risk. Där den systematiska risken påverkar mer 

eller mindre alla företag och kan exempelvis vara inflationen eller räntenivåerna, den 

icke systematiska risken speglar företagens specifika händelser, exempelvis försäljning 

eller forskningsresultat. Detta leder till att vi kan beräkna den totala risken och dela in 

risken för ett företag enligt följande:             där R står för 

totalavkastning,   för förväntad avkastning och U står för den totala risken. U kan delas 

in i systematisk risk (m) och icke systematisk risk ( ). (Ross et al, 2008, s. 322-323). 

Den systematiska risken går inte diversifiera bort då alla företag är exponerade för 

denna, men däremot går det att påverka den icke systematiska risken genom att öka 

antalet bolag (diversifiering) i portföljen (Ross et al, 2008, s. 328-329) I figur 2 nedan 

åskådliggörs diversifieringseffekten.  
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Figur 2. Diversifieringseffekt. (Executive Financial Planning, 2008). 

Ett investmentföretag är exponerad mot risker, men inte på samma sätt som ett vanligt 

företag. Istället är de indirekt exponerad mot riskerna från deras innehav i portföljen, 

om vi bortser från de risker som direkt berör investmentföretaget (exempelvis 

personalrisker), då detta inte är intressant ur portföljens riskperspektiv. Det intressanta 

är att investmentbolagen kan använda sig av diversifiering för att minimera den icke 

systematiska risken och de kan även avyttra eller minska ett innehav som de anser är för 

riskabelt. Från detta perspektiv framstår det som intressant att studera hur 

investmentföretagens risktagande kan förklaras och om det finns några skillnader 

mellan ett större och mindre investmentföretag.  

3.2.1 Portföljvalsteori 

Efter publiceringarna av artikeln Portfolio Selection (1952) och boken Portfolio 

Selection: Efficient diversification of investments (1959) anses Harry Markowitz vara 

fadern till den moderna portföljvalsteorin. Grundstenarna i hans arbete var att den 

förväntade avkastningen i en portfölj kunde maximeras utifrån en vald konstant varians 

eller att variansen kunde minimeras utifrån en vald konstant förväntad avkastning. Från 

detta kunde den klassiska figuren härledas som beskriver det effektiva valet av en 

portfölj (the efficient frontier), vilket syftade till att investeraren själv kunde välja en 

effektiv portfölj utifrån sina riskpreferenser. (refererad i Elton & Gruber, 1997, s.1744) 

 

Figur 3. Effektiva portföljer. (Investnretire, 2012). 
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Från figur 3 ser vi hur Markowitz teori illustreras i bild, på Y-axeln beskrivs den 

förväntade avkastningen och på X-axeln beskrivs risken i form av standardavvikelser. 

Från denna figur kan vi se hur olika fördelningar i portföljen ger olika kombinationer av 

förväntade avkastning och risk. Den övre halvan av Halvmånen (efficient frontier) 

representerar valet av en effektiv portfölj, som synes om vi väljer den förväntade 

avkastningen eller risken kommer det mest effektiva valet av portfölj ligga efter den 

delen av halvmånen. Den undre delen av halvmånen representerar valet av en ineffektiv 

portfölj. Tagentportföljen (tagency portfolio) är det optimala valet av portfölj givet att 

det finns en möjlighet att investera i ett riskfritt instrument (exempelvis statspapper). 

(Ross et al, 2008, s. 302-303) 

Markowitz teori pekade på en viktig punkt, valet av innehållet i portföljen skulle inte 

bara bero på de unika instrumenten karaktär, utan valet skulle också spegla hur de olika 

instrumenten rör sig i förhållande till varandra. Det resulterade i att en portfölj kunde 

konstrueras med samma förväntade avkastningen men med lägre risk jämfört med en 

portfölj som bortser från samvariation mellan instrumenten i portföljen. Markowitz 

teorier har sedan utvecklats, Lee (1977) och Kraus & Litzenberger (1976) utvecklade 

teorin och tog hänsyn till fördelningar som var förskjutna och som mer efterliknade 

fördelningen för avkastningar. (refererad i Elton & Gruber, 1997, s.1745-46) 

Med grundstenarna från den moderna portföljteorin skapar det förutsättningar för 

investmentföretagen att komponera sina portföljer utifrån deras preferenser för risk och 

avkastning. Men från en investerares perspektiv framstår det som viktigt att förstå 

varför de skriftar risken i portföljen då det potentiellt kan påverka deras investering 

både negativt och positivt.      

3.2.2 Variansen och standardavvikelsen för en portfölj 

Det finns många olika sätt att mäta avkastningens volatilitet för en investering, i 

investeringssammanhang kopplas begreppet volatilitet ofta till risk. En av de vanligaste 

metoderna är att räkna fram variansen. Variansen mäter de kvadrerade avvikelserna från 

den förväntade avkastningen (medelvärdet) och standardavvikelsen är roten ur 

variansen. Nedan följer definitioner av den förväntade avkastningen, variansen och 

standardavvikelsen för fallet då vi innehar ett värdepapper i portföljen. (Ross et al, 

2008, s. 279-281) 

Förväntade avkastningen:    
∑    

 
   

 
 , där     är avkastningarna för tidpunkten i och n 

är antal tidpunkter. 

Variansen: Var(  )    
  

∑ (      )  
   

 
 

Standardavvikelsen: σ =√  
  

Vi illustrerar med ett räkneexempel: För aktien A har vi i fyra olika tidsperioder noterat 

följande avkastningar: 1. 10%, 2. 20%, 3.-10 % och 4. 20 %.  

Detta ger;    
(            )

 
              

Var(  )    
  

(       )  (       )  (        )  (       )  

 
        

σ =√             

Vi ser att den förväntade avkastningen för Aktie A är 10 % och standardavvikelsen är 

12,24 %. 
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För att kunna beräkna standardavvikelsen för en portfölj innehållandes fler än ett 

värdepapper måste vi beräkna kovariansen och korrelation mellan dessa. Anta nu att vi 

har Aktie A & Aktie B. 

Kovarians: Cov(    )=     = 
∑ (      )(      ) 

   

 
, där        är skillnaden mellan 

avkastningen för tidpunkten i och den förväntade avkastningen (motsvarande gäller för 

aktie B). 

Korrelation:         (    )  
   (    ) 

      
 , korrelation är kvoten mellan 

kovariansen och standardavvikelserna för innehaven.  

Nu har vi en komponent kvar att redogöra för innan vi ger oss in på att definiera 

standardavvikelsen för portföljen. Vi vill även veta vad den förväntade avkastningen är 

för portföljen. 

                    , där   är viktningen på innehaven i aktie A och B i 

portföljen. 

Varians för Portföljen =          
    

     
    

     
 + 2            

Standardavvikelsen för portföljen:          =√         
  

Standardavvikelsen för portföljen kommer alltid vara lägre (givet att korrelationen är 

<1) än summan av de viktade standardavvikelserna för de olika innehaven, detta på 

grund av en diversifieringseffekt som minskar risken. (Ross et al, 2008, s. 280-289) 

Markowitz utgick ifrån standardavvikelsen för att beskriva risken för en portfölj, detta 

är ett väl använt mått inom finansområdet. Men det är inte alltid lättförståeligt för den 

individuella investeraren. Vad säger det för en mindre insatt investerare att risken på 

dennes portfölj är 12 %? Det är rimligt att anta att utan större statistiska kunskaper ger 

måttet standardavvikelse inte ett tillfredställande svar på vilken risk en portfölj är utsatt 

för.  

3.2.3 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

Efter att Markowitz (1952, 1959) lade grunden till den moderna portföljteorin fortsatte 

forskare att utveckla hans teorier, vilket resulterade att Sharpe (1964) och Lintner 

(1965) utvecklade CAPM. Nu snart 50 år senare används fortfarande CAPM för att 

beräkna avkastningskrav och bedöma en portföljs utveckling. Fördelarna med CAPM är 

att den ger en god uppskattning på hur risken kan mätas och fångar även relationen till 

den förväntade avkastningen. (refererad i Fama & French, 2004, s.25-26)  

Som diskuterat i avsnitt 3.1 går inte den systematiska risken att diversifiera bort, men 

däremot går den icke systematiska risken att diversifiera bort. CAPM antar att alla har 

möjligheten att diversifiera bort den icke systematiska risken och tar därför bara hänsyn 

till den systematiska risken (Penman, 2010, s.112). CAPM formeln kan definieras enligt 

följande:  

      (     ), där   är den förväntande avkastningen på ett värdepapper,    

är den riskfria räntan,   (beta) visar på hur värdepappret rör sig i förhållande till 

marknaden och    är den förväntade avkastningen på marknaden.   (beta) definieras 

enligt följande:     
   (    )

  
 , där beta är kvoten mellan kovariansen (för avkastningen 

för värdepapper i och marknadsportföljen) och variansen för marknaden. Som synes 
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från ekvationen är den förväntade avkastningen linjärt relaterad till beta ( ) och 

marknadens avkastning har historiskt varit högre än den riskfria räntan vilket gör det 

rimligt att anta att den förväntade avkastningen är positivt relaterad till beta. (Ross et al, 

2008, s. 306-309) 

 

Figur 4. CAPM. (Steinbring, 2012). 

I figur 4 illustreras CAPM, vi ser att figuren utgår från den riskfria räntan (  ) vilket 

innebär om beta är 0 så är den förväntade avkastningen lika med den riskfria räntan. M 

på den röda linjen visar var värdepapprets förväntade avkastning är lika med 

marknadens förväntade avkastning (beta är lika med ett) och av definition är beta lika 

med ett för marknaden. (Ross et al, 2008, s. 306-309) 

Fama & French (2004, s. 43) menar på att CAPM modellen inte varit någon empirisk 

succé. Friend & Blume (1970) finner att relation mellan beta och den förväntade 

avkastningen är ”plattare” (mindre lutningen) och det leder till att modellen överskattar 

(underskattar) avkastningskravet för höga (låga) betavärden. Detta problem återkommer 

när CAPM appliceras för att mäta fonder eller andra portföljers prestationer, då 

exempelvis fonder som väljer låga beta aktier kommer visa positiva abnormal 

avkastningar relativt CAPM. (refererad i Fama & French, 2004, s.43-44).  

CAPM har sina brister och modellen är inte optimal för att bedöma risken på en större 

sammansatt portfölj (som investmentföretag innehar). Standardavvikelsen som riskmått 

framstår som ett bättre val jämfört med att använda CAPM, men den saknar en viktig 

aspekt, att ge investeraren ett mått som är lättförståeligt och kan översättas till hur 

mycket pengar står på spel. Finns det något sådant riskmått? I nästa avsnitt presenteras 

ett riskmått som kompletterar standardavvikelsen och uppfyller kravet på att det ska 

vara lättförståeligt. 

3.3 Value at Risk (VaR) 

Efter flertalet finansiella skandaler på nittiotalet, exempelvis Orange County och 

Barings, växte en ny modell fram för att utvärdera och hantera risk i finansiella 

portföljer. Lärdomar från skandaler av denna dignitet är att en stor summa pengar kan 

gå förlorad till följd av bristfällig riskkontroll. (Jorion, 2007, s. vii) Detta kan i sin tur 

leda till att investerare förlorar större delen eller om det vill sig riktigt illa hela sitt 

satsade kapital. Risktagandet är likväl ett företagsekonomiskt problem, exempelvis kan 

anställda förlora sina jobb när ett företag drabbas efter en finansiell skandal. VaR 

tillhandahåller bland annat ett mått på marknadsrisken (Jorion, 2007, s. viii), och det är 
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just det som är intressant när vi studerar ett investmentföretag.  Jorion (2007) definierar 

VaR på följande sätt: 

VaR summarizes the worst loss over a target horizon that will not be exceeded with a 

given level of confidence.” (Jorion ,2007, s 17) 

Från denna definition framgår det att två kvantitativa val måste göras, val av 

tidshorisont (target horizon) och konfidensintervall (confidence level), den diskussionen 

återkommer vi med i avsnitt 3.3.1 och 3.3.2.   

 

Figur 5. Historisk avkastning. (Jorion, 2007, s.18). 

 

Figur 6. Value at Risk. (Jorion, 2007, s.19). 

För att lättast förklara grunderna som VaR bygger på utgår vi från ett exempel. I figur 5 

återfinns den månatliga avkastningen för amerikanska statspapper (löptid 5 år) mellan 

åren 1953 och 2005, vi kan där utläsa att avkastning skiftar mellan just över 5 procent 

och just under – 5 procent. En av grundstenarna i VaR är att konstruera ett histogram 

där avkastningen placeras i olika intervall efter deras frekvens, det synliggörs i figur 6.  

Låt oss säga att vi antar en konfidensintervall (c) på 99 procent. Vi måste nu finna den 

negativa avkastningen som inte kommer överskridas i 99 procent av fallen, detta kan 

göras på ett enkelt sätt genom att multiplicera antal observationer (624 månader) med en 

procent (1-c), i detta fall skulle vi få 0,01 x 624 = 6,24. Det säger oss att brytpunkten 

kommer ligga på ungefär -3,6 procent, denna är markerad med en streckad linje i figur 6 

och det innebär att till vänster om denna linje återfinns 6,24 observationer. (Jorion, 

2007. Sid 16-19)   
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För att beskriva VaR med ett enkelt exempel, tänk dig att vi innehar en portfölj med 

ovan beskrivna amerikanska statspapper. Låt oss anta att vi har en portfölj på 100 

miljoner kronor, sätter tidshorisonten till en månad och konfidensintervallen till 99 

procent. Då vi sedan tidigare vet att med 99 procent säkerhet kommer inte portföljen 

falla med mer än 3,6 procent, så beräknar vi VaR genom att multiplicera 100 miljoner 

med 3,6 procent (100 x 0,036 = 3,6), vilket ger oss ett VaR mått på 3,6 miljoner kronor. 

Detta kan översättas till, vi kan med 99 procent säkerhet säga att portföljen inte kommer 

förlora mer än 3,6 miljoner kronor under en månad vid normala 

marknadsförhållanden. Utifrån VaR som riskmått kan investerare besluta om de känner 

sig bekväma eller inte och det är på detta sätt som vi vill framhålla riskerna i 

investmentföretagen. 

Det finns många potentiella användningsområden för VaR, den kan användas i ett 

informationssyfte för att upplysa om risker till investerare och långivare och den kan 

användas för att internt kontrollera och aktivt hantera risker. De främsta användarna av 

VaR är finansiella institutioner, regulatoriska organ, större företag och 

portföljförvaltare. (Jorion, 2007, s. ix-xi) De främsta fördelarna med VaR som modell är 

att den kan appliceras på alla finansiella tillgångar, den tar hänsyn till alla finansiella 

risker och i jämförelse med konventionella modeller så tar den hänsyn till olika 

tillgångar och korrelationen mellan dessa i en portfölj (Jorion, 2007, s.13-15).    

Vi anser att VaR är en väl lämpad modell för att utvärdera risktagande i våra utvalda 

investmentföretag, då den är teoretiskt accepterad och återfinns i den regulatoriska 

standarden för banker i och med Basel II (Jorion, 2007, s.vii), vilket vi anser validerar 

modellen. Den främsta fördelen är att modellen ger ett riskmått i absoluta pengar vilket 

ger en bättre förståelse för läsaren och den individuella investeraren.  

3.3.1 Val av tidshorisont 

För att använda VaR som riskmått, måste en tidshorisont (t) definieras. Tidshorisonten 

syftar till ett likvidationskoncept, vilket innebär att den ska vara anpassad efter hur lång 

tid det tar att likvidera en viss portfölj. Detta påverkas i högsta grad av vilka instrument 

som ingår i portföljen och hur likvida dessa är. I enlighet med Basel II skall VaR för 

bankverksamheter baseras på en tiodagars horisont, då de har hög omsättning och 

väldigt likvida tillgångar i deras portföljer. Noterbart är att tio dagar motsvarar två 

veckor och ett år motsvarar 252 dagar av möjlig handel. Däremot bör tidshorisonten för 

exempelvis pensionsfonder vara längre, då de ofta har mindre likvida tillgångar. En 

längre (kortare) tidshorisont ger ett högre (lägre) VaR. Noterbart är att VaR modellen 

gör ett antagande om att portföljens innehav är konstant under tidshorisonten, detta 

leder till att längre perioder gör VaR modellen bristfällig om det finns förväntningar på 

skiftningar i portföljen. Tidshorisonten är även viktig då man diskuterar backtesting av 

modellen och då innebär en längre horisont att de individuella observationerna minskar 

vilket även leder till en lägre statistisk styrka i testet. Backtesting innebär att modellen 

(strategin) kontrolleras genom historisk data. (Jorion, 2007, s. 62, s.115-119) 

Dowd (1998) nämner fyra olika faktorer som påverkar valet av tidshorisont, den första 

och viktigaste går i linje med likvidationskonceptet diskuterat ovan av Jorion (2007). 

Han förordar vidare en kort tidshorisont, detta för att kunna anta en normal 

approximation av fördelningen av data som beskriver innehaven i portföljen. Ett rimligt 

antagande är att aktiva portföljförvaltare kommer göra skiftningar i portföljen speciellt 

om innehaven börjar gå dåligt, en kortare tidshorisont gör VaR mer tillförlitligt då det 

görs ett antagande om ett konstant innehav i portföljen under tidshorisonten. Slutligen 

motiverar han en kortare tidsperiod utifrån ett validitetsperspektiv, då kortare 
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tidshorisonter medför ett större dataunderlag. Exempelvis om vi antar att det behövs 

1000 observationer för att få ett säkert (reliabelt) test, vid en tidshorisont på en dag 

behövs då data för fyra år (med 250 handelsdagar per år), men vid en tidshorisont på en 

månad skulle det behövas 80 år av data. (Dowd, 1998, s.51-52)      

Tidshorisonten i VaR är bland forskare ett väl debatterat område, speciellt har Basel II 

rekommendation om en tio dagars horisont diskuterats. Christoffersen & Diebold (2000) 

menar på att det inte finns någon generell tidshorisont, utan den måste vara anpassad till 

vad som ska mätas och till vilken funktion den tillhör, exempelvis om användarna är en 

tradingavdelning eller en finanschef (CFO) annars blir VaR måttet missvisande 

(Christoffersen & Diebold, 2000, s.12).  

Ett investmentföretag äger bolag i sin portfölj på längre sikt och det motiverar en längre 

tidshorisont då detta står i kontrast till bankers intradagverksamhet, men de har även 

kontinuerliga förändringar i portföljen vilket medför att en för lång tidshorisont gör 

VaR måttet bristfälligt. Ett investmentföretag ligger någonstans mitt emellan bankernas 

verksamhet och pensionsfonder. Med stöd av Dowd (1998) och Jorion (2007) anser vi 

att det är rimligt att anta en kortare tidshorisont (likt bankerna) för ett investmentföretag, 

då de trots allt har en aktiv förvaltning och då våra valda investmentföretag har större 

delen i noterade bolag (likvida innehav).  

3.3.2 Val av konfidensintervall 

Valet av konfidensintervall ska på samma sätt som valet av tidshorisont spegla syftet 

med VaR som riskmått. Om vi tittar på perspektivet utifrån ett företag och lägger fokus 

på hur det egna kapitalet kan drabbas vid större förluster, bör konfidensintervallen vara 

anpassad efter den riskaversion som företaget har och även reflektera kostnader det kan 

innebära med en förlust som överstiger VaR. Ett högre (lägre) konfidensintervall ger ett 

högre (lägre) VaR. Vid valet av konfidensintervall bör även backtesting konceptet 

finnas i åtanke, då ett högt konfidensintervall minskar de förväntade observationerna 

och då även styrkan i testet. Enligt Basel II ska banker använda sig av ett 

konfidensintervall på 99 procent. Det 95 procentiga konfidensintervall är också vanligt 

använt av riskmanagers. (Jorion, 2007, s.117-120) 

Dowd (1998) tar även upp syftet att jämföra olika VaR mått, men om det inte finns ett 

antagande om normalitet mellan de olika VaR måttet så är de inte jämförbara, däremot 

om det förligger normalitet går det lätt att skala om olika konfidensintervaller för att 

jämföra olika VaR. (Dowd, 1998, s.53).  

Ur vårt perspektiv är det svårt att anta hur våra valda investmentföretags riskaversion 

kan se ut. Då vi ämnar förklara risktagande, är det inte lika relevant att ta ett högre 

konfidensintervall för att få ett högre VaR (vilket reflekterar en högre riskaversion) då 

vi är intresserad i att förklara skillnader i risktagandet. Med detta som grund avser vi att 

följa Basel II rekommendation med ett 99 procentigt konfidensintervall.      

3.3.3 VaR modeller 

Det finns flera olika VaR modeller, där utgångspunkten är den fördelning som antas på 

den underliggande data för innehaven i en portfölj. Fördelningar kan delas upp i icke 

parametriska och parametriska. Där den första inte gör ett antagande om den 

underliggande fördelning och där den senare gör ett antagande om den underliggande 

fördelningen (ofta en normalfördelning).  
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Det finns olika VaR modeller som inte antar någon fördelning (icke parametriska test) 

utan istället utgår från den empirska fördelningen av den underliggande data. Två av 

dessa brukar döpas till relativ VaR och absolut VaR. (Jorion 2007, s.108)    

(1) Relativ VaR: VaR(mean) = E(W) – W
*
 = - W0(R

*
-µ).  

Där W= W0(1+R) och W
*
= W0(1+ R

*
) 

E(W) beskriver det förväntade värdet på portföljen, där den förväntade avkastningen R 

definieras av medelvärdet (µ) och standardavvikelsen (σ). W
*
 beskriver det lägsta värdet 

för portföljen genom den värsta avkastningen (R
*
) givet konfidensintervall c. W0 

representerar den initiala portföljinvesteringen. Här jämför modellen den förväntade 

avkastningen på portföljen med den värsta avkastningen givet konfidensintervallet c, 

där den värsta avkastningen (R
*
) återfinns på ett identiskt sätt som vi beskrev i exemplet 

i avsnitt 3.2. (Jorion 2007, s.108)  

(2) Absolut VaR: VaR(zero) = W0 – W
*
 = - W0R

*
 

Absolut VaR bygger på samma definitioner som ovan, men här jämför inte modellen 

med den förväntade avkastningen utan istället jämförs den värsta avkastningen (givet c) 

med det initiala värdet av portföljen. Vid korta tidshorisonter ger ofta dessa två 

modeller liknande VaR mått, men relativa VaR brukar rekommenderas då den utgår 

från risken i termer av avvikelsen från medelvärdet, vilket innebär att den tar hänsyn till 

pengarnas tidsvärde. (Jorion 2007, s.108)  

Beräkningen av VaR blir betydligt lättare då vi antar att fördelningen är parametrisk, 

speciellt en normalfördelning. Detta leder till att VaR kan härledas från 

standardavvikelsen med hjälp av en multiplikatorfaktor givet ett konfidensintervall c.  

 

Figur 7. VaR normal approximation. (Investopedia, 2012). 

I figur 7 ser vi fördelningen på den dagliga avkastningen för indexet Nasdaq 100, här 

föreligger det en klockformad fördelning vilket gör det rimligt att anta en 

normalfördelning. Den centrala gränsvärdessatsen säger att när vi summerar flera 

stokastiska variabler och ökar urvalet kommer fördelningen att gå mot en 

normalfördelning (Jorion, 2008, s.84). Detta stödjer idén om att anta en 

normalfördelning om man har tillräckligt med data. Om en normalfördelning antas så 

kan den även transformeras till en standard normalfördelning, vilket innebär att vi kan 

använda oss av en tabell för att lättare beräkna VaR. Ur tabellen går det att utläsa att 
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konfidensintervallet (c) 99 procent motsvarar -α = – 2,326 och 95 procent motsvarar -α 

= -1,645 (Jorion, 2007, s.91). Alpha (α) beskriver brytpunkten för den värsta 

avkastningen givet ett konfidensintervall då vi antar in normalfördelning.  

Om vi använder de två VaR modellerna från den icke parametriska testen och nu antar 

en normalfördelning skulle det ge oss följande formler: 

(3) Relativ VaR: VaR(mean) = - W0(R
*
-µ) = W0 α σ√∆t 

Där R
*
 = - α σ+ µ. Vi ser nu med hjälp av antagande av normalfördelnigen kan VaR 

beräknas med hjälp av alpha (α) från tabell tillsammans med standardavvikelsen för 

portföljen. √∆t är beroende på vilken datahorisont som använts och den måste skalas om 

för att vara anpassad till den valda tidshorisonten. Relativa VaR beräknas genom att 

man multiplicerar portföljvärdet med standardavvikelsen för portföljen och en faktor (α 

√∆t) som står i relation till det valda konfidensintervallet och tidshorisonten. (Jorion, 

2007, s.111). 

På samma sätt kan vi även skriva om den icke parametriska absolut VaR:  

(4) Absolut VaR: VaR(zero) = - W0R
*
 = W0 (α σ√∆t- µ√∆t) 

Samma resonemang föreligger vad gäller de icke parametriska modellerna, den relativa 

VaR föredras. 

De ovan diskuterade modellerna utgår från att avkastningen är en linjär funktion av 

risken, men hur förhåller man sig om den inte är det? Det är ett vanligt problem när 

portföljen består av instrument som optioner och obligationer. Det finns några modeller 

korrigerar för detta, bland dessa återfinns delta normalmetoden och delta 

gammametoden. (Dowd, 1998, s 63) Då våra valda investmentföretag har merparten av 

sina innehav i aktier kommer inte detta problem att vara lika relevant.  

Som vi tidigare nämnt anser vi att det är viktigt att riskmåttet är lättförståeligt, vi finner 

att VaR besitter detta attribut och då detta riskmått även bygger på standaravvikelsen 

skapar de ett bra verktyg att mäta risktagandet i investmentföretagens portföljer. 

3.3.4 Kritik mot VaR 

Artzner et al (1999, s.203-227) formulerade fyra kriterier som ska vara uppfyllda för att 

ett riskmått ska anses vara följdriktigt (coherent): 

1. Monotonitet. Om portfölj 1 har systematiskt lägre avkastningar än portfölj 2 i 

alla lägen i världen, så har portfölj 1 även högre risk. 

2. Översättningsinvarians. Genom att addera likvida medel (k) till portföljen 

minskas risken med k. 

3. Homogenitet. Genom att öka storlek på portföljen med b innebär att risken 

skalas om med b. 

4. Subadditivitet. Genom att slå ihop portföljer kan inte risken öka. 

(Jorion, 2007, s.113-114)  

Kvartilbaserade VaR modeller uppfyller inte det sista kriteriet, men däremot om den 

underliggande datan är normalfördelad så uppfyller de VaR modellerna som tar hänsyn 

till portföljens standardavvikelse det fjärde kriteriet, då σ(W1+W2)≤ σ(W1)+ σ(W2), med 

andra ord spelar här diversifieringseffekten in. (Jorion, 2007, s.113-114)  
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En annan väl diskuterad del som inte bara berör VaR men ändå är högst aktuell 

behandlar finansiell data (avkastningen) och om den kan antas vara normalfördelad. 

Mycket forskning har gjorts och den pekar generellt på att många individuella 

avkastningars fördelningar inte är normalfördelade. Det vanligaste problemet är att 

svansarna på fördelningarna är betydligt tjockare än vad en normalfördelning tillåter 

(kallas även kurtosis). Detta innebär att fler extrema (negativa) avkastningar inrymmer 

svansen och detta tar inte normalfördelning hänsyn till, vilket leder till att den 

underskattar VaR måttet. Trots detta är en normalapproximation fortfarande en god 

uppskattning, då den understödjs av centrala gränsvärdessatsen. Vidare ger en väl 

diversifierad portfölj stöd till att anta en normalfördelning. (Dowd, 1998, s.88) 

Söderlind (2001, s.89) menar att det går att kompensera för ett bristande 

normalfördelningsantagande genom att öka tidshorisonten eller konfidensintervallet. 

Däremot bör det ägnas en tanke till varför antaganden görs som inte är korrekta? Den 

rimligaste förklaring ligger i att den är en förenkling av verkligheten och det underlättar 

beräkningarna, likväl så försvarar den centrala gränsvärdessatsen motivet då tillräckligt 

mycket data inkluderas. 

Som tidigare diskuterat anser vi att VaR är riskmått som står sig bra och är välanvänt. 

Trots kritiken som föreligger anser vi att VaR är ett godtagbart riskmått och den 

uppfyller även kriteriet att det ska vara lättförståeligt. Vi har nu ett mått för att beskriva 

risktagandet i investmentföretagen och vill nu presentera läsaren för olika teoretiska 

perspektiv som kan förklara varför investmentföretagen skiftar risken i sina portföljer.  

3.4 Behavioural Finance  

Behavioural Finance är av många ansett som ett nytt forskningsområde och anses oftast 

ha uppstått under 1980-talet. Men Schinkus (2011) menar i sin artikel ”Archeology of 

Behavioral Finance” att det finns så tidiga spår som tillbaka till Adam Smiths’s bok 

”The Theory of Moral Sentiments” som gavs ut så tidigt som år 1759. Det är dock 

förhastat och säga att Adam Smith stod för startskottet till Behavioural Finance. 

Ekonomer och psykologer började under 1900-talet att samarbeta för att försöka 

förklara händelser inom ekonomin genom att applicera de framsteg som gjort inom 

psykologin på ekonomisk forskning. Behavioural Finance är idag ett 

forskningsparadigm som ofta dateras tillbaka till 1950-talet. Det finns en stor variation 

inom den teoretiska forskningen som gjorts inom Behavioural Finance, bland annat med 

koppling till kognitiv psykologi, men i denna uppsats berör vi endast den del som 

fokuserar på den referensram som vi utgår ifrån när vi fattar våra beslut. Det är ur detta 

perspektiv intressant att se hur ett investmentföretag agerar i olika investeringsituationer 

och om de lyckas anpassa sig till sin referensram för att inte ta fel beslut. Vår 

referensram anses ofta vara subjektiv och förenklad, därför är det intressant att se hur 

olika Behavioural Finance teorier påverkar ett företag där beslut fattas utefter en 

uppsättning aggregerade referensramar. (Schinkus, 2011, sid. 7-9) 

3.4.1 Prospect theory 

För att underlätta och skapa en större förståelse för resonemang som kommer att föras 

kring prospect theory börjar vi med att förklara nyttoteorin. 

Vi ställs kontinuerligt inför olika beslut där vi måste väga olika risker mot varandra för 

att kunna fatta bästa möjliga beslut. Ett exempel på detta är försäkringar, vi väljer att 

förlora försäkringspremien för att försäkra oss om att vi i framtiden inte riskerar att 

förlora en mycket större summa. I detta exempel väljer vi med andra ord säkerhet före 
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osäkerhet. Ett exempel där vi väljer osäkerhet istället för säkerhet är vid vadslagning, då 

väljer vi att göra oss av med en lite summa nu för att få möjligheten att vinna en stor 

summa pengar vid ett senare tillfälle. (Friedman & Savage, 1948, s. 279) 

Nyttoteorin är ett sätt att förklara hur vi fattar våra beslut utifrån att vi ställs inför olika 

alternativ med olika utfall. En individ har en uppsättning av preferenser som den utgår 

ifrån när den fattar sina beslut, dessa preferenser har i grunden följande tre egenskaper 

(Friedman & Savage,1948, s.279-288): 

 Det är fullständiga och kompletta, det vill säga att individen kan säga vilket att 

objekten som den föredrar eller om den är indifferent.  

 Ett alternativ som är en sammansättning av mer än ett separat alternativ vars 

sannolikhet är känd är inte att föredra före de inkluderade alternativen var för sig, 

på samma sätt är inte de enskilda alternativen att föredra framför en kombination 

av de samma. 

 Om en individ ställs inför tre alternativ; A, B och C och den föredrar A före B 

samtidigt som den föredrar B före C kommer det att föreligga ett sådant 

sannolikhetsförhållande att en kombination av A och C kommer att föredras före 

B. 

Friedman & Savage (1948, s. 303) drar i sin studie om hur konsumentenheter agerar 

efter marginalnyttan slutsatserna att vi, som tidigare forskning visat, har en ram av 

preferenser som vi konsekvent tillämpar. Dessa preferenser kan, enligt deras resultat, 

förklaras genom att sätta ett numeriskt värde på den förväntade nyttan. Vidare finner de 

att om konsumenten ställs inför ett riskfritt val så kommer konsumenten alltid att välja 

det alternativ som erbjuder högst nytta. På samma sätt väljer konsumenten det val som 

erbjuder högst förväntad nytta om risk involveras i beslutsfattandet. Friedman & Savage 

(1948) finner även att nyttokurvan som nyttan av inkomst främst innehar två 

egenskaper. Den första egenskapen är att nyttan ökar med inkomsten, det vill säga att 

marginalnyttan av inkomst alltid kommer att vara positiv. Den andra egenskapen är att 

nyttokurvan för inkomst är S-formad, med låg nyttomatginal vid låga inkomster för att 

sedan öka vid medelstora inkomster och en avtagande nyttomarginal för höga 

inkomster. Deras resultat visar att stora delar av lönetagarna befinner sig i en punkt på 

nyttokurvan där marginalnyttan av ökad inkomst minskar. Vi ställer oss lite frågande till 

att samtliga lönetagare befinner sig vid en punkt där marginalnyttan av ökad inkomst 

minskar. Studien är från 1948 och med dagens ekonomiska läge och löneförhandlingar 

är det svårt att se att detta resultat skulle stå sig idag. 

3.4.2 Kahneman & Tversky 

Innan Kahneman & Tversky´s (1979) hade den förväntade nyttoteorin dominerat 

forskningen och ansågs av många som en normativ modell för hur vi fattar rationella 

beslut och applicerades generellt som en beskrivande modell för ekonomiskt beteende. 

De ansåg dock att det fanns brister i nyttoteorin som gjorde att den inte beskrev 

människans beteende på ett korrekt sätt. Dels så ses nyttoteorin som ett statiskt läge 

istället för vinster och förluster men framförallt menar de att vi bryter mot de tre 

grundpelare som nyttoteorin står på: 

 Förväntan – det vill säga att den övergripande nyttan av ett alternativ, som skrivs 

med U, är densamma som den förväntade nyttan av dess utfall. 

 Tillgångsintegrering – ett alternativ kommer att föredras om nyttan av det i 

kombination nuvarande tillgångar överstiger nyttan av tillgångarna var för sig. 
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 Riskaversion – om en person föredrar ett säkert alternativ för att riskfyllt 

alternativ anses den personen vara risk avers. Den konvexitet som U uppvisar 

anses uppkomma på grund av att vi riskaversion.  

(Kahneman & Tversky, 1979, s. 263-264) 

I kontrast till nyttoteorin där vikten av alternativ bestäms av deras sannolikhet finner 

Kahneman & Tversky (1979) att när vi bedömer vinster övervärderar vi ett alternativt 

som är säkert före ett alternativ som anses vara troligt, detta fenomen kallas för 

säkerhetseffekten. När vi istället tar ställning till en förlust är sambandet det motsatta. 

Det vill säga att vi är villiga att ta en högre risk för att undvika förlust än vad vi är för 

att realisera en vinst. Ytterligare en effekt som bryter mot nyttoteorin är 

isoleringseffekten. För att förenkla ett val fokuserar vi på de egenskaper som skiljer de 

olika alternativen från varandra. Eftersom att alternativen kan kombineras ihop på en 

mängd olika sätt kan detta leda till inkonsekventa preferenser. (Kahneman & Tversky, 

1979, s. 265-273) 

Som svar på det brister som finns i nyttoteorin presenterar Kahneman & Tversky (1979) 

en egen teori som de kallar för prospect theory. Prospect theory delar upp beslutsfasen i 

två delar, den första delen benämns som editeringsfasen och den andra fasen benämns 

som utvärderingsfasen. Editeringsfasen innebär att vi formulerar om alternativen 

gällande sannolikhet och utfall för att förenkla utvärderingen av alternativen. 

Editeringsfasen innefattar fyra huvuddelar: 

 Kodning – utifrån den referenspunkt vi befinner oss i kodar vi om alternativet 

till förlust eller vinst snarare än ett slutgiltigt tillstånd. Referenspunkten kan 

påverkas av hur alternativet framställs eller de förväntningar som vi har men 

oftast är referenspunkten den position vi är i idag.  

 Kombinering – alternativen förenklas ofta genom att vi kombinerar 

sannolikheten som två identiska alternativ har.  

 Segregering – i det fall att vi ställs inför ett alternativ som innehåller en riskfri 

del och en riskfylld del utesluter vi den riskfria delen ur alternativet när vi ska 

utvärdera dem. 

 Uteslutning – när vi ställs inför två alternativ som till delar innehåller samma 

förutsättningar utesluter vi dessa delar, uteslutning är kärnan i isoleringseffekten. 

(Kahneman & Tversky, 1979, s. 274-275) 

Utvärderingsfasen består i grunden av att utvärdera det övergripande värdet för varje 

enskilt alternativ. Detta gör vi genom att bedöma värdet efter två skalor. Den ena 

skalan, som betecknas med , syftar till att värdera sannolikheten för de olika 

alternativen och sannolikhetens påverkan på det övergripande värdet som tillskrivs 

alternativet. Den ska dock inte ses som vilken sannolikhet vi tilldelar olika alternativ 

utan snarare vilken inverkan olika scenario får på dess attraktionskraft. (Kahneman & 

Tversky, 1979, s. 275, 280-284) 

, värdefunktionen som illustreras i figur 8, är den andra skalan och utgår ifrån en 

referenspunkt som vi använder för att utvärdera de alternativ vi ställs inför. 

Värdefunktionen påminner mycket om nyttoteorin men har en skillnad grundläggande 

skillnad i att den utgår från en referenspunkt. Det är det som gör att olika människor kan 

uppfatta samma alternativ på olika sätt. I vår studie är detta intressant då de två 

studerade företagen har olika referenspunkter att utgå ifrån vilket innebär att samma 
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information kan få dem att fatta två helt olika beslut. Kahneman & Tversky’s (1979) 

studie visar att  är konkav för vinster och konvex för förluster och att den går mot att 

vara linjär för höga summor. De finner även att lutningen för funktionen är brantare för 

förluster än vad den är för vinster, detta illustreras i figur 8. (Kahneman & Tversky, 

1979, s. 277-280) 

 

Figur 8. Hypotetisk värdefunktion. (Claradan, 2012). 

Kahneman & Tverskys (1979) dra slutsatsen att vår referenspunkt kan förändras av 

olika skäl. De menar att ett sådant fall kan vara en förändring i den disponibla 

förmögenheten som man inte hunnit anpassa sig till. Ett sådant skifte kan leda till att 

kodningen av ett alternativ blir annorlunda än vad den skulle ha blivit innan 

förändringen. Det innebär att det som egentligen är en vinst i dagsläget ses som en 

förlust utifrån den förmögenhet som var disponibel innan förändringen. Vidare menar 

de att en person som inte har anpassat sin referenspunkt till det nya läget är villig att 

acceptera chansningar som den inte annars skulle göra. (Kahneman & Tversky, 1979, s. 

286-287) Detta resultat är intressant utifrån ett perspektiv att studera investmentföretags 

risktagande. Frågor som hur deras tidigare resultat påverkar deras risktagande i 

portföljen och om de lyckas anpassa sina referenser tillräckligt snabbt för att inte ta 

onödigt stora risker? Det är frågor som vi tycker är intressanta att studera närmare 

utifrån ett prospect theory perspektiv. 

3.4.3 Kliger & Tsur  

Kliger & Tsur (2011, 29-31) använder Kahneman & Tverskys (1979, 1992) arbete som 

utgångs punkt i sin studie ”Prospect Theory and Risk-Seeking Behavior by Troubled 

Firms”. De studerar hur företag förändrar sitt risktagande utifrån hur deras resultat 

under föregående period (t-1) var jämfört med deras referenspunkt, som de definierar 

som branschens medianresultat. Risken definieras i denna studie som skillnaden mellan 

företagets resultat och branschens medianresultat. I enlighet med prospect theory utgår 

Kliger & Tsur (2011) från hypotesen att ett företag med ett lägre (högre) resultat än 

branschens median resultat kommer att ta en högre (lägre) grad av risk, uttryckt i större 

(mindre) avvikelse från referenspunkten. Med andra ord så förväntas ett företag som 

visade upp ett lägre resultat i tidpunkten t-1 att ta större risk för att på så sätt öka deras 

chanser att vara över referenspunkten vid tidpunkten t. Kopplat till vår studie så skulle 

detta innebära att om något av de studerade företagen gör ett sämre resultat under ett 

kvartal så ökar de sitt VaR i nästa kvartal för att kunna vinna tillbaka det de förlorat. 
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Sambandet mellan företagens resultat och deras risktagande analyserades genom tre 

olika regressionsanalyser. I den första regression samlades samtliga studerade i en stor 

pool, en andra regression utfördes där sambandet testades separat inom de 15 största 

branscherna och till sist en regression där ett tvärsnitt för de studerade åren (1988-2001) 

testades. När Kliger & Tsur (2011) studerade samtliga företag i en regression fann de att 

det fanns ett signifikant negativt samband mellan företagets resultat och deras 

risktagande i nästa period. Resultaten för den branschspecifika regressionen styrkte 

resultaten från den samlade analysen då merparten av branscherna visade på ett 

signifikant negativt samband och styrktes än mer av resultaten när analysen 

genomfördes med ett tvärsnitt. (Kliger & Tsur, 2011, s.36-38) Detta får oss att fundera 

över om sambandet är det samma för de investmentföretag som studeras i denna studie. 

Är även de villiga att öka sitt risktagande för att återvinna förlorad mark? Detta 

samband är väldigt intressant ur ett investerarperspektiv då det, om det föreligger ett 

samband, kan förenkla analysen av investmentföretag.  

3.4.4 Kalendereffekter 

Det finns många teorier kring säsongsvariation i aktiers avkastning. Många av teorierna 

kretsar kring att det finns en specifik tidpunkt då avkastningen är som högst. En speciell 

dag i veckan, en vecka i månaden eller en tidpunkt om året är alla vanligt 

förekommande i dessa teorier. (Sullivan, 2001, s.251)  

För att studera om det finns någon skillnad i avkastningen mellan stora och små bolag 

genomförde Keima (1983) en studie där han jämförde månadsvis avkastning i 

amerikanska bolag. Keima (1983) fann i sin studie att det var en skillnad i avkastning 

mellan små och stora bolag. Vidare fann han att skillnaden i riskjusterad avkastning 

mellan små och stora bolag till 50 % var på grund av januarieffekten och då främst 

första veckan. Det vill säga att hälften av den överavkastning som små bolag genererade 

jämfört med stora bolag uppstod i januarimånad. (Keima, 1983, s.14) En enskild 

investerare skulle med andra ord kunna öka sin överavkastning markant genom att öka 

sitt risktagande under en kort period, januarimånad. Studien av Keima (1983) är baserad 

på den amerikanska marknaden och är gjord på 80-talet vilket leder till att vi förhåller 

oss delvis kritiska om resultatet kan appliceras på den svenska börsmarknaden. I en 

magisteruppsats från Linköping Universitet konkluderar författarna Píorkowska & 

Stamenkovic´ (2011, s.44) att januarieffekten även förekommer på den svenska 

börsmarknaden och speciellt bland de mindre bolagen.  Det blir då naturligt att ställa sig 

frågan om investmentföretag på något sätt försöker drar nytta av detta för att öka sitt 

värde.  

Många tidigare studier av kalendereffekter har gjorts genom att isolera en effekt för att 

på så sätt kunna testa dess signifikans. Teorierna kring kalendereffekter har i många fall 

framkommit genom något som kallas för ”data mining” vilket innebär att det söks efter 

ett mönster i en stor datamängd. Sullivan (2001) menar att detta leder till att resultatet 

blir påverkat av bias. För att korrigera för detta skapar han ett ”universum” där det 

förekommer uppemot så många som 9 500 kalendereffekter. Resultaten från Sullivan’s 

(2001) studie visar att trots att många av kalendereffekterna är signifikanta när de 

isoleras så är de inte signifikanta när de studeras i ett universum där det förekommer 

flera kalendereffekter. Men går det att hitta ett signifikant samband i en studie där det 

finns fler effekter än vad det finns dagar på 10 år? Det kan ifrågasättas hur resultatet blir 

i en studie där det ”universum” som studeras översköljs av tänkbara förklaringar till den 

grad som Sullivan (2001) gör. Med tanke på det antalet studier som finns där det visats 

på att det finns ett samband avser vi att ändå testa kalendereffekter i denna studie.  
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Utöver studier av kalendereffekters inverkan på aktiemarknaden har det även gjorts 

studier på hur aktiefonders aktivitet varierar under året. En av dessa studier gjordes på 

australienska aktiefonder och huvudfokus var att studera om australiensiska aktiefonder 

väljer att anpassa sin strategi efter observerade kalendereffekter. Resultaten från 

Gallagher’s (2006, s. 1263-1264) studie visar att de studerade aktiefonderna visar en 

högre aktivitet kring den tid då kvartalsrapporter presenteras och att aktiviteten är lägre 

vid bokföringsårets slut. Vidare visar Gallagher’s (2006) resultat att aktiefondernas 

avkastning är högre under december. Då aktiefonder är det närmaste vi kan komma ett 

investmentföretag så är detta resultat väldigt intressant för vår studie. Innebär denna 

ökade avkastning även att investmentföretagen tar en större risk under just denna 

period?  

3.4.5 Avslutsfrekvens 

Det finns flera tidigare studier som studerat om avkastningen påverkas om en aktiefond 

är aktiv, det vill säga att de kontinuerligt förändrar sitt innehav för att skapa 

överavkastning, och en passiv aktiefond som försöker följa ett index (Wermers, 2000, 

s.1655-1656). Resultaten som Gruber (1996, s.787) presenterar i sin studie pekar på att 

en aktiv aktiefond underpresterar en passiv aktiefond med 65 baspunkter per år. Carhart 

(1997, s.80) drar liknande slutsatser när hans resultat visar att portföljomsättning och 

driftskostnader är negativt relaterade till fondens avkastning. Vidare menar Carhart 

(1997) att omsättningen i portföljen sänker avkastningen med 95 baspunkter för varje 

transaktion. 

Det finns dock forskning som menar att aktiva aktiefonder kan skapa en högre 

avkastning genom att försöka köpa och sälja i rätt tid. Grinblatt & Titman (1989, 1993) 

och Wermers (2000) drar slutsatsen att fondförvaltare har en förmåga att kunna förutse 

vilka aktier som kommer att vara vinnare och förlorare. I relation till detta har Chen, 

Jagadesh & Wermers (2000) studerat fonders handlande och kommer fram till att fonder 

tenderar att köpa aktier som överpresterar de aktier som de säljer. Detta samband är 

avgörande för om ett investmentföretag skall vara framgångsrikt eller inte. (refererad i 

Wermers, 2000, s.1656) 

Många fonder följer en förutbestämd strategi för hur de förvaltar sina innehav. En 

vanlig strategi är momentum investering, även kallad trend investering, som i stora drag 

innebär att fondförvaltarna anpassar fondens innehav efter föregående periods stora 

vinnare. Ett logiskt resonemang är att fonder som tillämpar denna strategi skapa en 

högre medelavkastning från portföljen än en passiv fond. Det är dock inte säkert att 

deras nettoavkastning till investerare är högre då denna kommer att påverkas av de 

ökade transaktionskostnaderna. (Wermers, 2000, s.1657) 

Resultaten från Wermers (2000, s. 1689-1690) tyder på att fondförvaltare har en 

förmåga att framgångsrikt värdera aktier och på så sätt generera en högre avkastning än 

ett brett marknadsindex. Det presenteras en andra förklaring till varför fondernas 

portföljer överpresterar marknadsindex vilket är att det delvis kan förklaras av de typer 

av aktier som fonder investerar i. Men när hänsyn tagits till diverse kostnader och de 

innehav i fonderna som inte är aktier så redovisar de aktiva aktiefonderna en lägre 

nettoavkastning än ett brett marknadsindex. Men det resultat som kanske kommer ha 

störst inverkan på vår studie är det resultat som säger att fonder med en högre 

portföljomsättning håller aktier som har betydligt högre avkastning än fonder med en 

lägre portföljomsättning. Innebär detta i sin tur att de investmentföretag som har en 

högre portföljomsättning tar mer risk för att ta del av en högre avkastning? För att ta 
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reda på detta vill vi undersöka hur avslutsfrekvensen påverkar risktagandet i de 

studerade investmentföretagen. 

3.5 Corporate Governace 

Corporate Governance (bolagstyrning) är ett brett område som kan beskrivas på olika 

sätt, ett syfte med bolagsstyrningen är att påverka att ett bolag drivs efter ägarnas 

intresse på ett så effektivt sätt som möjligt. Hur kan ägarna var säkra på att de får 

avkastning på deras satsade pengar? Det finns inga garantier, då ägarna efter att ha 

satsat sina pengar inte direkt bidrar med något i den vidare utveklingen av företaget. Det 

kan leda till att ledningen använder pengarna ineffektivt och till deras fördel istället för 

att fokusera på att ge något tillbaka, men utvecklingen har gått framåt speciellt i de 

utvecklade ekonomierna och nu fungerar denna relation bättre.  (Schleifer & Vishny, 

1997, s.737) 

Bolagstyrning kan vanligtvis förklaras med två mekanismer, den interna och externa. 

Där den förra syftar till storleken och sammansättningen av styrelsen och den senare 

syftar till hur intressenter (exempelvis aktieägare och kreditgivare), marknaden och 

myndigheter kontrollerar och påverkar bolagets styrning. (Gemmill & Thomas, 2005, 

s.726-728) 

Då ett företag går från att vara privatägd till att bli börsnoterat ökar ägarspridningen och 

det blir en tydligare separation mellan kontroll och ägande. Det uppstår ett 

informations- och agentproblem och det måste lösas för att kapitalet skall användas 

effektivt. Det är här bolagstyrningen kommer in i bilden och försöker sammanfoga 

ledningens och ägarnas intressen. En vanlig lösning för att få ledningen att maximera 

värdet för ägarna är olika incitamentsprogram, där ledningen själv blir ägare av aktier, 

optioner eller warranter vilket då kommer påverka deras egen förmögenhet beroende på 

hur det företaget utvecklas. (Eklund, 2008, s.12-13) 

Agentteorin förklarar relationen mellan ledningen (agenten) och ägarna (principalen), 

där ägarna vill maximera avkastningen, men där agenterna inte alltid har samma intresse 

eller motiv att göra så. Detta leder till att ägarna måste lägga ner tid och ha kunskapen 

att övervaka och kontrollera ledningen. Det finns olika sätt som ledningen kan se om sitt 

eget hus istället för ägarnas, för det första kan de göra kortsiktiga köp som är till deras 

gagn, det ökar kostnaderna för företag och minskar avkastningen. För det andra kan de 

ta strategiska beslut för att öka storleken på bolaget trots att det inte ökar avkastningen. 

(Gedajlovic & Shapiro, 1998, s. 534-535)  

Hur blir då detta intressant ur ett investmentföretags perspektiv med fokus på 

risktagande? Jensen & Meckling (1976) finner ett samband där ett litet ägarinnehav av 

ledningen leder till att de tar ut mer onödiga kostnader (refererad i Gedajlovic & 

Shapiro, 1998, s. 534-535). En del av investmentföretagens kostnader är 

förvaltningsavgiften, ledningen har ett incitament att maximera nuvärdet av dessa och 

föredrar då en svag styrelse så de kan kontrollera nivån på den själva (Gemmill & 

Thomas, 2005, s.726-728). Det blir då intressant att titta på investmentföretagets 

risktagande både från perspektivet av ledningens aktieinnehav och vilken storlek på 

förvaltningsavgiften de sätter. Om ledningen har ett större innehav av aktier i företaget 

innebär det att de riskerar sitt ”personliga kapital” när de ökar risken. Gemmill & 

Thomas (2005, s.725) finner i sin studie att högre förvaltningsavgifter leder till lägre 

avkastning för investmentföretagen och de finner även att mindre innehav av ledningen 

generellt leder till en högre förvaltningsavgift. 



 

32 

 

Som tidigare diskuterat i problembakgrunden är det rimligt att anta att ett ökat 

risktagande kombinerat med en högre förvaltningsavgift skulle potentiellt kunna ge en 

större inkomst till ledningen om portföljen skulle gå bra och den skulle även fungera 

som en stötdämpare om portföljen skulle gå dåligt. Då Gemmill & Thomas (2005) fann 

att en högre förvaltningsavgift stod i relation till lägre aktieinnehav av ledningen så blir 

det intressant att studera hur relationen står sig till ett förändrat risktagande hos 

investmentföretagen. Det blir även intressant att studera om det finns skillnader mellan 

ett större och mindre investmentföretag utifrån detta perspektiv. 

3.6 Makroekonomiskt perspektiv 

I Dagens Industris nätupplaga gick det på förmiddagen den nionde mars 2012 att läsa; 

”Spänd väntan på jobbsiffra från USA” (Munkhammar, 2012) för att senare på 

eftermiddagen läsa rubriken ”fler jobb än väntat i USA börsen stiger” (Öhrn, 2012). 

Detta visar på hur den makroekonomiska statistiken kan påverka finansmarknaden och 

speciellt börsmarknaden. Utveckling på börsmarknaden påverkar investmentföretagens 

portföljer och det leder oss in på hur deras risktagande influeras av den ekonomiska 

utvecklingen, vilket den makroekonomiska statistiken syftar till att beskriva. 

När det kommer till olika metoder för att mäta konjunkturen så grundar sig de flesta i 

statistiken. Den vanligaste variabeln är bruttonationalprodukteten (BNP), två generella 

egenskaper är att BNP ökar långsiktigt (BNP trenden) och fluktuerar kortsiktigt.  

Kopplat till BNP finns några variabler som samvarierar (Fregert & Jonung, 2005, s. 

247-252): 

 Låg volatilitet relativt BNP: Ränta, offentliga utgifter, konsumtion. 

 Hög volatilitet relativt BNP: Investeringar, export, industriproduktion. 

 Kontracykliskt relativt BNP: Offentliga utgifter. 

 Procykliskt relativt BNP: Investeringar, export, konsumtion. 

 Tidsförskjutning relativt BNP (ledande indikatorer): Produktivitet, orderläge, 

kapacitetsutnyttjande, nyregistrerade bilar, aktiekurser. 

 Tidsförskjutning relativt BNP (fördröjda indikatorer): Sysselsättning. 

En volatil variabel rör sig mer än BNP, med andra ord är avvikselsen större än BNP:s 

avvikelse från trenden. Kontracykliska variabler innebär att det rör sig motsatt riktning 

som BNP och procykliska variabler rör sig i samma riktning som BNP. En ledande 

indikator ändras innan en förändring i BNP sker och kan därför användas för att finna 

vändpunkter i ekonomin. En fördröjd indikator ändrar sig efter att BNP ändras. (Fregert 

& Jonung, 2005, s. 252) 

Ekonomin har blivit mer global vilket innebär att länders ekonomiska situation och 

konjunkturläge även påverkar andra länder. Sverige som är en liten öppen ekonomi 

påverkas i högsta grad av andra länders utveckling då mellan 40 och 50 procent av 

Sveriges BNP beror på exporten (Fregert & Jonung, 2005, s. 252). De svenska 

investmentföretagen äger en stor andel av de företagen som är beroende av exporten, 

vilket betyder att de indirekt påverkas av den svenska och globala ekonomin. Vi finner 

det intressant att studera hur investmentföretagens risktagande förhåller sig till 

fluktrationer i ekonomin då deras underliggande innehav påverkas. Vi vill också göra 

den jämförelse mellan ett större och mindre investmentföretag, då deras innehav skiljer 

sig i storlek och exponering mot olika marknader.   
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I en studie av Ramchander et al (2008, s.709) så undersöker de hur makroekonomiska 

statistik från Tyskland och USA påverkar substansrabatten på tre tyska 

investmentföretags listade på New York Stock Exchange (NYSE). De väljer ut fem 

olika variabler; industriproduktion, produktionsprisindex, detaljhandelns försäljning, 

handelsöverskott och arbetslösheten. De finner att det förligger stor skillnad hur 

substansvärdet och de underliggande innehaven reagerar på makroekonomisk statistik, 

men den intressantaste slutsaten är att beroende på hur innehaven i de tre tyska 

investmentföretagen är viktade geografiskt så reagerar de olika. Ett av 

investmentföretagen hade majoriteten av innehaven i tyska bolag och de reagerade bara 

på inhemsk markoekonomisk statistik, medan ett annat investmentföretag som var mer 

exponerat mot östra Europa reagerade mer på amerikansk makroekonomisk statistik. 

(Ramchander et al 2008, s.722) 

Det gör det rimligt att anta att beroende på vilka bolag som finns i portföljen och hur 

deras globala försäljning påverkas kommer makroekonomisk statistik ha olika inverkan. 

Industrivärden som har större bolag (Volvo, Sandvik, Ericsson) med en bredd global 

exponering kan påverkas annorlunda av inhemsk och utländsk makroekonomisk 

statistik jämfört med Svolder som äger mindre och medelstora bolag med en mindre 

exponering. Då makroekonomisk statistik är en vägvisare för konjunkturen kan det 

föreligga ett motiv för investmentföretagen att anpassa sitt risktagande. 

I en studie av Cakmakli & van Dijk (2010, s.1-4) grupperar de samman 116 

makroekonomiska variabler för att undersöka om det går att förutse framtida 

avkastningar och volatilitet baserat på månatlig data på Standard & Poor (S&P) 500 

index. Tidigare studier har visat på att även om en makroekonomisk variabel ser ut att 

ha ett prognosvärde för en viss period så fungerar den betydligt sämre för en annan 

period. Däremot finns det studier som pekar på att volatiliteten på börsmarknaden har en 

relation till makroekonomiska variabler, speciellt i lägen då ekonomin går in i en 

recession. I studien finner Cakmakli & van Dijk (2010) att deras stora grupperade urval 

av makroekonomiska variabler ger ett visst värde för att förutse framtida avkastning och 

volatilitet på det amerikanska S&P 500. (Cakmakli & van Dijk, 2010, s.48-49)    

Ewing et al (2003, s.203) genomförde en studie där de testade hur olika indexsektorer i 

USA påverkades av olika makrovariabler, däribland reporäntan (Fed fund rate) och 

marknadens riskpremie där de använde en proxyvariabel (skillnaden mellan lågt 

betygsatta företagsobligationer och den tio åriga statsobligationen). De fann att olika 

sektorer reagerade olika, exempelvis reagerade kapitalvaro- och finanssektorn starkt på 

förändringar i reporäntan (Ewing et al, 2003, s. 206). Till skillnad från Ramchander et al 

(2008) som fann att en geografisk viktning av portföljen har betydelse visar denna 

studie att olika sektorer kan reagera olika. Det gör det intressant att studera hur 

investmentföretagens risktagande kan förklaras utifrån makroekonomiska variabler och 

kompositionen av portföljen.  

3.6.1 Makroekonomiska variabler 

I tidigare studier har flertalet makroekonomiska variabler testats för att förklara deras 

inverkan på bland annat aktier och index med hänsyn till avkastningen och volatiliteten. 

Med stöd av teori och tidigare studier däribland Ramchander et al (2008) och Ewing et 

al (2003) vill vi studera hur makroekonomiska variabler från både Sverige och USA 

påverkar risktagande i våra utvalda investmentföretag. Tanken med urvalet av våra 

variabler är att de ska spegla faktorer som påverkar bolag olika, då våra studerade 

investmentföretag äger bolag från de flesta sektorer.  Nedan följer en förklaring på de 

variablerna vi avser att undersöka i relation till investmentföretagens risktagande.  
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Industri- och tjänsteproduktionen 

Industriproduktionsindexet utformas av statistiska centralbyrån (SCB) och syftar till att 

beskriva den ekonomiska aktiviteten inom den svenska industrin (SCBa, 2012). 

Tjänsteproduktionsindexet visar på den ekonomiska aktiviteten inom tjänstesektorn 

(SCBb, 2012). I USA produceras både nationell och regional statistik, Institute for 

Supply management (ISM) är en av de som producerar makroekonomisk statistik på 

nationell nivå. De producerar månatliga rapporter för både industri- och 

tjänsteproduktionen. (ISM, 2012)  

Detaljhandelns försäljning  

Detaljhandelns försäljning tas fram av SCB och beskriver de totala 

försäljningsvolymerna exklusive bensinstationer (SCBc, 2012). I USA gör 

handelsdepartmentet (US department of commerce) en sådan rapport med hjälp av US 

Census Bureau (USCB, 2012), den sammanställningen är dock inte i fasta priser vilket 

inte gör den likställd med den svenska producerad av SCB. Den amerikanska 

detaljhandeln som variabel blir därför skev, då det är rimligt att anta att detaljhandeln på 

årsbasis kommer öka (men hänsyn till inflationen). Den amerikanska variabeln kommer 

därför inte plockas med.  

Reporäntan 

Sedan 1994 är reporäntan riksbankens styrränta och det är den ränta bankerna får 

placera eller låna till i upp till sju dagar hos riskbanken (Riksbanken, 2012). 

Motsvarigheten till reporäntan i USA är the fed fund rate och den fastställs av the 

Federal Reserve (Federal reserve, 2012). 

Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer  

Konjunkturinstitutet grundades 1937 och är en statlig myndighet under 

finansdepartmentet, de gör prognoser för bland annat den svenska ekonomiska 

utvecklingen och den används som beslutsunderlag för politiska beslut. 

Konjunkturbarometern beskriver synen på den svenska ekonomin ur både företagens 

och hushållens perspektiv. Varje månad tillfrågas 6000 företag och 1500 hushåll om 

frågor som speglar den ekonomiska utvecklingen. Vi finner den variabel som intressant 

då den beskriver det rådande läget och förväntningar på den svenska ekonomin, den är 

inte en direkt makroekonomisk variabel likt reporäntan eller industriproduktionen utan 

istället en konfidensindikator. (Konjunkturinstitutet, 2012)    

3.7 Slutmodell och hypoteser  

Genom presentationen av den tidigare forskningen kring investmentföretag ville vi ge 

läsaren en bakgrund och även klaragöra vårt forskningsbidrag. Detta gjordes genom att 

redogöra för Russel (2007), Boudreaux (1973) och Niedorf & Beck (2007) studier kring 

substansrabatten. Vi lyfte även fram studierna av Pontiff (2007) och Agyei-Ampomah 

& Davies’s (2005) som enligt vårt tycke delvis berör risktagandet hos 

investmentföretagen. Vi vill i denna studie undersöka hur investmentföretagens 

risktagande kan förklaras ur ett portföljperspektiv. Här skiljer sig studierna åt, där de 

istället undersöker skillnaden i volatilitet mellan investmentföretagens avkastning och 

deras underliggande innehav.   



 

35 

 

Efter denna genomgång vill vi ge läsaren en förståelse för vilka risker som ett företag är 

exponerad mot och på de sättet visa att investmentföretagen påverkas indirekt genom 

sina innehav. För att ge läsaren en bättre förståelse för hur risken påverkar en portfölj 

delades risken upp i en systematisk och icke systematisk del. Vi visade där på hur 

diversifieringseffekten fungerar för en portfölj. För att kunna studera risktagandet hos 

investmentföretag måste ett riskmått väljas. Vi väljer här att presentera Markowitz 

(1959) teorier som också anses vara grunden till den moderna portföljvalsteorin för att 

sedan utvärdera olika riskmått som standardavvikelsen och CAPM. Vi argumenterar för 

att VaR är att föredra framför dessa, genom att VaR beskriver hur mycket en portfölj 

riskerar att förlora som mest i ett absolut värde till en viss sannolikhet under en given 

tidshorisont. Vi anser att ett mått likt VaR är mer lättförståeligt för den enskilde 

investeraren jämfört med de övriga diskuterade riskmåtten och det understödjs av Basel 

II. Läsaren bör nu ha en förståelse för vilka risker 

Efter att ha fastställt ett riskmått vill vi genom tidigare forskning och teorier lyfta fram 

olika perspektiv som vi tror kan beskriva investmentföretagens risktagande.  

I denna uppsats koncentreras det främst på tre grenar inom forskningsområdet 

Behavioural Finance. Den första grenen är Kahneman & Tversky’s (1979) prospect 

theory, en teori som förklarar hur vi människor reagerar och agerar när vi ställs inför 

olika val. Det resultat från deras forskning som får störst tyngd i denna uppsats är teorin 

kring hur vi människor reagerar när vi ställs inför en säker förlust. Kahneman & 

Tversky (1979) formar en teori som heter loss aversion vilket i stora drag innebär att vi 

människor är villiga att ta en högre risk för att undvika en säker förlust än vad vi är att 

riskera för att vinna motsvarande summa. Detta resultat stärks av Klinger & Tsur (2011) 

där de finner att företag som underpresterar sin referenspunkt är villiga att ta en högre 

risk i nästa period för att vinna tillbaka det som förlorats. Vi vill med utgångspunkt i 

dessa två studier undersöka om det finns ett samband mellan investmentföretagens 

risktagande och deras tidigare resultat (Hypotes a). Utifrån resultaten vill vi jämföra 

om det föreligger någon skillnad mellan ett större och mindre investmentföretag (detta 

gäller i fortsättningen för alla hypoteser vi ämnar pröva). 

Nästa gren fokuserar på hur avkastningen på aktiemarknaden tenderar till att variera 

mellan veckodagar, månader eller kvartal. Keima (1983) finner bland annat i sin studie 

att aktier har en högre avkastning under januari månad jämfört med resten av året, detta 

benämns som januarieffekten, men även att små bolag visar på en större januarieffekt än 

vad stora bolag gör. Hur påverkar januarieffekten investmentföretag? Vi vill undersöka 

om det finns ett samband mellan investmentföretagens risktagande och 

januarieffekten (Hypotes b). Ett rimligt antagande vore att investmentföretagen höjer 

risken i sin portfölj i slutet av kvartal fyra för att drar nytta av januarieffekten. Den sista 

grenen inom Behavioural Finance som presenterats berör hur avkastningen ser ut i en 

aktiv respektive passiv aktiefond. Här presenteras uttrycket avslutsfrekvens, det vill 

säga hur många avslut av positioner som investmentföretaget har under en period. 

Carhart (1997) finner i sin studie att varje avslut resulterar i att aktiefonden 

underpresterar med 95 baspunkter av transaktionens storlek, Wermers (2000) menar att 

fondförvaltare har en förmåga att välja ut de aktier som kommer att prestera bättre men 

att transaktionskostnader och overhead kostnader resulterar i att avkastning i en 

aktivfond blir lägre. Det är dock oklart hur investmentföretag påverkas av den 

kontinuerliga handel som de bedriver. Investmentföretag stänger och öppnar positioner 

löpande under årets gång, men hur påverkar detta risken i deras portfölj? Innebär en 

högre avslutsfrekvens att risken ökar? Det vi vill undersöka är om det finns något 
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samband med antalet avslut under ett kvartal med risktagandet i deras portfölj 

(Hypotes c).  

Det andra teoretiska perspektivet redogör för Corporate Governance och hur den 

påverkar ett företag och i vårt fall hur den kan kopplas till ett investmentföretag. Vi 

väljer att fokusera på två delar, förvaltningsavgiften och insiderinnehaven. 

Förvaltningsavgiften är kostnad från en investerares perspektiv som tas ut från 

investmentföretaget, men från ledningens perspektiv är detta en inkomst. Jensen & 

Meckling (1976) fann ett samband att ett litet ägarinnehav av ledningen ledde till att de 

tog ut mer onödiga kostnader, där inräknas förvaltningsavgiften. Vidare fann Gemmill 

& Thomas (2005) att högre förvaltningsavgifter leder till lägre avkastning för 

investmentföretaget samtidigt som de styrker Jensen & Meckling (1976) samband om 

att mindre innehav av ledningen leder till högre förvaltningsavgifter. Utifrån detta finner 

vi det intressant att studera hur dessa förhållanden står sig mot risktagandet i 

investmentföretagen. Ett ökat risktagande från investmentföretaget innebär att de ökar 

risken på det personliga satsade kapitalet? Vi vill med utgångspunkt från detta 

studera om investmentföretagens risktagande kan förklaras med ledningens 

innehav i företaget (Hypotes d). Förvaltningsavgiftens relation till ledningens innehav 

finns klargjort i tidigare studier, men vi finner det intressant att studera om 

risktagandet kan förklaras av nivån på förvaltningsavgiften (Hypotes e). Då det är 

rimligt att anta att en högre förvaltningsavgift kombinerat med ett högre risktagande 

skulle kunna ge en potentiellt högre inkomst till ledningen och även fungera som en 

stötdämpare om portföljen skulle gå dåligt. 

Det makroekonomiska perspektivet beskriver hur ekonomin och konjunkturen kan 

utvärderas. Vidare presenteras olika makroekonomiska variabler som kan användas för 

att beskriva konjunkturens utveckling. Vi gör sedan koppling till hur 

investmentföretagen påverkas av konjunkturen genom innehaven i deras portfölj. I 

studie av Ramchander et al (2008) undersöker de sambandet mellan olika 

makroekonomiska variabler (Tyskland och USA) och investmentföretagens 

substansrabatt. De finner att de olika investmentföretagen påverkas olika beroende på 

hur deras geografiska viktning i portföljen ser ut. Utifrån detta finner vi det intressant att 

använda oss av makroekonomiska variabler både från Sverige och USA för att studera 

sambandet med investmentföretagens risktagande.  

Ewing et al (2003) gjorde en studie där de undersökte hur olika indexsektorer 

påverkades av olika makroekonomiska variabler, de konkluderade att sektorerna 

påverkades olika. Exempelvis påverkades kapitalvaro- och finanssektorn starkt på 

förändringar i räntan i förhållande till andra sektorer, detta anser vi är logiskt då de är 

mer exponerad mot ränteläget. I tidigare studier har de flesta olika makroekonomiska 

variabler använts för att försöka förklara olika fenomen, som exempelvis 

substansrabatten och indexsektorers avkastning. Cakmakli & van Dijk (2010) använde 

sig av hela 116 olika makroekonomiska variabler för att förutse framtida avkastning och 

volatilitet på S&P 500 index. Investmentföretagens innehav är spridda på olika sektorer 

och med det som utgångspunkt har vi valt dessa; industri- och tjänsteproduktionen, 

detaljhandelns försäljning och reporäntan. Med dessa makroekonomiska variabler 

från både Sverige och USA vill vi undersöka om det finns ett samband med 

risktagandet i investmentföretagen (Hypotes f-i och k-m).  

Avslutningsvis vill vi använda oss av en konfidensindikator som beskriver det rådande 

läget i Sveriges ekonomi. Konjunkturinstitutet (KI) publicerar varje månad sin 

konjunkturbarometer och den tar hänsyn till företagens och hushållens situation och är 
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per definition en konfidensindikator. Vi vill undersöka om det finns ett samband 

mellan investmentföretagens risktagande och KI barometern (Hypotes j). 

Kompletta hypoteser återfinns i bilaga 2 och en operationalisering av hypoteserna sker 

i nästa kapitel. 

 

 

Figur 9. Slutmodell av Brink och Sjögren 2012. 
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4. Tillvägagångsätt 
Syftet med detta avsnitt är att ge läsaren en utförlig presentation av hur vi har gått 

tillväga i vår studie och vilka hinder vi stött på. En operationalisering av hypoteserna 

sker och läsaren presenterars också för olika statistiska metoder som vi använt oss av i 

denna studie. 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att basera vår studie på sekundär data som är offentligt tillgänglig via 

databaser eller andra tillförlitliga källor. Det innebär att vi inte har samlat in 

informationen själv utan samlat in redan befintlig information från andra källor. I 

litteraturen benämns detta tillvägagångssätt som sekundäranalys och anses vara ett 

vanligt tillvägagångssätt vid kvantitativa studier. Den databas som har använts i denna 

studie är Datastream som drivs av Thomson Financials Ltd. Detta är en källa som 

används frekvent i forskning vilket gör att vi anser att den vara tillförlitlig, vi är dock 

medvetna om att det finns en risk för att mindre fel i vår data. För att beräkna 

innehavens avkastning hämtades de aktuella innehavens justerade stängningskurs från 

Datastream och för att räkna fram de, vid rapportdatumet, gällande portföljandelarna 

hämtades rapportdatumets ojusterade stängningskurs. Sekundärdata rörande 

investmentföretagens portföljer, köp- och säljomsättning, insiderinnehav och 

kvartalsresultat har hämtats från företagens kvartalsrapporter som är tillgängliga på 

respektive företags hemsida (www.industrivarden.se, www.svolder.se). Vi anser att 

information som investmentföretag ger ut i form av rapporter är att anse som 

tillförlitliga. Inte minst i Industrivärdens fall då deras kvartalsrapporter granskas av 

revisorer. Vi vet därmed att deras rapporter inte innehåller väsentliga fel, med det menas 

att rapporten inte innehåller fel som skulle påverka en investerares bedömning av 

företaget. Svolders kvartalsrapporter har inte granskats av företagets revisorer men dess 

tillförlitlighet ses trots detta som hög då de inte vill lämna ut felaktig information som 

skulle få en negativ inverkan på deras aktie i ett senare skede. Företagens egna rapporter 

är vår enda tillgängliga källa för att få tag på denna information.  

Den andra delen av sekundärdata kommer från offentlig statistik, där den svenska 

makroekonomiska statistiken hämtats från statistiska centralbyrån (SCB), riksbanken 

och konjunkturinstitutet (KI). Statistiken från USA är hämtad från Federal Reserve, US 

Census Bureau och Institue for Supply management (ISM). Offentlig statistik kan ha 

sina brister då de ofta är öppna för tolkning, vi har därför noga granskat datan och anser 

med det i åtanke att den inhämtade statistiken är tillförlitlig för vår studie. Den 

amerikanska statistiken är hämtad från välkända källor som frekvent citeras och 

publiceras i svensk finansiell media vilket vi menar ger den en legitimitet och 

trovärdighet. 

Då vi har hämtat delar av vår data manuellt från rapporter finns det en risk för 

överföringsfel i vår undersökning. För att minimera dessa fel har vi försökt att 

genomföra detta arbete med högt fokus och frekvent tagit pauser från arbetet då vi känt 

att vår koncentration sjunkit. Vi har genom att noga granska varandras arbete under 

datainsamlingen gjort vad som står i vår makt för att försöka minska de överföringsfel 

som kan ha uppstått.  

http://www.industrivarden.se/
http://www.svolder.se/
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4.2 Urval 

Ett viktigt val forskaren ställs inför vid en kvantitativ studie är vilket urval hon ska 

använda i studien. För generaliserbarheten är en totalundersökning att föredra. Det är 

dock väldigt svårt att genomföra en totalundersökning då studien oftast blir väldigt 

tidskrävande. Alternativet är att genomföra någon form urvalsundersökning, forskaren 

försöker då ofta skapa en miniatyrkopia av populationen med ett sannolikhetsurval. 

(Svenning, 2003, s.101-102)  

En totalundersökning är inte ett alternativ för denna studie av flera skäl. Det främsta 

skälet är de problem som uppstår med värdering av onoterade bolag. Urvalet i denna 

studie består därför av investmentföretag vars portfölj till största del endast består av 

noterade bolag. Ytterligare en faktor som påverkade urvalet var tillgången till historisk 

portföljinformation. För studiens trovärdighet ville vi ha så mycket historisk data som 

möjligt, det visade sig dock ganska snabbt att det var få investmentföretag som 

tillhandahöll historisk portföljinformation innan införandet av IFRS 2005. Med 

utgångspunkt från vårt begränsade underlag av investmentföretag bestämde vi oss för 

att studera ett litet och ett större investmentföretag, främst därför att deras 

investeringsstrategier skiljer sig markant. Det begränsade urvalet gör att detta är en 

fallstudie av två investmentföretag.  

Det är svårt att bedöma generaliserbarheten för denna studie. I inledningen förs en 

diskussion kring investmentföretagens heterogenitet. De har alla olika strategier och 

olika uppbyggnad av portföljen. Detta gör att ett resultat för Industrivärden eller Svolder 

kan vara svårt att överföra på exempelvis Ratos eller Investor. Resultat från studien kan 

däremot användas för att utvärdera investmentföretag som är jämförbara med de 

studerade investmentföretagen. Generaliserbarheten begränsas även av att vi valt att 

genomföra en fallstudie, urvalet blir då lätt subjektivt och tappar representationen av 

den samlade populationen. Vi är därför försiktiga med att generalisera resultat för 

enstaka investmentföretag inom den samlade branschen.  

4.3 Antaganden 

4.3.1 Portföljberäkningar 

När riskmåttet för de enskilda portföljerna har beräknats har vi bortsett från de 

onoterade innehaven som förekommit. Detta har gjorts för att det är väldigt svårt att få 

en tillförlitlig och objektiv värdering av ett onoterat bolag då värderingen i stor 

utsträckning påverkas av de subjektiva antaganden som görs gällande exempelvis 

diskonteringsränta eller eventuell framtida tillväxt. Utöver att värdet starkt påverkas av 

subjektivitet så skulle en fundamental värdering vara väldigt tidskrävande, tid som vi 

inte anser oss kunna undvara. Vi tror dock inte att dessa bortfall får någon betydande 

påverkan på resultatet av vår studie då de onoterade bolagen utgör en väldigt liten del av 

den totala portföljen. För studiens trovärdighet ser vi det som bättre att utesluta dem 

snarare än att öppna upp för att resultatet påverkas av subjektiva värderingar. 

Detta har lett till att vi under perioder valt att utesluta Indutrade ur Industrivärdens 

portfölj samtliga kvartal innan de blev börsnoterade. Till följd av detta har vi även 

uteslutit Isaberg Rapid som varit onoterat under samtliga kvartal då Industrivärden ägt 

andelar i bolaget. Det har även fått inverkan på portföljberäkningarna för Svolder där 

det tydligaste exemplet är Movement. Vi har vidare i våra beräkningar för Svolder valt 

att utesluta de konvertibla lån som investmentföretagen innehaft då det är svårt att få 

fram ett löpande värde på dessa. I linje med detta har vi även valt att utesluta optioner 
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och andra derivatinstrument. Följden av detta blir att den totala portföljens värde 

minskar och att instrumentens diversifieringseffekt försvinner. Dock motsvarade 

instrumenten en liten andel av den totala portföljen och vi anser därför att det är 

försumbart och påverkar inte studiens trovärdighet. 

Vi har så långt det går valt att separera på A- och B-aktier när vi beräknat 

portföljandelar för att på så sätt få fram ett så korrekt riskmått som möjligt. I de fall där 

de inte är utsatt vilken aktie företaget äger har vi antagit att de äger A-aktier. I de fall då 

det inte finns någon A-aktie noterad har vi använts noteringen för B-aktien. Det 

tydligaste fallet av detta är Skanska där endast deras B-aktie är noterad på börsen men 

där Industrivärden även äger A-aktier. 

Det största problem vi stött på under bearbetningen av portföljerna är innehaven, främst 

i Svolder, som senare ändrat namn och därmed även fått en ny ”ticker” (en kombination 

av bokstäver som är unik för varje bolag, används för att identifiera aktier på börsen). 

Vi har i dessa fall sökt reda på information om bolaget och undersökt varför de ändrat 

namn på bolaget och har i dessa fall använt den nya tickern för att få fram 

prisinformation för bolagets aktie. Vilka bolag detta berör redogörs i Excel filen där 

portföljberäkningarna för Svolder visas (bifogas i en CD-skiva). 

4.3.1 Reporäntan 

Vid insamling av reporäntan upptäckte vi att redovisningen av reporäntan förändrats 

under den studerade perioden. Det problematiska var att den historiska reporäntan inte 

alltid redovisades. Vår förklaring ligger i att de under första halvan av 2000-talet inte 

dokumenterade reporäntan om inga förändringar skett, men likväl hade Riksbanken sina 

kontinuerliga sammanträden. Detta har gjort att vi för de månader då det inte finns 

någon notering gjort ett antagande om att reporäntan ligger kvar på samma nivå som 

senaste möjliga notering.  

4.4 VaR beräkningen 

I referensramen förklarar vi fyra olika metoder som kan användas för att beräkna ett 

företags VaR. Den stora skillnaden mellan dem är att två är parametriska och att två är 

icke-parametriska. Vi har valt att använda en parametrisk modell. Denna modell bygger 

på ett antagande om att aktiemarknadens avkastning är normalfördelad, det råder dock 

viss tvekan om avkastningen verkligen är normalfördelad i forskningen. Om 

avkastningen inte är normalfördelad kan det, som nämnts i referensramen, få till följd 

att VaR underskattas något. Vi ser dock inte detta som något problem för vår studie då 

vi inte är intresserade av att testa hur pricksäkert VaR är utan endast använda det som 

ett riskmått för investmentföretagens portfölj. En eventuell underskattning av VaR är 

konsekvent över tiden och är därför inget problem när det gäller jämförbarhet över tid, 

vilket är studiens syfte. Av de två parametriska beräkningsmodellerna har vi valt att 

utföra en relativ VaR beräkning, främst därför att den är att föredra enligt litteraturen. 

(Jorion, 2007, s.108-111) 

Uträkningen av VaR börjar med att samla in prisdata för de aktuella innehaven i 

portföljen för de studerade kvartalen. Vi har valt att samla in prisdata för tre år tillbaka 

från rapportdatumet, detta ger oss ungefär 780 observationer per innehav. Anledningen 

till att valet föll på tre år och inte en längre period är att vi vill undvika att några årtal 

följer med och påverkar alla beräkningar, vidare anser vi att tre år speglar risken på ett 

bra sätt. Vi menar på att det som hände för tio år sen i ett företag inte behöver spegla 

företagets situation idag, därför anser vi att en tre års period är lämplig. Samtidigt som 
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tidsperioden inte får bli för kort för då faller våra antaganden om att avkastningen skulle 

kunna vara normalfördelad.  

Två av de viktigaste valen i beräkningen av VaR är vilket konfidensintervall och vilken 

tidsperiod som används. Det hade varit att föredra att använda ett konfidensintervall och 

en tidsperiod som är befäst av tidigare studier men det finns dessvärre inga tidigare 

studier gjorda på investmentföretag där VaR använts på det sätt som vi vill göra. Vi 

fann att den bästa referens för våra beräkningar var de riktlinjer som enligt Basel II 

gäller för finansiella institutioner. Detta kan ifrågasättas, det är framförallt lätt att hävda 

att en likvidering av ett investmentföretags innehav tar längre tid än tio dagar. Men då 

denna invändning inte är direkt kopplad till vår frågeställning anser vi att det är bättre 

att basera våra antaganden på ett befintligt regelverk. Basel II förordar även ett 

konfidensintervall på 99 %, ett konfidensintervall som vi valt att använda i vår studie. 

Ett konfidensintervall på 99 % innebär att vi använder ett  på 2,326 i våra beräkningar. 

För att kunna beräkna VaR för en portfölj behövs utöver konfidensintervallet och 

tidsperioden även portföljens standardavvikelse. Beräkningen av portföljens 

standardavvikelse förklaras mer ingående i referensramen. Innehavens dagliga 

avkastning har beräknats enligt följande formel: 

   
(       )

    )
 

Vi får då fram den dagliga avkastningen i procent och utifrån denna konstruerar vi en 

kovarians-matris för att se hur de olika aktierna varierar med varandra, kovarianserna 

för Industrivärden är beräknade med hjälp av Excel och kovarianserna för Svolder är 

beräknade med hjälp av SPSS. Oavsett verktyg är det samma formel som använts vid 

beräkningarna. Kovariansen beräknas enligt följande formel: 

    
∑ (       )(

 
         )

   
 

Nästa steg är att beräkna de olika innehavens vikt i portföljen, det vill säga hur stor 

andel av det totala portföljvärdet som de enskilda innehaven utgör. Vikterna beräknas 

med den ojusterade stängningskursen för innehaven för att spegla det förhållande som 

var rådande vid rapportdatumet. Sedan beräknas portföljens standardavvikelse enligt 

följande formel: 
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Vår modell för VaR ser då ut som följer: 

VaR (mean) = W0 α σ√∆t = Wt 2,326 *            *√10 

Då VaR är direkt påverkat av storleken på portföljen skulle det vara missvisande att 

använda det absoluta talet från VaR beräkningarna som variabel. För att undvika att 

portföljens fluktuationer ska påverka vårt resultat har vi valt använda hur stor andel av 

portföljen som investmentföretaget riskerar i procent. Detta gör vi genom att ställa VaR 

i relation mot det totala portföljvärdet. Vi får då ett VaR uttryckt på ett sätt som lämpar 
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sig bättre att jämföra över tid samtidigt som det möjliggör för eventuella jämförelser 

mellan de olika investmentföretagen.  

4.5 Operationalisering av hypoteser 

Vi kommer genom multipla regressioner testa våra hypoteser och den beroende 

variabeln kommer vara risktagandet. Risktagandet definieras som diskuterades i 

föregående avsnitt som vår uträknade VaR i andel av portföljen. Exempel: Anta att VaR 

är uträknat till 100 MKR och att portföljens värde är 1000 MKR, risktagandet blir då 

100/1000 = 10 %.   

Behavioural Finance 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och dess 

tidigare resultat. 

För att undersöka om det föreligger något samband mellan ett dåligt kvartalsresultat och 

ett ökat risktagande i investmentföretagets portfölj behöver vi först definiera vad ett 

sämre resultat är. Det finns olika sätt att göra detta på, vi skulle kunna använda oss av 

ett negativt resultat. Med hänsyn till att investmentföretag ofta innehar bolag i sin 

portfölj som ger utdelning skulle denna metod potentiellt bli felaktig, då det föreligger 

ett säsongsmönster vilket innebär att de flesta utdelningar sker under första halvåret. För 

att undkomma detta problem och återkoppla till prospect theory vill vi jämföra 

kvartalsresultatet med föregående års. Se exempel nedan: 

Tabell 1. Operationalisering hypotes a. 

Risktagande kvartal 3 

2011 

10 % 

(A) Resultat kvartal 3 

2011 

800 MKR 

(B) Resultat kvartal 3 

2010 

900 MKR 

(A)-(B) 800-900 = -100  

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och 

Januarieffekten. 

För att undersöka om investmentföretagen drar nytta av januarieffekten avser vi att 

undersöka om deras risktagande är högre i sista kvartalet jämfört med resterande 

kvartal. Detta avser vi att testa genom att göra kvartalen till dummyvariabler i en 

regressionsanalys och använda ett kvartal som referenskvartal och på det sättet 

undersöka om det finns några skillnader mellan kvartalen. Svolder har ett brutet 

räkenskapsår, vilket innebär att det närmaste kvartalet innan årsskiftet är kvartal ett 

(slutar 30 november).  

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och dess 

avslutsfrekvens. 

Den ursprungliga tanken var att utgå direkt från antalet avslut (köp/sälj) som ett 

investmentföretag utför under ett kvartal, men då investmentföretagens är inkonsekvent 

i sin rapportering mellan kvartalen har vi valt att se på andra lösningar. En lösning vi 

funderade på vara att jämföra aktieportföljen periodvis mellan kvartalen och räkna ett 
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ändrat antal aktier som ett köp eller sälj, men vi anser att denna metod blir för 

missvisande samtidigt som det ökar risken för fel i databehandlingen. Vi valde därför 

istället att använda oss av en proxy för avsluten, vilket är totala köp och sälj 

omsättningen (för aktieportföljen) då denna redovisas av investmentföretagen. Vi är 

medvetna om att denna lösning har sina brister, exempelvis innebär inte ett större köp 

av aktier per automatik att det skett fler avslut. Det är rimligt att anta att dessa har en 

positiv korrelation vilket gör det till en rimlig proxy. För att vara objektiva och 

minimera eventuell databehandlingsfel så framstår denna lösning som bra. Vi kommer 

även använda naturliga logaritmen för att extremvärden inte ska få för stor betydelse. Se 

exempel nedan: 

Tabell 2. Operationalisering hypotes c. 

Risktagande kvartal 4 

2011 (VaR) 

 10 % 

Summa köp/sälj av 

aktier kvartal 4 2011 

Köp: 200 MKR 

Sälj: 150 MKR 

Omsättning: 200+150 = 

Ln (350) MKR 

 

Corporate Governance 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och 

storleken på dess förvaltningsavgift. 

Investmentföretagen tar ut förvaltningsavgiften kvartalsvis och redovisar denna olika 

under den studerade perioden, det varierar mellan absoluta kronor och procentform. Vi 

använder oss i denna studie det absoluta redovisade beloppet i procentandelen av 

substansvärdet. Vi anser att procentandelen är att föredra då ett absolut tal alltid 

kommer att vara högre om substansvärdet är högre men procentandelen står i 

förhållande till storleken och blir därför bättre att använda som jämförelse över tid. För 

att undersöka om det föreligger något samband mellan risktagandet och 

förvaltningsavgiften ställer vi sedan förvaltningsavgiften i kvartalet mot risktagandet i 

kvartalet. Se exempel på beräkningar nedan. 

 

Tabell 3. Operationalisering hypotes d. 

Risktagande kvartal 4 

2011 (VaR) 

10 % 

Förvaltningsavgiften 

kvartal 4 2011 

20/30000 MKR = 0,067 

% 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och 

insiders innehav i bolaget. 

Vi använder här de sammanlagda insiderinnehaven (totala antal aktier i båda aktieslagen 

om så finns) som är redovisat kvartalsvis via finansinspektionens insynsregister och 

ställer det i relation till investmentföretagens risktagande under samma kvartal. Vi 

använder här de sammanlaga innehaven som insynspersoner har. Vi har valt detta 
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tillvägagångssätt då det inte alltid är specificerat vilka som tillhör ledningen. För att 

minimera inflytande av extremvärden använder vi naturliga logaritmen för 

insiderinnehaven. Se exempel nedan. 

Tabell 4. Operationalisering hypotes e. 

Risktagande kvartal 4 

2011 (VaR) 

10 % 

Totala insiderinnehav 

kvartal 4 2011 

Ln (300 000) aktier 

 

Makroekonomiska variabler 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och 

industriproduktionen. (De övriga hypoteserna (g-m) återfinns i bilaga 2). 

Vi vill ”lagga” samtliga makroekonomiska variabler ett kvartal med motivet att 

investmentföretag ska ha möjligheten att tolka innebörden av en ändrad variabel och på 

det sättet ha möjlighet att omfördela portföljen. I och med att vi får fram 

investmentföretagens risktagande med hjälp av kvartalsrapporten (slutet av perioden) 

känns det som ett bra tillvägagångsätt. För Industrivärden är de makroekonomiska 

variablerna inhämtade för månaderna 3,6,9 och 12 och för Svolder är de aktuella 

månaderna 8,11,2 och 5. Se exempel nedan. 

Tabell 5. Operationalisering hypotes f-m. 

Risktagande kvartal 4 

2011 (VaR) 

10 % 

Industri produktionen 

(SWE) kvartal 3 

(månad nio) 2011 

122 (Indexvärde) 

4.6 Statistiska verktyg 

4.6.1 Regressionsanalys 

För att göra kvantitativa estimeringar av relationerna mellan investmentföretagens VaR 

och de variabler vi valt att inkludera i denna studie testar vi relationen dem emellan med 

hjälp av regressionsanalyser. En regressionsanalys är ett statistiskt försök att förklara 

hur rörelsen i en beroende variabel påverkas av rörelsen i en eller flera oberoende 

variabler. Stor del av ekonomisk forskning är fokuserad kring sambandet mellan orsak 

och effekt. Man ska dock inte bli lurad att tro att ett signifikant resultat från en 

regressionsanalys visar att det föreligger ett kausalitet samband, även om många 

ekonomiska relationer av naturen är kausala. (Studenmund, 2001, s. 7-8) 

Vi har valt att först göra en multipel linjär regression separat för de företagspecifika 

variablerna (Behavioural Finance och Corporate Governance) och de makroekonomiska 

variablerna. Sedan har vi satt samman dessa i en stor modell för att undersöka hur 

risktagandet förklaras tillsammans av de olika perspektiven. 
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När en regressionsanalys används som modell gör forskaren sju antaganden om 

relationen mellan variablerna och relationen mellan variablerna och feltermen (). Vi 

observerar aldrig feltermen i verkligheten, utan den uppskattas istället som residualerna. 

Residualen är felet vår modell gör i den skattade regression, det vill säga differensen 

mellan det observerade värdet (y) och det skattade värdet (ŷ). De sju antaganden följer 

nedan: 

1. Regressionsmodellen har linjära koefficienter, är korrekt specificerad och har 

en additiv felterm. 

2. Feltermens medelvärde är noll. 

3. De oberoende variablerna är inte korrelerade med feltermen. 

4. Det förekommer inte någon korrelation mellan olika feltermer för olika 

observationer. 

5. Feltermens har en konstant varians 

6. En oberoende variabel är inte en linjär funktion av någon annan oberoende 

variabel. 

7. Feltermen är normalfördelad.  

Då vi använder oss av tidsseriedata är antagande nummer fyra ett av de viktigaste för 

vår studie. Antagandet säger att observationer av  inte är korrelerade med varandra, det 

vill säga att en observation av ett positivt  inte påverkar eller syns inte i observationen 

av  i nästa period. Om observationerna av  korrelerar med varandra föreligger en så 

kallad autokorrelation, eller seriellkorrelation. Autokorrelation får till följd att 

signifikansen för det statistiska testet överskattas, med andra ord kan ett icke signifikant 

resultat göras signifikant.(Studenmund, 2001, s.84-91, 322-324) 

I vår multipla regression blir antagande nummer sex viktigt. Det säger att ingen av de 

förklarande variablerna är en perfekt linjär funktion av någon av de andra förklarande 

variablerna. Perfekt kollinearitet innebär att två förklarande variabler egentligen är 

samma eller att en variabel är en multipel av den andra och/eller att en konstant har lagt 

till en av variablerna. En metod att mäta multikollinearitet är att testa variance inflation 

factor (VIF). Ett VIF test undersöker till vilken grad en förklarande variabel kan 

förklaras av de andra förklarande variablerna, det vill säga att varje förklarande variabel 

har ett VIF. Hur svår multikollineariteten visas av hur stort VIF är, desto högre VIF 

desto större är multikollineariteten. (Studenmund, 2001, s.90-91, 256-257) 

Var gränsvärdet för VIF går för att konstatera att det föreligger multikollineritet är 

omdiskuterat.  En vanlig regel som förespråkas är regeln av tio, där ett VIF över tio 

implicerar ett multikollineritetproblem. O´Brien (2007, s.673-674) menar på att denna 

regel kan vara problematisk och att tröskelvärden på 10, 20 och 40 inte alltid 

rättfärdigar att plocka bort en variabel, utan istället måste ett helhetsperspektiv vägas in. 

Problemet med multikollineritet är att variansen ökar för parameterskattningen och att 

teckenet på parametern kan bli felaktig. Med utgångspunkt från att multikollineritet kan 

skapa stora problem väljer vi att använda oss av regeln av tio för VIF i våra multipla 

regressioner. 

4.6.2 T-test 

För att testa signifikansen i våra regressioner använder vi oss av ett T-test. T-test är det 

vanligast förekommande signifikanstest som används av ekonomer vid linjär regression. 
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Det är ett lätt test att använda men framförallt så är det ett lämpligt test att använda när  

är normalfördelad och när variansen av dess distribution måste estimeras. Formeln för 

T-testet ser ut som följer: (Studenmund, 2001, s.120-121) 

  
      

    

 

Där t är T-värdet för regressionen,    är riktningskoefficienten,     är den 

riktningskoefficienten som nollhypotesen förutsätter och     
 är standardavvikelsen för 

  . Då våra nollhypoteser är utformade som att det inte finns något samband blir 

samtliga     = 0 och därför kan formeln skrivas om till: (Studenmund, 2001, s.120-121) 

  
  

    

 

4.6.3 Durbin-Watson 

För att se om det föreligger någon autokorrelation i våra regressionsanalyser använder 

vi oss av det vanligt förekommande Durbin-Watson d testet . Om d är mellan noll och 

två föreligger det en positiv autokorrelation och om d är mellan två och fyra 

föreligger det en negativ autokorrelation. Utifrån detta kan vi utläsa att variablerna inte 

är autokorrelerade om d är lika med två. (Studemund, 2001, s.325-326) I Mintab 

återfinns en funktion där residualerna kan användas för att se om det föreligger 

autokorrelation. Detta illustreras i figur 10, om de blå staplarna överstiger den röda 

gränslinjen tyder det på autokorrelation.  

 

121110987654321

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

-0,2

-0,4

-0,6

-0,8

-1,0

Lag

A
u

to
c
o

rr
e

la
ti

o
n

Autocorrelation Function for RESI2
(with 5% significance limits for the autocorrelations)

 

Figur 10. Autokorrelation från Mintab. 

4.6.4 Cochrane-Orcutt 

I de fall då vi har en variabel som är signifikant och modellen visar upp tecken på 

autokorrelation justerar vi detta genom att använda oss av Cochrane-Orcutt metoden. 

När variabler inte är signifikanta korrigerar vi inte för autokorrelation, då signifikansen 

redan överskattas. Det första steget i Cochrane-Orcutt metoden är göra en 

regressionsanalys för residualerna (e), det ger oss ekvation (1) som ser ut som följer 

(Studemund, 2001, s.326-328): 

( )             

Vi får då ett skattat värde för  som vi kan använda i ekvation (2) där vi rensar för 

”ren” (pure) autokorrelation. ”Oren” (impure) autokorrelation innebär att vi har en 

felspecificerad modell, om detta är fallet ger inte regressionen väntevärdesriktiga 
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skattningar för beta koefficienten. Dessa två former är väldigt svårt att skilja på, men 

som tidigare nämnt är autokorrelation vanligt förekommande i tidseriedata och vi utgår 

från att det är ”ren” autokorrelation. När vi använder denna metod tappar vi en 

observation på grund av tidsförskjutningen.  

( )            (   )  (              )     

 

4.7 Statistisk diskussion 

Vi är medvetna om vi har ett begränsat antal observationer och det leder till att våra 

resultat blir statistiskt svaga. Vi förhåller oss därför delvis kritiska till våra resultat. Vid 

varje regression har vi genom plottar kontrollerat för att de olika regressionernas 

antaganden är uppfyllda. Genom att vi har ett mindre antal observationer faller det 

naturligt att antagandet om att feltermen (residualerna) ska vara normalfördelad blir 

mindre tydlig. Vi har grafiskt studerat residualernas fördelning och anser utifrån det att 

de är approximativt normalfördelade residualer. Heteroskedaciteten kan ofta ställa till 

problem i regressioner, detta har vi kontrollerat genom att plotta residualerna mot våra 

olika förklaringsvariabler i de olika regressionerna. Vi letar då efter olika mönster, 

speciellt ett ”trattmönster”, men vi har inte funnit något som tyder på det. Ett annat 

problem vi stött på är att extremvärden påverkar regressionerna, vi har valt att inte rensa 

för dessa värden då vi redan har ett begränsat antal observationer. Detta kan självklart 

diskuteras, men vi ansåg att det är viktigt att behålla observationer och inte hamna i en 

fälla där vi rensar extremvärden för att få variabler signifikanta. Med detta val förhåller 

vi oss objektiva, även om det hade varit önskvärt att rensa max- och minimivärden 

utifrån en fast procentsats och på det sättet förhållit oss objektiva. Vi gjorde vissa 

stickprov för att se hur extremvärdena påverkade skattningarna och i dessa fall såg vi att 

koefficienterna blev mer signifikanta.    

Ett annat problem vi stött på är autokorrelation. Vi anser att det var viktigt att korrigera 

för detta då det gör våra resultat mer trovärdiga. Vi har valt att korrigera för 

autokorrelationen då den är tydlig, detta bland annat för att vid varje justering tappas en 

observation och justeringarna är väldigt tidskrävande. Våra justeringar har resulterat i 

att variabler har gått från att vara signifikanta till att inte vara det på grund av att 

variansen i skattningarna har underskattats. Multikollineriteten har delvis också varit ett 

problem, vi har här valt att justera de stora modellerna för detta genom att plocka bort 

de variablerna med hög varians inflation faktor (VIF). Vi anser att det är viktigt att 

minimera de brister som uppstår i regressioner då de kan påverka skattningarna felaktigt 

och då även variablerna signifikans, vilket i sin tur påverkar våra slutsatser.  
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5. Empiri 
Syftet med detta kapitel är att presentera våra resultat för läsaren. För att underlätta 

för läsaren väljer vi att först presentera våra valda investmentföretag med avseende på 

börsutveckling, företagshistorik och målsättningar för portföljen. Sedan presenteras en 

översikt av risktagandets utveckling för våra investmentföretag. Vi kommer att 

presentera resultaten i studien genom multipla regressioner, där vi först testar de 

företagspecifika variablerna (Behavioural Finance och Corporate Governance) och de 

makroekonomiska variablerna enskilt. Avslutningsvis sätter vi samma alla variabler till 

i en stor modell. 

5.1 Presentation av investmentföretagen 

 

Figur 11. Aktiernas utveckling (1999-2012) i relation till OMX Stockholm 30. 

I figur 11 åskådliggörs Industrivärden och Svolders aktieutveckling i relation till 

varandra och OMX Stockholm 30 (Index). Vi ser från figuren att Industrivärden (svart 

linje) har gått betydligt bättre än både OMX 30 och Svolder under tidsperioden 1999-

2012. Vi kan också notera att Svolder har underpresterat OMX 30 under tidsperioden. 

För att ge läsaren en bild av de studerade bolagen och skillnader mellan dessa följer här 

en kortare presentation.  

5.1.1 Svolder 

Svolder bildades 1993 och har sex anställda. Placeringfilsofin är att investera i noterade 

aktier i svenska små och medelstora företag med målsättningen att över tid generera en 

positiv avkastning som överstiger svenska småbolagsmarknaden (CSRX). Svolder 

ställer vissa krav på potentiella bolag till sin aktieportfölj: 

 Noteringsavtal med NASDAQ OMX Stockholm AB 

 Etablerade affärsmodeller 
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 Utdelningskapacitet och utdelningsvilja 

 Storlek på bolaget ska falla inom CSRX 

(Svolder b, 2012) 

Svolder arbetar även med ett aktivt aktieurval (stock picking), deras portfölj ämnar inte 

vara en indexportfölj och de har inga krav på riskspridning enligt modern 

porföljvalsteori. De menar på att de riskerna som finns i innehavbolagen ofta är lägre än 

det som avspeglas i respektive akties kurssättning. (Svolder c, 2012) 

5.1.2 Industrivärden 

Industrivärdens historik går tillbaka till 1944, då de bildas av Handelsbanken. Detta 

efter att banken under 30-talskraschen hade erhållit väldigt mycket aktier och dessa 

skulle delas ut till aktieägarna. Sedan dess har Industrivärden visat att de kan skapa 

aktieägarvärde och ägarkretsen har utvidgats genom åren, nu återfinns småsparare, 

pensionsförvaltare, fonder och stiftelser. (Industrivärden b, 2012) 

Industrivärden har med över 60 års erfarenhet gett sina ägare en årlig avkastning på 14 

procent, detta kan jämföras med stockholmsbörsens 13 procent. Deras målsättning är att 

över tid genera hög tillväxt i substansvärdet. Deras värdeskapande kommer genom ett 

aktivt ägande och en professionell investeringsverksamhet. Genom sina innehavsbolag 

har de en global närvaro i över 180 länder. Industrivärden har några investeringskriterier 

som de följer, dessa är uppdelade utifrån innehaven och porföljen. Några av dessa 

redogörs för nedan. (Industrivärden c, 2012) 

Innehav 

 Medelstora och stora nordiska börsbolag 

 Bolag med affärsmodeller som kan tillämpas på flera marknader 

 Bolag som kan genera tillväxt i kassaflödet 

 Ledande positioner inom valda markandssegment 

 Ägarandel som ger betydande inflytande 

Portfölj 

 Fullinvesterad i aktier 

 Koncentration till ett begränsat antal aktieinnehav 

 Aktivt ägande med en lång placeringshorisont 
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5.1.3 Risktagandets utveckling 

I detta avsnitt vill vi presentera hur våra studerade investmentföretags risktagande har 

utvecklats under tidsperioden. 

 

Figur 12. Jämförelse mellan VaR och standardavvikelsen för portföljen för Svolder. 

Vi ser i figur 12 att Svolders risktagande (VaR i andel av portföljvärdet) har en identisk 

trend med standardavvikelsen för portföljen, detta kan förklaras med att vi i våra VaR 

beräkningar multiplicerat portföljens standardavvikelse med en faktor (se avsnitt 3.3.3) 

och sedan dividerat bort portföljvärdet. Vi ser vidare att Svolders risktagande var som 

högst (14,9 procent) kvartal fyra 2002 (kvartalsnummer 13 i figuren) för att sedan nå sin 

lägsta (5,86 procent) notering kvartal två 2006 (kvartalsnummer 26 i figuren). Direkt 

översatt innebär detta med våra antagande med ett konfidensintervall (99 procent) och 

en tidshorisont (10 dagar) att Svolder under kvartal fyra 2002 med 99 procent säkerhet 

inte kunde förlora mer än 14,9 % av portföljsvärdet under tio dagar under normala 

marknadsförhållanden. Vi kan även notera att under finanskrisens år 2008-2009 ökade 

risktagandet från ungefär 7 procent till 11 procent (kvartalnummer 34-39 i figuren) 

Under den studerade tidsperioden var det genomsnittliga risktagandet 9,78 procent.      
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Figur 13. Jämförelse mellan VaR och standardavvikelsen för portföljen för 

Industrivärden. 

Vi ser från figur 13 att Industrivärdens risktagande under tidersperioden var som lägst 

(6,74 procent) under kvartal ett 2006 (kvartalsnummer 25 i figuren) för att nå sin topp 

(16,8 %) under kvartal två 2009 (kvartalsnummer 38 i figuren).   En påminnelse till 

läsaren är att standardavvikelsen beräknades på daglig basis med tre års data, detta 

innebär att finanskrisen volatila rörelser avspeglar sig i risktagande i ett flertal kvartal 

efter 2008-2009. Under den studerade tidsperioden var det genomsnittliga risktagandet 

12,18 procent.  

Sammanfattningsvis ser vi att det finns likheter i trenden mellan Svolders och 

Industrivärdens risktagande under tidsperioden, där de båda noterar sitt lägsta 

risktagande under 2006. Under finanskrisen ökar risktagandet för båda 

investmentföretagen. Vi ser även att Svolder har ett lägre genomsnittligt risktagande än 

Industrivärden under tidsperioden.  
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5.2 Behavioural Finance och Corporate Governance perspektivet 

Vi kommer i detta avsnitt presentera resultaten där vi enskilt fokuserar på de 

företagsspecifika variablerna för de studerade investmentföretagen. På grund av att vi 

har 13 hypoteser kommer vi inte presentera dessa inför varje regression. De återfinns 

som helhet i bilaga 2 och i slutet av detta kapitel återfinns en sammanfattande tabell för 

hypoteserna. 

Tabell 6. Svolder-multipel linjär regression för Behavioural Finance och Corporate 

Governance. 

Svolder β t-test (p) VIF N R
2
 F-test (p) Durbin 

Watson 

∆Kvartalsresultat* 9x10
-7 

 0,08 

(0,937) 

1,13 44

** 

0,129

** 

0,76 

(0,624)**  
1,37** 

Dummy kvartal 2 

 

Dummy kvartal 3 

 

Dummy kvartal 4 

0,0035 

 

-0,0018 

 

0,0031 

0.74 

(0,466) 

-0,33 

(0,744) 

0,66 
(0,514) 

1,53 

 

1,94 

  

1,54 

 

     

Totala köp/sälj*** -0,0028 -0,75 
(0,459) 

1,39      

Förvaltningsavgift
1 1,662 0,87 

(0,391) 

1,79     

Insiderinnehav
1 0,0077 1,18 

(0,245) 

1,06     

*Skillnaden i resultat efter skatt mellan (t k) och (tk-1) i miljoner kronor (MKR), där t är årtal och k kvartal. 

** Gäller för modellen som helhet. 

***Den totala köp- och säljomsättningen (MKR) per kvartal är en proxy för avslutsfrekvens. 

1 Denna koefficient var signifikant innan korrigering för autokorrelation. 

Från tabell 6 ser vi att förklaringsgraden är relativt låg (12,9 procent), vilket innebär att 

modellen kan förklara väldigt lite av variationen i risktagandet (VaR som andel av 

aktieportföljen). F-testet visar på att ”modellen som helhet” inte fungerar, den är inte 

signifikant (p>0,05). För att tydliggöra den första förklarande variabeln 

∆Kvartalsresultat (hypotes a), så är den skillnaden mellan kvartalsresultatet från 

föregående år. Ett negativt tecken på koefficienten skulle innebär att de ökar 

risktagandet vid ett sämre resultat och vice versa för ett för bättre resultat, givet att vi 

ökar en förklarande variabel i taget samtidigt som övriga variabler hålls konstanta 

(OBS! detta gäller i fortsättning när vi diskuterar tecken i de multipla regressionerna).  

Vi kan vidare utläsa att ingen av de förklarande variablerna visar på ett signifikant 

samband med risktagandet. Vi kan därmed inte förkasta nollhypotesen (hypoteser a-e) 

och finner inte ett stöd att det föreligger ett samband med risktagandet. Då alla 
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förklarande variabler är långt ifrån signifikant skild från noll blir en diskussion om 

koefficienternas tecken meningslös. Vi ser inga problem med multikollineritet då 

Variance inflation factor (VIF) är väldigt låg för variablerna. Vad gäller januarieffekten 

(hypotes b) testade vi även att använda andra referenskvartal, men det blev ingen 

skillnad i resultatet. Noterbart är att Svolder har ett brutet räkenskapsår vilket innebär att 

kvartalet närmast årsskiftet är kvartal ett (slutar sista november), detta är i tabellen ovan 

använt som referenskvartal.     

Som diskuterat i kapitlet praktiskt metod är autokorrelation vanligt när tidsseriedata 

används. Modellen presenterad ovan är justerad för detta med Cochrane-Orcutt metoden 

då den första körningen visade på positiv autokorrelation (Durbin Watson = 0,65). 

Innan justeringen var både förvaltningsavgiften (p=0,001) och insiderinnehaven 

(p=0,006) signifikanta. Detta visar på hur autokorrelationen kan underskatta variansen 

och därigenom överskatta t-värden. 

 

Tabell 7. Industrivärden-multipel linjär regression för Behavioural Finance och 

Corporate Governance. 

Industrivärden β t-test (p) VIF N R
2
 F-test (p) Durbin 

Watson 

∆Kvartalsresultat* 3x10
-7 

 1,01 

(0,319) 

1,08 43** 0,097

** 

0,54 

(0,799)**  
1,70** 

Dummy kvartal 1 

 

Dummy kvartal 2 

 

Dummy kvartal 3 

0,0024 

 

0,0009 

 

0,0052 

0,39 

(0,698) 

0,16 

(0,875) 

0,87 
(0,392) 

1,54 

 

1,56 

  

1,57 

 

     

Totala köp/sälj*** -0,0009 -0,60 
(0,551) 

1,13     

Förvaltningsavgift
1 31,76 1,17 

(0,248) 

1,31     

Insiderinnehav
1 0,0026 0,84 

(0,404) 

1,35     

*Skillnaden i resultat efter skatt mellan (t k) och (tk-1) i miljoner kronor (MKR), där t är årtal och k kvartal. 

** Gäller för modellen som helhet. 

***Den totala köp- och säljomsättningen (MKR) per kvartal är en proxy för avslutsfrekvens. 

1 Denna koefficient var signifikant innan korrigering för autokorrelation. 

Från tabell 7 ser vi resultaten från Industrivärden, det finns stora likheter med Svolder. 

Vi får en lägre förklaringsgrad (9,7 procent) och F-test visar på att modellen som helhet 

inte fungerar (p>0,05).  I likhet med Svolder fick vi vid första körningen problem med 

positiv autokorrelation (Durbin Watson = 0,38). Modellen i tabell 7 är justerad för detta 
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med samma metod som för Svolder. Även här var förvaltningsavgiften (p= 0,009) och 

insiderinnehaven (p= 0,002) signifikanta innan justering. Vi kan inte förkasta 

nollhypotesen (hypoteser a-e) och finner inte ett stöd att det föreligger ett samband med 

risktagandet. I likhet med Svolder finns vi inget problem med multikollineritet då VIF 

värdena är låga. Även här testade vi med olika referenskvartal för att beakta dummy 

variablerna och januarieffekten (hypotes a), men det blev ingen skillnad i resultatet. För 

att undersöka januarieffekten ytterligare och säkerställa oss om att inte modellen bidrar 

med felaktigheter har vi valt att modellera och jämföra investmentföretagens 

genomsnittliga risktagande för kvartalen. 

 

 

Figur 14. Medelvärdet av risktagandet per kvartal för Svolder. 

 

 

Figur 15. Medelvärdet av risktagandet per kvartal för Industrivärden. 

Vi ser från figur 14 att risktagandet i genomsnitt för Svolder är högst för kvartal tre (1:a 

mars-31 maj), men att det är väldigt liten skillnad mellan kvartalen. För Industrivärden 

ser det ut på ett liknandet sätt, men skillnaderna mellan kvartalen är mindre än för 

Svolder. Vi ser även här från stapeldiagramen att det inte finns något som pekar på att 

investmentföretagen har ett högre risktagande innan årsskiftet för att dra nytta av 

januarieffekten. För att jämföra företagen ytterligare vill vi presentera ett diagram där vi 

jämför det genomsnittliga risktagandet och den genomsnittliga förvaltningsavgiften. 
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Figur 16. Jämförelse mellan det genomsnittliga risktagandet och förvaltningsavgiften. 

Från figur 16 ser vi att Industrivärden har ett betydligt högre risktagande, men trots det 

en mycket lägre förvaltningsavgift. Svolders förvaltningsavgift är nästan nio gånger 

högre än Industrivärden samtidigt har de ett lägre risktagande. Noterbart är att 

förvaltningsavgiften är per kvartal vilket innebär att Svolder årliga förvaltningsavgift 

hamnar på höga 1,76 procent, vilket går att likställa med en del dyrare fonder.  
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5.3 Det makroekonomiska perspektivet 

Vi kommer i detta avsnitt presentera resultaten där vi enskilt fokuserar på de 

makroekonomiska variablerna för de studerade investmentföretagen. 

 

Tabell 8. Multipel linjär regression för det makroekonomiska perspektivet. 

Svolder    Industrivärden   

N  47  47  

R
2
  0,778  0,652  

F-test (p)  
16,6 

(0,000) 
 

8,89  

(0,000) 
 

Durbin Watson  1,734  0,896  

 β t-test (p) VIF β t-test (p) VIF 

Industriproduktion -0.001 
-3,63 

(0,001) 
3,29 -0,0021 

-3,39 

(0,002) 
2,45 

Tjänsteproduktion 0,0007 
1,01   

(0,319) 
13,23 -0,0006 

-0,52 

(0,608) 
16,5 

Industriproduktion 

(USA) 
0,0004 

0,58   

(0,567) 
6,07 -0,0027 

-2,38 

(0,023) 
5,73 

Tjänsteproduktion 

(USA) 
-0,0011 

-1,83 

(0,075) 
4,79 0,00037 

0,38  

(0,704) 
3,33 

Detaljhandeln -0,0008 
-2,73 

(0,010) 
9,30 0,00038 

0,65  

(0,517) 
16,8 

Reporäntan 0,0092 
5,01   

(0,000) 
1,92 0,0015 

0,42  

(0,677) 
2,63 

Fed fund rate  -0,0095 
 -6.10 

(0.000) 
3,58 -0,0115 

-4,45 

(0,000) 
3,63 

Konjunkturbarometer 0,00047 
1,40   

(0,169) 
4,56 0,00192 

3,64  

(0,001) 
4,12 

Från tabell 8 ser vi den multipla regressionen för alla de makroekonomiska variablerna. 

Om vi först fokuserar på Svolder ser vi att förklaringsgraden är hög (77,8 procent) och 

att F-testet visar på att modellen som ”helhet” fungerar, den är signifikant (p=0,000). 

Durbin Watson visar inte på att det föreligger någon autokorrelation. Om vi tittar på t-

testen för att avgöra vilka variabler som ska vara med i modellen, ser vi att 

industriproduktionen, detaljhandeln, reporäntan och Fed fund rate är signifikanta (p< 

0,05). Vi kan för Svolder förkasta nollhypotesen för hypoteserna (f, h, i och m) och 

konstatera att det finns ett samband med risktagandet. Industriproduktionen, 

detaljhandeln och Fed fund rate har alla ett negativt tecken. Detta innebär att 
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risktagandet minskar när dessa variabler ökar. Reporäntan har ett positivt tecken vilket 

innebär att risktagandet ökar när reporäntan höjs.  Vi kan också notera att det finns ett 

litet problem med multikollineritet (höga VIF värden), där tjänsteproduktion når över 

gränsvärdet tio. 

Från tabell 8 kan vi även utläsa den multipla regressionen för Industrivärden. Den visar 

på en förklaringsgrad på 65,2 procent, vilket är något lägre jämfört med Svolder. F-

testet är signifikant (p=0,000) och modellen som helhet fungerar bra. Durbin Watson 

testet visar på att det föreligger en svagare positiv autokorrelation.  Från t-testen ser vi 

att industriproduktion (p=0,002), industriproduktion (USA) (p=0,023), Fed fund rate 

(p=0,000) och konjunkturbarometern (p=0,001) är signifikanta. Vi kan därmed för 

Industrivärden förkasta nollhypotesen för hypoteserna (f, k, j och m) och konstatera att 

det finns ett samband med risktagandet. En snabb analys av VIF säger oss att det 

föreligger problem med multikollineritet.  

Gemensamt för båda företagen är att industriproduktionen och Fed fund rate är 

signifikanta och har ett negativt tecken. 

5.4 Perspektiven tillsammans 

Vi kommer i detta avsnitt att sätta samman alla förklaringsvariabler till en stor modell 

för båda företagen. Anledningen till detta är att addera konjunkturen (makroekonomiska 

perspektivet) med de företagsspecifika variablerna, för att studera hur de tillsammans 

kan förklara risktagandet i våra studerade investmentföretag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

Tabell 9. Stora modellen för Svolder. 

Svolder β t-test (p) VIF N R
2
 F-test (p) 

Durbin 

Watson 

∆Kvartalsresultat* 1,5x10
-5 1,38 

(0,178) 
1,64 45** 0,913** 

20,23 

(0,000)** 
2,124** 

Dummy kvartal 2 0,0403 
4,44 

(0,000) 
9,86     

Dummy kvartal 3 0,0242 
2,76 

(0,010) 
9,21     

Dummy kvartal 4 0,0335 
4,27 

(0,000) 
7,36     

Totala köp/sälj*** -0,0056 
-1,38 

(0,178) 
2,63     

Förvaltningsavgift 1,471 
0,83 

(0,412) 
3,72     

Insiderinnehav -0,0051 
-0,83 

(0,412) 
8,368     

Industriproduktion
 

-0,0024 
-5,38 

(0,000) 
11,40       

Tjänsteproduktion
 

-0,0003 
-0,50 

(0,623) 

 

20,31 
    

Industriproduktion 

(USA) 
0,0001 

0,20 

(0,842)  
8,18     

Tjänsteproduktion 

(USA) 
-0,0006 

-1,18 

(0,247)  
6,652     

Detaljhandeln -0,0001 
-0,53 

(0,599) 
15,10      

Reporäntan 0,0136 
6,86 

(0,000) 
 4,28     

Fed fund rate (USA)
 

-0,0085 
-5,07 

(0,000)  
7,37       

Konjunkturbarometern 0,0008 
2,55 

(0,016) 
7,37     

*Skillnaden i resultat efter skatt mellan (t k) och (tk-1) i miljoner kronor (MKR), där t är årtal och k kvartal. 

** Gäller för modellen som helhet. 

***Den totala köp- och säljomsättningen (MKR) per kvartal är en proxy för avslutsfrekvens. 

När vi testar samtliga förklarande variabler mot Svolders risktagande resulterar det i en 

modell med en hög förklaringsgrad (91,3 procent), F-testet visar på att modellen 

fungerar bra som helhet (p< 0,05). Durbin Watson testet visar på att det inte föreligger 

någon autokorrelation. Om vi tittar enskilt på koefficienterna ser vi att 
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dummyvariablerna, industriproduktionen, reporäntan, Fed fund rate och 

konjunkturbarometern är signifikanta (p<0,05). Vi kan därmed förkasta nollhypoteserna 

(hypotes b, f, i, j och m) och konstatera att det finns ett samband med risktagandet. 

Dummyvariablerna är signifikanta men då dessa är positiva innebär det att risktagande 

är högre i dessa kvartal jämfört med vårt referenskvartal (kvartal ett), vilket innebär att 

vi inte kan finna ett samband som tyder på att Svolder ökar risktagandet i kvartal ett för 

att dra nytta av januarieffekten. Industriproduktionen och Fed fund rate har ett negativt 

tecken vilket innebär att risktagande minskar när dessa ökar. Reporäntan och 

konjunkturbarometern har istället ett positivt tecken, vilket innebär att Svolders 

risktagande ökar när dessa variabler ökar.  

I den stora modellen ser vi nu att en del av de företagsspecifika variablerna, exempelvis 

∆Kvartalsresultat visar ett lägre p-värde. Den är dock inte signifikant, men tillsammans 

med konjunkturen visar den ett lägre p-värde i jämförelse med resultatet från tabell 6. 

Vi ser även en del förändringar från tabell 8, där konjunkturbarometern nu är signifikant 

skild från noll, men däremot är inte detaljhandeln det längre.  

Genom att tolka VIF värdena ser vi att det föreligger ett multikollineritetproblem, där 

industriproduktionen, tjänsteproduktionen och detaljhandeln alla överskrider 

gränsvärdet (VIF>10). Vi justerade modellen för detta och plockade även bort de icke 

signifikanta variablerna, detta resulterade i att totala köp/sälj blev signifikant skild från 

noll (p=0,009) med ett negativt tecken. Den justerade modellen återfinns i sin helhet i 

bilaga 3. Genom att addera variabler som beskriver konjunkturen har vi fått en bättre 

modell för att förklara risktagandet.   
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Tabell 10. Stora modellen för Industrivärden. 

Industrivärden β t-test (p) VIF N R
2
 F-test (p) 

Durbin 

Watson 

∆Kvartalsresultat* 7,6x10
-7 1,55 

(0,132) 
2,14 44** 0,827** 

8,90   

(0,000)** 
1,386** 

Dummy kvartal 1 -0,0196 
-1,44 

(0,162) 
6,18     

Dummy kvartal 2 0,0115 
1,34 

(0,190) 
2,45     

Dummy kvartal 3 0,0041 
0,56 

(0,578) 
1,76     

Totala köp/sälj*** -0,0001 
-0,04 

(0,966) 
1,96     

Förvaltningsavgift 20,57 
0,41 

(0,688) 
12,92     

Insiderinnehav 0,0034 
1,16 

(0,254) 
8,04     

Industriproduktion
 

-0,0029 
-3,11 

(0,004) 
8,01       

Tjänsteproduktion
 

0,0001 
0,15 

(0,880) 

 

16,41 
    

Industriproduktion 

(USA) 
-0,0022 

-2,04 

(0,051)  
7,32     

Tjänsteproduktion 

(USA) 
0,0011 

1,16 

(0,254)  
4,32     

Detaljhandeln 0,0008 
1,28 

(0,210) 
26,49      

Reporäntan 0,0082 
1,71 

(0,099) 
 7,01     

Fed fund rate (USA)
 

-0,0104 
-3,30 

(0,003)  
6,34       

Konjunkturbarometern 0,0014 
2,44 

(0,021) 
6,95     

*Skillnaden i resultat efter skatt mellan (t k) och (tk-1) i miljoner kronor (MKR), där t är årtal och k kvartal. 

** Gäller för modellen som helhet. 

***Den totala köp- och säljomsättningen (MKR) per kvartal är en proxy för avslutsfrekvens. 

I tabell 10 visas resultatet från den samlade modellen för Industrivärden, vi kan se att 

precis som för Svolder så förklarar den samlade modellen risktagandet bättre i 

jämförelse med de enskilda modellerna. Vi får här en något lägre förklaringsgrad (82,7 

procent) i jämförelse med Svolder. F-test visar på att modellen som helhet fungerar bra 
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(p<0,000). Durbin Watson visar inte på någon autokorrelation. Industriproduktionen, 

Fed fund rate och konjunkturbarometern är alla signifikanta (p<0,05). Vi kan därmed 

förkasta nollhypotesen (hypoteser f, j och m) och konstatera att det finns ett samband 

med risktagandet.  

Industriproduktion och Fed fund rate har ett negativt tecken, vilket innebär att 

Industrivärden risktagande minskar när dessa variabler ökar. Konjunkturbarometern har 

ett positivt tecken vilket innebär att risktagandet ökar när denna ökar. I likhet med 

Svolder får även den stora modellen problem med multikollineritet. 

Förvaltningsavgiften, tjänsteproduktion och detaljhandeln hamnar alla över gränsvärdet 

(VIF>10). Vi justerade även denna modell för statistiska brister, det resulterade i att 

industriproduktion (USA) blev signifikant (p<0,05) med ett negativt tecken. Den 

justerade modellen som helhet återfinns i bilaga 4. 

Sammanfattningsvis ser vi att både Svolder och Industrivärden har 

industriproduktionen, Fed fund rate och konjunkturbarometern som gemensamma 

förklarande variabler. En ökning av industriproduktionen med en enhet minskar 

risktagande i Svolder med 0,24 procent och med 0,29 procent för Industrivärden. En 

ökning av Fed fund rate med en enhet minskar risktagande i Svolder med 0,85 procent 

och med 1,04 procent för Industrivärden, här är skillnaden betydligt större. En ökning i 

konjunkturbarometern med en enhet ökar risktagandet hos Svolder med 0,08 procent 

och 0,14 procent för Industrivärden. 
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5.4.1 Sammanfattande resultat 

För att ge läsaren en bättre överblick av de samlade resultaten presenterar vi här en 

sammanfattande tabell. Resultaten utgår från de stora justerade modellerna. 

Tabell 11. Hypoteser och resultat. 

Våra hypoteser (a-m) Industrivärden 
(signifikans) 

Svolder 
(signifikans) 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets 

portfölj och deras tidigare resultat 
Nej Nej 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets 

portfölj och Januarieffekten. 
Nej Ja 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets 

portfölj och deras avslutsfrekvens. 
Nej Ja 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets 

portfölj och storleken på deras förvaltningsavgift. 
Nej Nej 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets 

portfölj och insiders innehav i bolaget. 
Nej Nej 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets 

portfölj och industriproduktionen. 

Ja Ja 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets 

portfölj och tjänsteproduktionen. 

Nej Nej 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets 

portfölj och detaljhandelns försäljning. 
Nej Nej 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets 

portfölj och reporäntan. 
Nej Ja 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets 

portfölj och konjunkturbarometern. 

Ja Ja 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets 

portfölj och industriproduktion (USA). 
Ja Nej 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets 

portfölj och tjänsteproduktionen (USA). 
Nej Nej 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets 

portfölj och Fed fund rate (USA). 
Ja Ja 

Vi ser från tabell 11 som tidigare diskuterats att det finns gemensamma signifikanta 

förklaringsvariabler för våra studerade investmentföretag. Dessa är 

industriproduktionen, konjunkturbarometern och Fed fund rate. En ökning i 

industriproduktionen och Fed fund rate minskar investmentföretagens risktagande och 

en ökning av konjunkturbarometern ökar risktagandet. 

 

 



 

63 

 

6. Analys 
Syftet med detta kapitel är att analysera våra resultat och återkoppla till vår 

referensram. Vi kommer även gå lite utanför referensramen för att analysera våra 

resultat för att försöka förklara investmentföretagens risktagande, detta med stöd från 

våra empiriska resultat. 

6.1 Studien 

Vi är medvetna om att vi gav oss in i ett område som var mer eller mindre outforskat 

när det kommer till investmentföretag, vilket gör återkopplingen mellan våra resultat 

och referensramen svårare. Ett problem i vår studie är att vi har ett begränsat antal 

observationer, detta var inte något vi kunde påverka då företagens rapportering inte 

sträcker sig mycket längre bakåt i tiden. Detta gör att våra resultat till viss del blir 

statistiskt svaga, vi är medveten om detta och därav håller vi oss kritiska till resultaten.  

6.2 Risktagandet och investmentföretagen 

I figur 12 och 13 illustrerades investmentföretagens risktagande över tid, här kunde vi 

notera att risktagandet tenderar till att visa upp en trend, denna diskussion återkommer 

vi till i det sista avsnittet av analysen. Vi kunde även se att Industrivärden generellt har 

ett högre risktagande än Svolder. Industrivärdens genomsnittliga risktagande var 12,18 

procent jämfört med Svolders 9,78 procent. Welc (2012) menar på att investeringar i 

mindre företag är behäftat med högre risk. Ett rimligt antagande är att Svolder som 

investerar i små och medelstora företag bör ha en högre risk i portföljen jämfört med 

Industrivärden som investerar i större företag. Under arbetets gång med 

portföljberäkningarna upptäckte vi snabbt att Svolder har betydligt fler innehav i sin 

portfölj i jämförelse med Industrivärden (i bilaga 5 och 6 återfinns ett urval av deras 

portföljer). Detta innebär i enlighet med Ross et al (2008) att de får en mer diversifierad 

portfölj än Industrivärden och vi finner att detta kan vara en förklaring till att Svolder 

har ett lägre risktagande. 

6.3 Behavioural Finance och investmentföretagen 

Kahneman & Tversky (1979) menade att individer var villig att ta en högre risk för att 

undvika en förlust än att vad vi är för att realisera en vinst. Med utgångspunkt från 

Kliger & Tsur (2011) studie ville vi studera om investmentföretagens resultat påverkar 

deras risktagande, detta då Kliger & Tsur (2011) fann ett negativt signifikant samband 

mellan företagens resultat och deras risktagande. Vi finner i vår studie inget stöd för att 

det föreligger ett samband mellan våra investmentföretags resultat (∆Kvartalsresultat) 

och deras risktagande. Det vi kan notera är att när vi adderade konjunkturens 

(makroekonomiska variablerna) påverkan i regressionen minskade signifikansen 

avsevärt för denna variabel, exempelvis för Industrivärden minskade signifikansen från 

0,32 till och 0,14. Variabeln är dock inte signifikant skild från noll vid vår utsatta 

signifikansnivå (0,05), men vi anser att det är värt att notera. I enlighet med Kahneman 

& Tversky (1979) och Kliger & Tsur (2011) förväntade vi oss att det skulle finnas ett 

negativt samband, men om vi återigen låter oss titta på koefficienterna för Svolder och 

Industrivärden (trots att de inte är signifikanta) ser vi att sambandet är det motsatta. 

I vår studie använder vi oss av ett annat riskmått och ställer resultatet mot en annan 

referensram i jämförelse med Kliger & Tsur (2011). En stor skillnad är att vi använder 

oss av ett riskmått som baseras på en längre tidsperiod, detta gör att vi får ett riskmått 
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som tenderar att variera mindre över tiden. Vi får även in ett tidsberoende mot 

marknaden som helhet i vårt riskmått, då grunden i vårt val av VaR bygger på 

standardavvikelsen för portföljen. Referensramen i Kliger & Tsur (2011) studie baseras 

på ett benchmark mot den samlade industrin, men då investmentföretagen är heterogena 

och mindre representerade är det svårt att finna ett benchmark i jämförelsesyfte. Vårt 

val av referensram för resultatet kan vara en bidragande orsak till att vi inte finner något 

samband. Då investmentföretagens resultat påverkas av ett säsongsmönster av 

utdelningar och den allmänna börsutvecklingen, begränsas möjligheterna till ett annat 

val av referens. När vi har studerat innehaven i investmentföretagens portföljer ser vi ett 

tydligt mönster att de äger en del företag på längre sikt (med större andel i portföljen), 

de gör därmed ett aktivt val att börsmarknadens utveckling får påverka resultatet. Detta 

kombinerat med de begränsade observationerna kan leda till att variabeln inte passar in i 

modellen för att förklara risktagandet.   

Kalendereffekter är ett väl studerat område, Keima (1983) fann att det förekom en 

överavkastning i småbolag på den amerikanska marknaden under januarimånad. Utifrån 

detta undersöker vi om investmentföretag justerar sitt risktagande för att dra nytta av 

den tillfälliga överavkastningen. Svolder och Industrivärden har som tidigare diskuterats 

olika investeringsstrategier vilket fick oss att tro att Svolder i större utsträckning skulle 

dra nytta av januarieffekten genom att öka risktagandet innan årsskiftet.  Resultaten från 

regressionerna där bara de företagsspecifika variablerna var inkluderad ger oss inget 

stöd att risktagandet skiljer sig mellan kvartalen för de studerade investmentföretagen, 

detta styrks även från diagramen över det genomsnittliga risktagandet (per kvartal) för 

investmentföretagen. Vi är medvetna om att ett medelvärde påverkas av extremvärden, 

men trots det ser vi att skillnaderna är små mellan kvartalen. Det kan förklaras som 

tidigare diskuterats att investmentföretagen har en del innehav under längre perioder, 

vilket påverkar deras risktagande sekventiellt. Med andra ord har de större innehaven en 

stor inverkan på risktagandet och gör förändringarna mellan kvartalen små.  

När konjunkturen adderades till modellen för Svolder blev kvartalen signifikanta med 

positiva tecken, detta visar att risktagande är högre i de övriga kvartalen jämfört med 

referenskvartalet. Det innebär att Svolder istället sänker sitt risktagande innan årsskiftet 

och det talar emot att de drar nytta av januarieffekten. Då Svolder har ett brutet 

räkenskapsår valde vi att använda kvartal ett (slutar sista november) som referens för att 

undersöka om de drar nytta av januarieffekten.  Om Svolder istället har justerat sin 

portfölj under december månad skulle det visa sig först i kvartal två (slutar sista 

februari). Hur vi än vrider och vänder på det hela finner vi det svårt att mäta 

risktagandet i förhållande till januarieffekten på grund av att vi bara kan observera 

portföljerna kvartalsvis.      

Wermer (2000) fann att fonder med högre portföljomsättning äger aktier med högre 

avkastning. Utifrån detta vill vi undersöka om investmentföretagens avslutsfrekvens kan 

förklara risktagandet. I den stora modellen för Svolder efter justering för 

multikollineritet finner vi ett negativt signifikant samband för köp/sälj omsättning. Detta 

visar på att Svolder minskar sitt risktagande i portföljen då ökar köp-/säljomsättningen. 

Om vi accepterar relationen mellan förväntad avkastning och risk (CAPM), ser vi att 

resultatet för Svolder delvis går emot Wermer (2000) resultat, då Svolder sänker sitt 

risktagande när de ökar köp-/säljomsättningen. Wermer (2000) studie utgår från fonder 

och relationen mellan avkastning och portföljomsättning, vi förhåller oss därför kritiska 

till jämförelsen. För Industrivärden finner vi inget stöd för ett samband mellan 

risktagandet och avslutsfrekvensen. En förklaring till skillnaden mellan företagen kan 

vara att Svolder har en större omsättning av innehaven i jämförelse med Industrivärden, 
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detta illustreras i figur 17. Detta förhållande överensstämmer även med de olika 

investmentföretagens strategi (se av snitt 5.1.1-2) där Svolder framstår som mer aktiva i 

sin handel jämfört med Industrivärden.  

 

 

Figur 17. Genomsnittlig portföljomsättning kvartalsvis. 

Vi ser i figur 17 att skillnaden är stor mellan Svolder och Industrivärden, där Svolders 

portföljomsättning (köp/sälj) per kvartal är väldigt hög. Svolder omsatte som högst 56,5 

procent och som lägst 7,5 procent av portföljen under ett kvartal. Motsvarande siffror 

för Industrivärden är 19,6 procent och 0,1 procent. 

6.4 Corporate Governance och investmentföretagen 

Utifrån Jensen & Meckling (1976) och Gemill & Thomas (2005) studier fann vi en 

ingång att studera förvaltningsavgiften och insiderinnehaven i relation till risktagandet. 

Vi finner i vår studie inget signifikant samband som tyder på att storleken på 

förvaltningsavgiften eller insiderinnehaven kan förklara risktagandet efter justering för 

autokorrelation.  

En orsak till att vi inte finner ett signifikant samband för insiderinnehaven kan vara att 

de inhämtades kvartalsvis, detta då det är väldigt små förändringar bland innehaven och 

ibland inget alls mellan kvartalen. Insiderreglerna kan vara en förklaring till de små 

förändringarna mellan kvartalen, då det begränsar handeln för insynspersoner. Ett 

alternativ var att inhämta insiderinnehaven på årsbasis, men det skulle begränsa våra 

observationer markant. En annan möjlig förklaring återkommer vi med i sista avsnittet i 

kapitlet. 

Det vi kan urskilja är att Svolder har en betydligt högre genomsnittlig förvaltningsavgift 

i jämförelse med Industrivärden samtidigt som de har ett lägre genomsnittligt 

risktagande. Om vi sätter det i relation till Gemill & Thomas (2005) som fann att högre 

förvaltningsavgifter leder till lägre avkastning för investmentföretagen och accepterar 

relationen mellan förväntad avkastning och risk (CAPM) så ser vi att detta samband 

skulle kunna stämma mellan företagen. 

6.5 Konjunkturen och investmentföretagen 

Ramchander et al (2008) undersökte hur makroekonomiska variabler påverkade 

substansrabatten på tyska investmentföretag genom att använda både inhemsk och 
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amerikansk makroekonomisk statistik. Med utgångspunkt från denna studie, Ewing et al 

(2003) och Camakli & Van Dijk (2010) vill vi undersöka hur konjunkturen påverkar 

risktagandet i våra studerade investmentföretag.  

Vi började med att studera hur väl de makroekonomiska variablerna kunde förklara 

risktagandet på egen hand.  För Svolder finner vi ett signifikant samband för 

industriproduktionen, detaljhandeln, reporäntan och Fed fund rate. 

Industriproduktionen och detaljhandeln visar på ett negativt samband, detta innebär att 

Svolder minskar sitt risktagande när dessa variabler ökar. Om vi antar att 

industriproduktionen och detaljhandeln är en vägvisare för konjunkturen skulle det 

kunna förklaras med att de ökar risktagandet när konjunkturen vacklar och på det sättet 

drar nytta av eventuella lägre värderingar på deras innehavsbolag och andra potentiella 

nya bolag. Om vi fokuserar på reporäntan och Fed fund rate ser vi olika samband, detta 

anser vi är intressant då dessa variabler har en liknande funktion i ekonomin men från 

två olika länder. Om vi accepterar att USA är en viktig ekonomi som påverkar 

omvärlden skulle en sänkning av Fed fund rate kunna påverka aktiemarknaderna genom 

att räntebaserade instrument avkastar mindre, på det sättet letar sig kapitalet till börsen 

vilket driver aktiekurserna. Tankegången skulle stämma in på Svolder, deras 

risktagande ökar när den amerikanska räntan sänks och de skulle då genom ett ökat 

risktagande dra nytta av stigande aktiekurser. 

För Industrivärden finner vi på samma sätt som Svolder ett signifikant samband med 

industriproduktionen och Fed fund rate. Samma resonemang vad gäller förändringar i 

Fed fund rate gäller även för Industrivärden. När vi studerar investmentföretagens 

portföljsammansättningar finner vi en större andel industriföretag representerade. Det 

kan vara en förklaring till att sambandet ser likadant ut när det gäller 

industriproduktionen. Ramchander et al (2008) konkluderade att investmentföretagens 

substansrabatt påverkades olika av makroekonomisk statistik beroende på hur den 

geografiska exponeringen för portföljen såg ut. Med antagandet att Industrivärden är 

mer geografiskt exponerade än Svolder genom att de äger större bolag finner vi likheter 

med Ramchander et al (2008) då industriproduktion (USA) visar ett signifikant 

samband med Industrivärden men inte med Svolder. Vi ser även att när 

konjunkturbarometern stiger, med andra ord att sentimentet från företagen och 

hushållen ser bättre ut, ökar risktagandet hos Industrivärden.  

Om vi jämför Svolder och Industrivärden noterar vi att de gemensamma signifikanta 

variablerna påverkar Industrivärden mer än Svolder. Om vi exempelvis fokuserar på 

Fed fund rate ser vi att Industrivärdens risktagande minskar med 0,2 procentenheter mer 

än Svolder när Fed fund rate höjs med en procentenhet. Om vi igen antar att 

Industrivärden är mer globalt exponerat skulle detta kunna vara en förklaring till 

skillnaden vilket återigen visar på likheter med Ramchander et al (2008). Att Svolders 

risktagande kan förklaras av reporäntan men att fallet inte är så för Industrivärden kan 

förklaras med samma logik, men då att Svolder istället som ett mindre globalt exponerat 

investmentföretag påverkas mer av den inhemska räntan. Ewing et al (2003) finner att 

olika indexsektorer påverkas olika av makroekonomisk statistik, bland annat att 

finanssektorn regerarar mer på förändringar i räntan. Utifrån våra studerade 

investmentföretags portföljsammansättningar anser vi att Industrivärden är mer 

exponerad mot finanssektorn genom att de äger Handelsbanken genomgående under den 

studerade perioden med en relativt stor portföljvikt. Våra resultat pekar på att det är 

Svolders risktagande som påverkas mest av förändringar i räntan, då både reporäntan 

och Fed fund rate är signifikanta, vilket delvis talar emot Ewing et al (2003) men då 

utifrån risktagandet. 
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När vi sätter samman de företagspecifika variablerna med de makroekonomiska 

variablerna blir det ingen större skillnad. För Svolder blir konjunkturbarometern 

signifikant, vilket innebär att det är en gemensam förklaringsvariabel för båda 

investmentföretagen. Detta är en variabel som är specifik för Sverige och beskriver det 

rådande sentimentet bland de svenska företagen och hushållen. En möjlig förklaring är 

att de båda investmentföretag ökar sitt risktagande när den inhemska konjunkturen ser 

bättre ut, då det positiva sentimentet potentiellt kan avspegla sig på den svenska 

börsmarknaden. Som helhet förklarar modellerna för båda investmentföretagen 

risktagandet bättre, det beror till viss del på att vi lagt till fler variabler.  

6.6 VaR och trenden på börsen 

Denna del går delvis utanför referensramen och då vi inte gjort några statistiska 

prövningar i empirin på detta, väljer vi medvetet att presentera denna del i analysen. Vi 

vill här föra en diskussion utifrån det observerade risktagandet för våra 

investmentföretag. 

I början av empirin visade vi genom (figur 12 & 13) hur investmentföretags risktagande 

(VaR) har utvecklats under den studerade tidsperioden. Från figurerna ser vi att det 

finns en trend i risktagande för både Svolder och Industrivärden. Som tidigare diskuterat 

är vårt riskmått VaR, standardavvikelsen för portföljen multiplicerat med en faktor 

(α√∆t), detta då vi dividerat bort portföljvärdet. Det innebär att det är 

standardavvikelsen för portföljen som har betydelse och att det är den som driver 

förändringar i risktagandet hos investmentföretagen. Något som blivit tydligt när vi gått 

igenom aktieportföljerna är att båda investmentföretagen äger en del bolag på längre 

sikt och att dessa även har en stor vikt i portföljen. Utifrån detta kan vi konstatera att 

förändringar i risktagandet kommer till stor del bero på hur volatila just dessa företag är 

(om vi antar att diversifieringseffekten inte är allt för stor).  

Om vi väljer att titta på börsutvecklingen kan olika upp- och nedgångsfaser identifieras, 

från figur 11 ser vi att så är fallet.  En längre uppgångsfas för börsen tar sin början från 

2004 och pågår till mitten av 2007 för att sedan övergå till en nedgångfas som slutar 

under 2009. En beräkning av standardavvikelsen (månandsdata) för börsen (OMX PI) 

under dessa faser ger 3,4 procent och 6,1 procent. Vi ser att nedgångsfasen är betydligt 

mer volatil. Om vi accepterar detta antagande om att nedgångar är mer volatila än 

uppgångar så innebär det att investmentföretagens risktagande kommer vara högre 

under börsnedgångar givet att deras portföljinnehav följer börsen.  
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Figur 18. Indexerad jämförelse mellan Svolders risktagande och OMX PI. 

Från figur 18 ser vi tendenser till att risktagandet och börsutvecklingen går åt motsatta 

håll och korrelationen mellan Svolders risktagandet och OMXPI är -0,621. Det styrker 

vår idé om att investmentföretagens risktagande ökar i nedgångsfaser på börsen. 

Industrivärden visar på en betydligt svagare korrelation (-0,005).  

Genom att investmentföretagen bibehåller en aktieportfölj även under nedgångsfaser på 

börsen och har en del innehav på längre sikt (med stora portföljvikter) skapar det en 

situation där förändringar i risktagande beror på börsens utveckling och inte på aktiva 

val att stuva om i portföljen, då dessa val får en liten inverkan på portföljens 

standardavvikelse.  

Om vi utgår från resonemanget ovan och lägger till exempelvis industriproduktionen 

från det makroekonomiska perspektivet där vi fick ett negativt samband så ger det oss 

ytterligare en pusselbit. Om industriproduktion kan antas att vara en vägvisare för 

konjunkturen och då även börsens utveckling som helhet så överensstämmer logiken. 

När industriproduktion faller (börsen faller) kommer investmentföretagens risktagande 

att öka. Detta stödjer även våra resultat att det makroekonomiska perspektivet 

genomgående har förklarat risktagandet bättre i jämförelse med de företagsspecifika 

variablerna. Sammanfattningsvis menar vi att det skulle kunna vara så att 

investmentföretagens risktagande styrs mer av börsutvecklingen och inte lika mycket av 

deras aktiva förvaltning. 

Om det finns en acceptabel logik i diskussionen som vi fört hittills, skulle det delvis 

kunna förklara varför en del företagsspecifika variabler som exempelvis 

investmentföretagens tidigare resultat inte fungerar som en förklaringsvariabel. Detta då 

risktagande mer bestäms av trenden på börsen än genom deras aktiva förvaltning och på 

det sättet får investmentföretagens resultat mindre betydelse i förhållande till 

risktagandet eller med andra ord vårt val av riskmått. Ett annat exempel är 

förvaltningsavgiften som varierar mellan kvartalen och i förhållande till risktagandets 

trend blir det inte en optimal förklaringsvariabel. 
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7. Slutsats och kontribution 
Vi vill i detta kapitel redogöra för vår problemformulering och besvara den genom att 

sammanfatta våra resultat utifrån teori och analys. Vi redogör sedan för vår teoretisk 

och praktiska kontribution. Avslutningsvis kommer vi med förslag på vidare forskning. 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka faktorer som påverkar och förklarar 

investmentföretagens risktagande, detta för att skapa en större förståelse för deras 

inneboende risk. Vi ville även jämföra två investmentföretag av två olika storlek. För att 

möjliggöra detta definierade vi först ett riskmått (VaR), som vi sedan statistiskt prövade 

mot olika förklarande variabler för att undersöka vilka som kunde förklara 

investmentföretagens risktagande.  

Innan vi fortsätter med att presentera våra slutsatser vill vi diskutera hur våra resultat 

kan generalliseras på investmentföretag som helhet. Som tidigare diskuterat i uppsatsen 

är investmentföretag väldigt heterogena, vilket gör det problematiskt att studera risken i 

deras portföljer och jämföra dem sinsemellan. Vi har valt att göra en fallstudie av 

Industrivärden och Svolder, då dessa företag har och har haft majoriteten av sina 

innehav i noterade bolag, vilket gör de jämförbara ur ett portföljperspektiv. Att de sedan 

har olika investeringsstrategier när det kommer till antal och typ av bolag i portföljen 

gör jämförelsen mer intressant.  På grund av att det föreligger skillnader mellan 

investmentföretag anser vi att det kan vara svårt att generalisera våra resultat för alla 

investmentföretag. Samtidigt bör vi vara medvetna om att investmentföretag som äger 

onoterade företag på samma sätt är exponerade mot risker, problemet med vårt valda 

riskmått är att vi inte kan studera deras risktagande objektivt. Om vi ser till de svenska 

investmentföretagen i allmänhet, så har de alla en större andel svenska företag 

representerade i sina portföljer. Utifrån detta anser vi att våra resultat kan användas som 

en grund för fortsatta studier när det kommer till investmentföretagens risktagande och 

en input för investerare som är intresserad av investmentföretag.  En annan aspekt vi 

diskuterat i vår uppsats är att vår studie bygger på ett begränsat antal observationer 

vilket också påverkar generaliserbarheten negativt.   

De faktorer vi fokuserat på i studien har hämtats från tre olika perspektiv; Behavioural 

Finance, Corporate Governance och makroekonomisk statistik, vilket resulterade i 13 

olika variabler (där dummy för kvartalen räknas som en variabel). Efter statistiska 

prövningar kunde vi dra slutsatsen att den makroekonomiska statistiken har haft störst 

påverkan på risktagandet i de studerade investmentföretagen och att perspektiven i den 

aggregerade modellen förklarar risktagandet bäst. Om vi utgår från den stora justerade 

modellen för Svolder har vi av 13 variabler identifierat ett samband med risktagandet 

för sex av dessa variabler, motsvarande siffra för Industrivärden är fyra. 

För Svolder visade industriproduktion, reporäntan, Fed fund rate, 

konjunkturbarometern, dummy för kvartalen och totala köp/sälj på ett signifikant 

samband. Där en ökning av industriproduktionen och Fed fund rate minskar 

risktagandet och en ökning av reporäntan, konjunkturbarometern och totala köp/sälj 

ökar risktagandet. Våra prövningar visar på ett positivt samband för risktagandet i de 

olika kvartalen för Svolder. Detta innebär att Svolder tenderar att minska sitt 

risktagande i kvartal ett jämfört med de andra kvartalen. Utifrån våra prövningar finner 

vi inte stöd att Svolder aktivt ökar sitt risktagande i kvartal ett för att dra nytta av 

januarieffekten. Totala köp/sälj mäter portföljomsättningen, våra resultat säger att 

Svolders risktagande sjunker de kvartal då de ökar portföljomsättning. Efter att ha 

analyserat vårt resultat ser vi att Svolder aktiva förvaltning tenderar till att sänka deras 
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risktagande i portföljen. Det är däremot svårt att dra en slutats om detta är ett aktivt val 

eller inte då de i sin investeringspolicy uttryckligen säger att de inte har någon bestämd 

riskspridning för sina innehav. Vi kan dra slutsatsen att variabler som beskriver 

konjunkturen förklarar mest av variationen i Svolder risktagande. 

För Industrivärden visade industriproduktionen, industriproduktionen (USA), Fed fund 

rate och konjunkturbarometern på ett signifikant samband. Där en ökning av de tre först 

nämnda variablerna minskar risktagandet och en ökning av konjunkturbarometern ökar 

risktagandet. Vi kan även här dra slutsatsen att konjunkturen förklarar mest av 

variationen i Industrivärdens risktagande.  

7.1 Jämförelse mellan de studerade investmentföretagen 

Som tidigare nämnts visar våra resultat på att det makroekonomiska perspektivet har 

störst inverkan på investmentföretagens risktagande. Fed fund rate, 

industriproduktionen och konjunkturbarometern visar alla på ett signifikant samband 

för både Industrivärden och Svolder. Resultaten skiljer sig dock åt mellan företagen vad 

gäller industriproduktionen (USA) och reporäntan. Industrivärdens risktagande 

påverkas i större utsträckning av förändringar i de gemensamma variablerna i 

jämförelse med Svolder. Exempelvis innebär en höjning av Fed fund rate med en 

procent att Industrivärdens risktagande minskar med 0,2 procent mer än Svolder. 

Ramchander et al. (2008) menar att investmentföretagens substansrabatt påverkas olika 

av makroekonomiska variabler beroende på vilka innehav de har och vilka marknader 

deras innehav agerar på. När vi studerar resultaten från vår studie ser vi att resultaten 

som Ramchander et al (2008) presenterar ser ut att stämma men utifrån risktagandet 

istället för substansrabatten, med utgångspunkt från att Industrivärden är mer globalt 

exponerade än Svolder genom att de äger större bolag. Det leder oss fram till slutsatsen 

att våra studerade investmentföretag påverkas av makroekonomisk statistik från de 

marknader de är exponerade mot och att makroekonomisk statistik får olika stor 

påverkan beroende på hur stor denna exponering är. 

Ewing et al (2003) konkluderade att olika indexsektorer påverkades olika av 

makroekonomisk statistik, exempelvis fann de att finanssektorn regerade mer på 

förändringar i räntan. Våra resultat visar på att Svolders risktagande påverkas mer av 

ränteförändringar i jämförelse med Industrivärden, då både reporäntan och Fed fund rate 

visar på ett signifikant samband. Detta står delvis i kontrast till Ewing et al (2003) under 

antagandet att Industrivärden är mer exponerat mot finanssektorn genom deras 

långsiktiga innehav i Handelsbanken. Efter att ha jämfört risktagande mellan 

investmentföretagen kan vi konstatera att Svolder har ett genomsnittligt lägre 

risktagande i jämförelse med Industrivärden, detta trots att de investerar i mindre och 

medelstora företag som enligt Welc (2011) bör vara förknippad med högre risk. 

Förklaringen vi finner är att Svolder genomgående har en mycket mer diversifierad 

portfölj.  

Vi kan även konkludera att våra försök att aggregera upp Behavioural Finance från 

individnivå till företagsnivå för investmentföretagen har varit mindre lyckosam för att 

förklara risktagandet. Med undantag för Svolder där vi fann ett samband för 

portföljomsättningen (totala köp/sälj) och januarieffekten. Förvaltningsavgiften och 

insiderinnehaven var hämtade från Corporate Governance perspektivet, de visar sig inte 

lämpliga för att förklara risktagandet hos varken Industrivärden och Svolder.  
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7.2 Risktagandets alternativa förklaring 

I sista avsnittet i analysen lyfte vi fram en annan möjlig förklaring till 

investmentföretagens risktagande med utgångspunkt från vårt valda riskmått. Från det 

empiriska materialet blev det tydligt att risktagandet hade ett trendliknande mönster för 

både Svolder och Industrivärden. När vi sedan jämförde dessa mönster med börsens 

utveckling, såg vi tendenser till att risktagande gick i motsatt riktning till 

börsutvecklingen. Om vi bryter ner vårt riskmått (VaR i procentandel av portföljen) blir 

det klart att standardavvikelsen för portföljen är den drivande faktorn. Detta tillsammans 

med att investmentföretagen äger en del bolag på längre sikt med större portföljvikter 

fick oss att fundera på om deras aktiva justeringar i portföljen hade en sådan stor 

inverkan. Vi visade med ett räkneexempel att volatiliteten är högre under nedgångar på 

börsen i jämförelse med uppgångar, detta ter sig också logiskt. När börsen faller blir 

investerare nervösa och rädsla föder rädsla. Med våra valda investmentföretags 

portföljer är det rimligt att innehaven följer börsen och det leder till att risktagande kan 

påverkas av börsens utveckling. Genom denna förklaring finner vi även stöd till att det 

makroekonomiska perspektivet förklarar risktagande bättre än de företagspecifika 

variablerna. Om vi tar exemplet industriproduktion och accepterar att den är en 

vägvisare för konjunkturen så stämmer samband vi finner. När industriproduktionen 

ökar (börsen går upp) kommer investmentföretagens risktagande att minska och vice 

versa när den faller. Om vi istället fokuserar på Fed fund rate så vet vi att när ekonomin 

är på topp (börsen står högt) och inflationen stiger kommer räntor höjas, detta för att 

kyla ner ekonomin. Våra resultat visar på en negativ relation, att investmentföretagens 

risktagande minskar när Fed fund rate höjs, vilket borde enligt trenddiskussionen ske 

när börsen är högt värderad. Detta ska ses som en möjlig förklaring och inte ett 

påstående att så är fallet, då vi statistiskt inte kan säkerställa de antaganden som ligger 

till grund till denna diskussion.  

7.3 Sammanfattande slutsatser 

 Makroekonomisk statistik förklarar större delen av de studerade 

investmentföretagens risktagande. 

 För Industrivärden finner vi ett signifikant samband med industriproduktion, 

industriproduktion (USA), Fed fund rate och konjunkturbarometern. 

 För Svolder finner vi ett signifikant samband med industriproduktion, 

reporäntan, Fed fund rate, konjunkturbarometern, dummy för kvartalen 

(januarieffekten) och totala köp/sälj  

 Gemensamma variabler som förklarar risktagandet hos Industrivärden och 

Svolder är industriproduktionen, Fed fund rate och konjunkturbarometern. 

 Vårt resultat pekar på att investmentföretagens risktagande påverkas olika av 

makroekonomisk statistik beroende på vilka marknader de är exponerade mot. 

 Med utgångspunkt från vårt valda riskmått pekar vår studie på att det finns en 

trend i risktagandet för investmentföretagen med en negativ korrelation till 

börsmarknaden.  

7.4 Kontribution 

Vi vill i detta avsnitt tydliggöra vad vår uppsats har bidragit med genom att dela upp 

kontributionen i ett teoretisk och praktiskt bidrag. 



 

72 

 

7.4.1 Teoretisk kontribution 

De teoretiska kontributionerna från uppsaten riktar sig främst mot målgruppen forskare 

och visar sig i de sätt vi valt att mäta risktagandet och vårt val av variabler.  

Att mäta risken för investmentföretag ur ett portföljperspektiv, har vad vi funnit, inte 

gjorts tidigare. Det vanligaste sättet att mäta risken på i tidigare studier utgår från 

investmentföretagens avkastning och detta i relation mot någon form av index. Genom 

att tillämpa VaR som riskmått öppnas det upp för att mäta risken ur ett nytt perspektiv 

även om det innebär svårigheter som man undkommer genom att mäta risken på annat 

sätt. Att risktagandet mäts på ett nytt sätt innebär att samtliga variabler testas mot ett 

nytt område, där några variabler står för en större teoretisk kontribution. 

Studien tillämpar prospect theory på ett nytt område och ett nytt sätt att tillämpa 

referensramen. Valet att bedöma hur bolagen reagerar på olika resultat utifrån en 

referensram har gjorts mot andra branscher och på andra sätt än i denna studie men vad 

vi funnit inte explicit på investmentbolag. Ytterligare kontribution från denna studie är 

att Ramchander et al (2008) teorier om att tyska investmentföretagens substansrabatt 

påverkas olika av makroekonomisk statistik beroende på vilka marknader de är 

exponerade mot nu även har testats för risktagandet i svenska investmentföretag med 

liknande resultat.  Även portföljomsättningen kopplat till risktagandet för 

investmentföretag är ett nytt tankesätt då det tidigare endast kopplats till fonders 

avkastning.  

7.4.2 Praktisk kontribution 

Studiens praktiska kontribution riktar sig mot den första målgruppen vi riktade in oss 

mot i inledningskapitlet, investerare.  

Genom att undersöka och försöka hitta förklarande variabler till investmentföretags 

risktagande är syftet att underlätta för enskilda investerare att bedöma och utvärdera en 

investering i investmentföretag. Den främsta kontributionen visar sig i risktagandets 

samvariation med börsen och makroekonomisk statistik. I figur 18 visar vi på hur 

risktagandet i Svolder varierar med börsen, det vi ser är att när börsen står högt är risken 

i portföljen som lägst. För den enskilda investeraren kan detta leda till en förståelse att 

ett investmentföretag inte är mer riskabelt än andra investeringar på börsen. Vidare visar 

resultaten på likhet med Ramchander et al (2008) studie, att makroekonomisk statistik 

från de marknader som investmentföretaget exponeras för får en påverkan på deras risk. 

Ett resultat som underlättar för investerare då de genom att analysera 

investmentföretagets portfölj kan identifiera de viktigaste variablerna för just det 

företaget. Investerare kan använda vår studie som en grund utifrån ett riskperspektiv 

innan ett potentiellt köp av ett investmentföretag. Diskussionerna och resultaten i vår 

studie kan ge investeraren mer kött på benen när denne står inför ett val mellan att 

investera i en fond eller ett investmentföretag.  

Att vi i vår studie inte finner något stöd för att det föreligger ett samband med 

investmentföretagens risktagande och ledningens insiderinnehav finner vi intressant. 

Det går ibland läsa i tidningar om företagsledare som säjer ut delar av sitt innehav och 

det tolkas ofta som något negativt. Ur ett investmentföretags perspektiv finner vi inte 

stöd att förändringar i insiderinnehaven påverkar risktagandet, detta kan investeraren ta 

med sig när det är dags att utvärdera ett köp eller en försäljning av ett 

investmentföretag. 
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7.5 Förslag på vidare forskning 

 Då vi genomfört en fallstudie med ett begränsat antal observationer förslår vi att 

det bör genomföras en mer omfattande studie kring investmentföretagens 

risktagande. För att undkomma problematiken med onoterade innehav och 

potentiella trendmönster förslår vi ett annat riskmått.  

 För att mäta påverkan av tidigare resultat finner vi det lämpligt att använda en 

annan referenspunkt, då ett år kan anses vara en lång tid inom den finansiella 

världen. Ett exempel skulle kunna vara att använda skillnaden mellan 

investmentföretagens avkastning och deras jämförelseindex.  

 Vi utgick från sekundärdata för att studera risktagandet i investmentföretagen, 

här skulle istället en enkätundersökning eller en kvalitativ studie kunna 

genomföras som riktas mot de olika portföljförvaltarna inom 

investmentföretagen.  

 Det har gjorts många studier kring investmentföretagens substansrabatt, vi anser 

att det vore intressant att studera om förändringar i risktagandet kan förklara 

substansrabatten, då tidigare studier inte funnit någon tillfredställande förklaring 

för fenomenet.  
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8. Sanningskriterier 
Johansson Lindfors (1993) menar att det angreppssätt som tillämpas i studien är 

avgörande för vilka sanningskriterier som är väsentliga vid bedömningen av studiens 

måluppfyllelse. Detta innebär att måluppfyllelsen för två studier som genomförts med 

olika angreppssätt bedöms efter olika sanningskriterier. Denna studie genomförs med ett 

avbildande angreppsätt och dess måluppfyllelse bedöms därför efter dess reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet. (Johansson Lindfors, 1993, s.160-161) 

Generaliserbarheten har vi berört tidigare i uppsatsen och väljer därför att diskutera 

reliabiliteten och validiteten. 

8.1 Reliabilitet 

Bryman & Bell (2005) definierar reliabiliteten som pålitligheten på hur väl måtten för 

ett begrepp uppfylls. De menar att studiens reliabilitet kan påverkas av slumpmässiga 

eller tillfälliga betingelser som kan påverka dess reliabilitet. (Bryman & Bell, 2005, s. 

48, 94) 

Referensramen i denna studie är baserad på sekundärinformation och sekundärdata, 

valet att använda sekundärkällor kan kritiseras men då samtliga artiklar är peer reviewed 

anser vi att tillförlitligheten i dessa är stor. De sekundärdata som använts i empirin är 

offentligt tillgänglig och i de fall då den hämtats från årsredovisningar är den granskad 

av revisorer och är därmed fri från väsentliga fel. Aktieprisinformationen är hämtad från 

en välkänd databas som frekvent används av forskare och analytiker. Att samtlig 

information är offentligt tillgänglig stärker reliabiliteten för studien då det gör det 

möjligt för den som vill replikera studien med samma data.  

Tillförlitligheten minskar dock en aning då delar av vår data är inhämtad för hand vilket 

innebär att det finns en risk för felinmatning. För att minimera denna risk har vår 

inmatade data kontrollerats  så att den verkligen stämmer samt att denna del av arbete 

tillåtits ta lång tid. För att öka reliabiliteten har tillvägagångssättet vid insamlingen av 

data och de statistiska testerna så noga som möjligt beskrivits. 

8.2 Validitet 

Validiteten utgörs av hur väl studien mäter det som den avser att mäta, det vill säga hur 

väl de valda variablerna i studien mäter det de är avsedda att mäta. Operationaliseringen 

är därför väldigt viktig för studiens validitet, det är här forskaren ska omvandla sin 

frågeställning till något mätbart. I vårt fall utgörs validiteten av hur väl variablerna 

lyckas förklara det de avser att förklara. Många av variabler som inkluderats i denna 

studie kan mätas på olika sätt, det är därför väldigt svårt att säga att de sätt som 

variablerna definierats på i denna studie är de optimala. Ett exempel på detta är 

definitionen av kvartalsresultat, då det är väldigt svårt att fastställa en referensram för 

investmentföretag finns det fler sätt att mäta kvartalsresultatet på. Det är dock väldigt 

svårt att säga om resultatet skulle bli annorlunda om variablerna hade definierats 

annorlunda. (Bryman & Bell, 2005, s. 95-97) Vi förhåller oss delvis kritiska till våra 

resultat, då vi hade ett begränsat antal observationer vilket har gjort styrkan i våra 

statistiska prövningar något svaga.  
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UK Investment Trusts, Journal of 

Business Finance & Accounting, 

Vol. 32 (5/6), s. 1033-1062.  

28  Google 

Schoolar 

Company-Size 

Effect on the Polish 

Stock Market 

 

(Mailkontakt med 

författaren som 

meddelade att den 

skulle bli publicerad 

1430 2012-03-26 kl. 

10:00 
Welc, J. (2012), Company-Size 

Effect on the Polish Stock 

Market, global review of 

accounting and finance, Vol 3 

(1), s. 53-66. 
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29  SocIndex Variance inflation 

factors 

370 2012-05-06 kl. 

16:00 
O´Brien, M.R. (2007), A caution 

regarding rules of thumb for 

variance inflation factors, Quality 

& Quantity, Vol 41 (5), s. 673-

690. 

30 Business 

source 

premier 

Prospect Theory 4824 2012-03-26 Kl. 

09:30 
Kahneman, D., Tversky. A. 

(1979), Prospect Theory: An 

analysis of decision under risk. 

Econometrica, Vol 47 (2), s. 263-

292  

31 Business 

source 

premier 

Prospect Theory 

 

Kliger 

5 2012-03-29 Kl. 

13:30 
Kliger, D, Tsur, I, (2011). 

Prospect Theory and Risk-seeking 

behaviour by troubled firms. The 

journal of Behavioral Finance, 

Vol 12 (1), s. 29-40 
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Bilaga 2 Hypoteser 

Behavioural Finance 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och dess 

tidigare resultat. 

     Det finns ett samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och dess 

tidigare resultat. 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och 

Januarieffekten. 

     Det finns ett samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och 

Januarieffekten. 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och dess 

avslutsfrekvens. 

     Det finns ett samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och dess 

avslutsfrekvens. 

Bolagsstyrning 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och 

storleken på dess förvaltningsavgift. 

     Det finns ett samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och storleken 

på dess förvaltningsavgift. 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och 

insiders innehav i bolaget. 

     Det finns ett samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och insiders 

innehav i bolaget. 

Makroekonomiska variabler 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och 

industriproduktionen. 

     Det finns ett samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och 

industriproduktionen. 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och 

tjänsteproduktionen. 

     Det finns ett samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och 

tjänsteproduktionen. 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och 

detaljhandelns försäljning. 

     Det finns ett samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och 

detaljhandelns försäljning. 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och 

reporäntan. 

     Det finns ett samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och 

reporäntan. 
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     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och 

konjunkturbarometern. 

     Det finns ett samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och 

konjunkturbarometern. 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och 

industriproduktion (USA). 

     Det finns ett samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och 

industriproduktion (USA). 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och 

tjänsteproduktionen (USA). 

     Det finns ett samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och 

tjänsteproduktionen (USA). 

     Det finns inget samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och Fed 

fund rate (USA). 

     Det finns ett samband mellan risken i investmentföretagets portfölj och Fed fund 

rate (USA). 
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Bilaga 3 Svolders Mintab utskrifter  

Regression Analysis: VaR/portfölj versus Kvartal (t) ; Kvartal 2; ...  

The regression equation is 

VaR/portfölj = - 0,0592 + 0,000018 Kvartal (t) - kvartal(t-1) 

               + 0,00087 Kvartal 2 + 0,00718 Kvartal 3 - 0,00360 Kvartal 4 

               + 0,00141 LN köp/sälj + 0,0136 Logaritmen (LN) 

               + 9,32 % Förv.avgift 

Predictor                         Coef     SE Coef      T      P    VIF 

Constant                      -0,05915     0,05990  -0,99  0,330 

Kvartal (t) - kvartal(t-1)  0,00001813  0,00001891   0,96  0,344  1,006 

Kvartal 2                     0,000870    0,007671   0,11  0,910  1,485 

Kvartal 3                     0,007185    0,007872   0,91  0,367  1,564 

Kvartal 4                    -0,003603    0,007634  -0,47  0,640  1,470 

LN köp/sälj                   0,001409    0,007251   0,19  0,847  1,774 

Logaritmen (LN)               0,013603    0,004691   2,90  0,006  1,058 

% Förv.avgift                    9,318       2,649   3,52  0,001  1,777 

 

S = 0,0181485   R-Sq = 47,5%   R-Sq(adj) = 37,5% 

Analysis of Variance 

Source          DF         SS         MS     F      P 

Regression       7  0,0110189  0,0015741  4,78  0,001 

Residual Error  37  0,0121866  0,0003294 

Total           44  0,0232055 

 

Source                      DF     Seq SS 

Kvartal (t) - kvartal(t-1)   1  0,0003273 

Kvartal 2                    1  0,0000296 

Kvartal 3                    1  0,0000026 

Kvartal 4                    1  0,0000039 

LN köp/sälj                  1  0,0029671 

Logaritmen (LN)              1  0,0036143 

% Förv.avgift                1  0,0040740 

 

Unusual Observations 

     Kvartal (t) - 

Obs   kvartal(t-1)  VaR/portfölj      Fit   SE Fit  Residual  St Resid 

 17            -19       0,08715  0,12455  0,00727  -0,03739     -2,25R 

R denotes an observation with a large standardized residual. 

Durbin-Watson statistic = 0,654780 
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Korrigerad för autokorrelation med Cochrane-orcutt metoden 

Skattning av ρ: 

Regression Analysis: Resi t versus Resi t-1  

The regression equation is 

Resi t = 0,00018 + 0,675 Resi t-1 

 

Regression Analysis: VaR/P B&C * versus kvartal rest; Kvartal 2_1; ...  

The regression equation is 

VaR/P B&C * = 0,0133 + 0,000001 kvartal rest t-1 * + 0,00348 Kvartal 2_1 

              - 0,00175 Kvartal 3_1 + 0,00312 Kvartal 4_1 - 0,00275 LN 

köp/sälj* 

              + 1,66 förvalt%* + 0,00769 LN insiderinnhav * 

 

Predictor                 Coef     SE Coef      T      P    VIF 

Constant               0,01327     0,01851   0,72  0,478 

kvartal rest t-1 *  0,00000091  0,00001143   0,08  0,937  1,126 

Kvartal 2_1           0,003484    0,004725   0,74  0,466  1,530 

Kvartal 3_1          -0,001752    0,005317  -0,33  0,744  1,936 

Kvartal 4_1           0,003119    0,004736   0,66  0,514  1,537 

LN köp/sälj*         -0,002755    0,003681  -0,75  0,459  1,385 

förvalt%*                1,662       1,915   0,87  0,391  1,796 

LN insiderinnhav *    0,007692    0,006505   1,18  0,245  1,061 

 

S = 0,0109737   R-Sq = 12,9%   R-Sq(adj) = 0,0% 

Analysis of Variance 

Source          DF         SS         MS     F      P 

Regression       7  0,0006406  0,0000915  0,76  0,624 

Residual Error  36  0,0043352  0,0001204 

Total           43  0,0049759 
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Source              DF     Seq SS 

kvartal rest t-1 *   1  0,0000053 

Kvartal 2_1          1  0,0000127 

Kvartal 3_1          1  0,0000000 

Kvartal 4_1          1  0,0000926 

LN köp/sälj*         1  0,0002179 

förvalt%*            1  0,0001438 

LN insiderinnhav *   1  0,0001684 

Unusual Observations 

     kvartal 

        rest 

Obs    t-1 *  VaR/P B&C *      Fit   SE Fit  Residual  St Resid 

 32     -210      0,05642  0,03647  0,00641   0,01995      2,24R 

R denotes an observation with a large standardized residual. 

Durbin-Watson statistic = 1,37385 
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Regression Analysis: VaR/portfölj versus Industri pro; Tjänsteprodu; ...  

The regression equation is 

VaR/portfölj för IP,TP och mult = 0,224 - 0,00122 Industri produktion SWE 

                                  + 0,000692 Tjänsteproduktion + 0,000428 

PMI_1 

                                  - 0,00111 NMBI_1 

                                  - 0,000866 Detaljhandeln Swe_1 

                                  + 0,00924 Reporäntan_1 

                                  - 0,00948 FED Fund rate_1 

                                  + 0,000471 KI Barometern_1 

 

Predictor                      Coef    SE Coef      T      P     VIF 

Constant                    0,22367    0,03214   6,96  0,000 

Industri produktion SWE  -0,0012191  0,0003363  -3,63  0,001   3,287 

Tjänsteproduktion         0,0006921  0,0006852   1,01  0,319  13,227 
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PMI_1                     0,0004284  0,0007414   0,58  0,567   6,072 

NMBI_1                   -0,0011093  0,0006060  -1,83  0,075   4,793 

Detaljhandeln Swe_1      -0,0008660  0,0003172  -2,73  0,010   9,302 

Reporäntan_1               0,009243   0,001845   5,01  0,000   1,917 

FED Fund rate_1           -0,009480   0,001553  -6,10  0,000   3,581 

KI Barometern_1           0,0004712  0,0003362   1,40  0,169   4,562 

 

S = 0,0117823   R-Sq = 77,8%   R-Sq(adj) = 73,1% 

Analysis of Variance 

Source          DF         SS         MS      F      P 

Regression       8  0,0184354  0,0023044  16,60  0,000 

Residual Error  38  0,0052752  0,0001388 

Total           46  0,0237107 

Durbin-Watson statistic = 1,73454 

  

0,0300,0150,000-0,015-0,030

99

90

50

10

1

Residual

P
e

r
c
e

n
t

0,140,120,100,080,06

0,030

0,015

0,000

-0,015

-0,030

Fitted Value

R
e

s
id

u
a

l

0,020,010,00-0,01-0,02

12

9

6

3

0

Residual

F
r
e

q
u

e
n

c
y

454035302520151051

0,030

0,015

0,000

-0,015

-0,030

Observation Order

R
e

s
id

u
a

l

Normal Probability Plot Versus Fits

Histogram Versus Order

Residual Plots for VaR/portfölj för IP,TP och mult

 

 

Stora modellen: 

Regression Analysis: VaR/portfölj versus Kvartal (t) ; Kvartal 2; ...  

The regression equation is 

VaR/portfölj = 0,345 + 0,000015 Kvartal (t) - kvartal(t-1) + 0,0404 Kvartal 2 

               + 0,0243 Kvartal 3 + 0,0335 Kvartal 4 - 0,00560 LN köp/sälj 

               + 1,47 % Förv.avgift - 0,00506 Logaritmen (LN) 

               - 0,00240 Industri produktion SWE - 0,000314 Tjänsteproduktion 

               + 0,000124 PMI_1 - 0,000601 NMBI_1 - 0,000160 Detaljhandeln 

Swe_1 

               + 0,0136 Reporäntan_1 - 0,00855 FED Fund rate_1 

               + 0,000799 KI Barometern_1 

 

Predictor                         Coef     SE Coef      T      P     VIF 

Constant                       0,34540     0,08714   3,96  0,000 

Kvartal (t) - kvartal(t-1)  0,00001533  0,00001110   1,38  0,178   1,636 
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Kvartal 2                     0,040371    0,009100   4,44  0,000   9,859 

Kvartal 3                     0,024251    0,008795   2,76  0,010   9,208 

Kvartal 4                     0,033543    0,007863   4,27  0,000   7,359 

LN köp/sälj                  -0,005605    0,004063  -1,38  0,178   2,628 

% Förv.avgift                    1,471       1,765   0,83  0,412   3,722 

Logaritmen (LN)              -0,005060    0,006075  -0,83  0,412   8,368 

Industri produktion SWE     -0,0024019   0,0004466  -5,38  0,000  11,395 

Tjänsteproduktion           -0,0003139   0,0006312  -0,50  0,623  20,311 

PMI_1                        0,0001239   0,0006143   0,20  0,842   8,180 

NMBI_1                      -0,0006014   0,0005091  -1,18  0,247   6,652 

Detaljhandeln Swe_1         -0,0001603   0,0003016  -0,53  0,599  15,105 

Reporäntan_1                  0,013616    0,001990   6,84  0,000   4,284 

FED Fund rate_1              -0,008549    0,001687  -5,07  0,000   7,372 

KI Barometern_1              0,0007989   0,0003127   2,55  0,016   7,371 

 

S = 0,00835558   R-Sq = 91,3%   R-Sq(adj) = 86,8% 

Analysis of Variance 

Source          DF         SS         MS      F      P 

Regression      15  0,0211808  0,0014121  20,23  0,000 

Residual Error  29  0,0020247  0,0000698 

Total           44  0,0232055 

 

Source                      DF     Seq SS 

Kvartal (t) - kvartal(t-1)   1  0,0003273 

Kvartal 2                    1  0,0000296 

Kvartal 3                    1  0,0000026 

Kvartal 4                    1  0,0000039 

LN köp/sälj                  1  0,0029671 

% Förv.avgift                1  0,0049190 

Logaritmen (LN)              1  0,0027694 

Industri produktion SWE      1  0,0045482 

Tjänsteproduktion            1  0,0007865 

PMI_1                        1  0,0001375 

NMBI_1                       1  0,0000369 

Detaljhandeln Swe_1          1  0,0000224 

Reporäntan_1                 1  0,0028295 

FED Fund rate_1              1  0,0013453 

KI Barometern_1              1  0,0004557 

 

Unusual Observations 

     Kvartal (t) - 

Obs   kvartal(t-1)  VaR/portfölj      Fit   SE Fit  Residual  St Resid 

  4           -270       0,09215  0,11004  0,00466  -0,01788     -2,58R 
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 17            -19       0,08715  0,10079  0,00562  -0,01364     -2,21R 

 32             59       0,08145  0,09619  0,00523  -0,01474     -2,26R 

R denotes an observation with a large standardized residual. 

Durbin-Watson statistic = 2,12418 
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Bästa möjliga stora modellen: 

Regression Analysis: VaR/portfölj versus Kvartal 2; Kvartal 3; ...  

The regression equation is 

VaR/portfölj = 0,302 + 0,0420 Kvartal 2 + 0,0298 Kvartal 3 + 0,0352 Kvartal 4 

               - 0,00806 LN köp/sälj - 0,00253 Industri produktion SWE 

               + 0,0125 Reporäntan_1 - 0,00747 FED Fund rate_1 

               + 0,000400 KI Barometern_1 

 

Predictor                      Coef    SE Coef      T      P    VIF 

Constant                    0,30178    0,02460  12,27  0,000 

Kvartal 2                  0,041996   0,005673   7,40  0,000  4,177 

Kvartal 3                  0,029786   0,004724   6,31  0,000  2,897 

Kvartal 4                  0,035170   0,005283   6,66  0,000  3,623 

LN köp/sälj               -0,008057   0,002895  -2,78  0,009  1,455 

Industri produktion SWE  -0,0025349  0,0002646  -9,58  0,000  4,360 

Reporäntan_1               0,012462   0,001293   9,64  0,000  1,971 

FED Fund rate_1          -0,0074710  0,0008866  -8,43  0,000  2,220 

KI Barometern_1           0,0004002  0,0001560   2,56  0,015  2,002 

S = 0,00800151   R-Sq = 90,1%   R-Sq(adj) = 87,9% 

Analysis of Variance 

Source          DF         SS         MS      F      P 

Regression       8  0,0209006  0,0026126  40,81  0,000 

Residual Error  36  0,0023049  0,0000640 

Total           44  0,0232055 
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Source                   DF     Seq SS 

Kvartal 2                 1  0,0000229 

Kvartal 3                 1  0,0000006 

Kvartal 4                 1  0,0000058 

LN köp/sälj               1  0,0029365 

Industri produktion SWE   1  0,0106442 

Reporäntan_1              1  0,0027432 

FED Fund rate_1           1  0,0041262 

KI Barometern_1           1  0,0004211 

 

Unusual Observations 

Obs  Kvartal 2  VaR/portfölj      Fit   SE Fit  Residual  St Resid 

  4       0,00       0,09215  0,11134  0,00376  -0,01919     -2,72R 

  9       0,00       0,14895  0,13182  0,00343   0,01713      2,37R 

 45       0,00       0,09355  0,11087  0,00292  -0,01732     -2,33R 

R denotes an observation with a large standardized residual. 

Durbin-Watson statistic = 2,04675 
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Bilaga 4 Industrivärdens Mintab utskrifter 

Regression Analysis: Var/portfölj versus Kvartres (t); Kvartal 1; ...  

The regression equation is 

Var/portfölj = - 0,0088 + 0,000001 Kvartres (t)- Kvartres (t-1)_1 

               + 0,0047 Kvartal 1 + 0,0015 Kvartal 2 + 0,0028 Kvartal 3 

               - 0,00359 LN Köp/Sälj + 117 % Förv.avgift 

               + 0,0101 LN Insiderinnehav 

 

Predictor                             Coef     SE Coef      T      P    VIF 

Constant                          -0,00884     0,06063  -0,15  0,885 

Kvartres (t)- Kvartres (t-1)_1  0,00000065  0,00000063   1,02  0,313  1,136 

Kvartal 1                          0,00472     0,01236   0,38  0,705  1,601 

Kvartal 2                          0,00147     0,01200   0,12  0,903  1,510 

Kvartal 3                          0,00281     0,01206   0,23  0,817  1,526 

LN Köp/Sälj                      -0,003589    0,004208  -0,85  0,399  1,210 

% Förv.avgift                       117,20       42,17   2,78  0,009  2,847 

LN Insiderinnehav                 0,010126    0,003055   3,31  0,002  2,781 

 

S = 0,0280483   R-Sq = 29,8%   R-Sq(adj) = 16,2% 

 

Analysis of Variance 

Source          DF         SS         MS     F      P 

Regression       7  0,0120415  0,0017202  2,19  0,059 

Residual Error  36  0,0283214  0,0007867 

Total           43  0,0403628 

 

Source                          DF     Seq SS 

Kvartres (t)- Kvartres (t-1)_1   1  0,0018553 

Kvartal 1                        1  0,0000236 

Kvartal 2                        1  0,0000773 

Kvartal 3                        1  0,0000786 

LN Köp/Sälj                      1  0,0013213 

% Förv.avgift                    1  0,0000416 

LN Insiderinnehav                1  0,0086438 

 

Durbin-Watson statistic = 0,382862 
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Korrigerad för autokorrelation med Cochrane-Orcutt 

Skattning av ρ: 

Regression Analysis: Resi t versus Resi t-1  

The regression equation is 

Resi t = - 0,00081 + 0,779 Resi t-1 

 

Regression Analysis: VaR/P * versus Kvartalres t -kv; Kvartal 1_1; ...  

The regression equation is 

VaR/P * = 0,0171 + 0,000000 Kvartalres t -kvartalres t-1 + 0,00241 Kvartal 1_1 

          + 0,00095 Kvartal 2_1 + 0,00521 Kvartal 3_1 - 0,00099 LN Köp/Sälj* 

          + 31,8 Förvaltningavgift% * + 0,00263 LN Insiderin* 

 

 

Predictor                           Coef     SE Coef      T      P    VIF 

Constant                        0,017137    0,009887   1,73  0,092 

Kvartalres t -kvartalres t-1  0,00000032  0,00000032   1,01  0,319  1,083 

Kvartal 1_1                     0,002411    0,006156   0,39  0,698  1,539 
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Kvartal 2_1                     0,000952    0,005996   0,16  0,875  1,558 

Kvartal 3_1                     0,005205    0,006009   0,87  0,392  1,565 

LN Köp/Sälj*                   -0,000989    0,001641  -0,60  0,551  1,126 

Förvaltningavgift% *               31,76       27,04   1,17  0,248  1,310 

LN Insiderin*                   0,002630    0,003114   0,84  0,404  1,348 

 

S = 0,0137453   R-Sq = 9,7%   R-Sq(adj) = 0,0% 

 

Analysis of Variance 

Source          DF         SS         MS     F      P 

Regression       7  0,0007123  0,0001018  0,54  0,799 

Residual Error  35  0,0066126  0,0001889 

Total           42  0,0073250 

 

Source                        DF     Seq SS 

Kvartalres t -kvartalres t-1   1  0,0001506 

Kvartal 1_1                    1  0,0000003 

Kvartal 2_1                    1  0,0000191 

Kvartal 3_1                    1  0,0001972 

LN Köp/Sälj*                   1  0,0000630 

Förvaltningavgift% *           1  0,0001473 

LN Insiderin*                  1  0,0001347 

Unusual Observations 

     Kvartalres t 

      -kvartalres 

Obs           t-1  VaR/P *      Fit   SE Fit  Residual  St Resid 

  9         -3460  0,01948  0,03232  0,01091  -0,01283     -1,54 X 

X denotes an observation whose X value gives it large leverage. 

Durbin-Watson statistic = 1,69930 
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Regression Analysis: Var/portfölj versus Industri pro; Tjänste prod; ...  

The regression equation is 

Var/portfölj för IP TP och mult = 0,317 - 0,00209 Industri produktion_1 

                                  - 0,00062 Tjänste produktion 

                                  - 0,00277 Indup USA + 0,000376 TjänsteP USA 

                                  + 0,000378 Detaljhandeln_1 

                                  + 0,00149 Reporäntan_1 

                                  - 0,0115 Fed fund rate_1 

                                  + 0,00192 Ki Barometern_1 

 

Predictor                    Coef    SE Coef      T      P     VIF 

Constant                  0,31700    0,06524   4,86  0,000 

Industri produktion_1  -0,0020905  0,0006173  -3,39  0,002   2,447 

Tjänste produktion      -0,000622   0,001204  -0,52  0,608  16,479 

Indup USA               -0,002766   0,001164  -2,38  0,023   5,734 

TjänsteP USA            0,0003756  0,0009815   0,38  0,704   3,330 

Detaljhandeln_1         0,0003780  0,0005781   0,65  0,517  16,820 

Reporäntan_1             0,001494   0,003554   0,42  0,677   2,628 

Fed fund rate_1         -0,011523   0,002590  -4,45  0,000   3,634 

Ki Barometern_1         0,0019213  0,0005272   3,64  0,001   4,117 

 

S = 0,0195450   R-Sq = 65,2%   R-Sq(adj) = 57,8% 

Analysis of Variance 

Source          DF         SS         MS     F      P 

Regression       8  0,0271648  0,0033956  8,89  0,000 

Residual Error  38  0,0145163  0,0003820 

Total           46  0,0416810 

Durbin-Watson statistic = 0,896311 
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Stora modellen Industrivärden. 

Regression Analysis: Var/portfölj versus Kvartres (t); Kvartal 1; ...  

The regression equation is 

Var/portfölj = 0,180 + 0,000001 Kvartres (t)- Kvartres (t-1)_1 

               - 0,0197 Kvartal 1 + 0,0116 Kvartal 2 + 0,00411 Kvartal 3 

               - 0,00013 LN Köp/Sälj + 20,6 % Förv.avgift 

               + 0,00341 LN Insiderinnehav - 0,00285 Industri produktion_1 

               + 0,00016 Tjänste produktion - 0,00218 Indup USA 

               + 0,00108 TjänsteP USA + 0,000815 Detaljhandeln_1 

               + 0,00822 Reporäntan_1 - 0,0104 Fed fund rate_1 

               + 0,00142 Ki Barometern_1 

 

Predictor                             Coef     SE Coef      T      P     VIF 

Constant                            0,1797      0,1149   1,56  0,129 

Kvartres (t)- Kvartres (t-1)_1  0,00000076  0,00000049   1,55  0,132   2,141 

Kvartal 1                         -0,01967     0,01368  -1,44  0,162   6,176 

Kvartal 2                         0,011592    0,008620   1,34  0,190   2,452 

Kvartal 3                         0,004106    0,007296   0,56  0,578   1,757 

LN Köp/Sälj                      -0,000128    0,003020  -0,04  0,966   1,961 

% Förv.avgift                        20,57       50,64   0,41  0,688  12,921 

LN Insiderinnehav                 0,003411    0,002928   1,16  0,254   8,042 

Industri produktion_1           -0,0028548   0,0009171  -3,11  0,004   8,013 

Tjänste produktion                0,000159    0,001048   0,15  0,880  16,407 

Indup USA                        -0,002182    0,001069  -2,04  0,051   7,316 

TjänsteP USA                     0,0010808   0,0009282   1,16  0,254   4,320 

Detaljhandeln_1                  0,0008150   0,0006347   1,28  0,210  26,492 

Reporäntan_1                      0,008221    0,004819   1,71  0,099   7,014 

Fed fund rate_1                  -0,010378    0,003143  -3,30  0,003   6,341 

Ki Barometern_1                  0,0014219   0,0005820   2,44  0,021   6,950 

 

S = 0,0158111   R-Sq = 82,7%   R-Sq(adj) = 73,4% 

 

Analysis of Variance 

Source          DF         SS         MS     F      P 

Regression      15  0,0333631  0,0022242  8,90  0,000 

Residual Error  28  0,0069997  0,0002500 

Total           43  0,0403628 

 

Source                          DF     Seq SS 

Kvartres (t)- Kvartres (t-1)_1   1  0,0018553 

Kvartal 1                        1  0,0000236 

Kvartal 2                        1  0,0000773 

Kvartal 3                        1  0,0000786 
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LN Köp/Sälj                      1  0,0013213 

% Förv.avgift                    1  0,0000416 

LN Insiderinnehav                1  0,0086438 

Industri produktion_1            1  0,0112212 

Tjänste produktion               1  0,0048892 

Indup USA                        1  0,0001198 

TjänsteP USA                     1  0,0000650 

Detaljhandeln_1                  1  0,0010680 

Reporäntan_1                     1  0,0006322 

Fed fund rate_1                  1  0,0018342 

Ki Barometern_1                  1  0,0014920 

 

Unusual Observations 

     Kvartres 

         (t)- 

     Kvartres 

Obs   (t-1)_1  Var/portfölj      Fit   SE Fit  Residual  St Resid 

 10     -3535       0,10996  0,13498  0,01085  -0,02502     -2,18R 

 13      3017       0,14174  0,11121  0,00909   0,03053      2,36R 

 21      7309       0,06736  0,09608  0,00725  -0,02872     -2,04R 

R denotes an observation with a large standardized residual. 

Durbin-Watson statistic = 1,38664 

 

0,0300,0150,000-0,015-0,030

99

90

50

10

1

Residual

P
e

r
c
e

n
t

0,160,140,120,100,08

0,030

0,015

0,000

-0,015

-0,030

Fitted Value

R
e

s
id

u
a

l

0,0240,0120,000-0,012-0,024

10,0

7,5

5,0

2,5

0,0

Residual

F
r
e

q
u

e
n

c
y

4035302520151051

0,030

0,015

0,000

-0,015

-0,030

Observation Order

R
e

s
id

u
a

l

Normal Probability Plot Versus Fits

Histogram Versus Order

Residual Plots for Var/portfölj

 

 

Bästa stora regressionsmodellen 

Regression Analysis: Var/portfölj versus LN Insiderin; Industri pro; ...  

The regression equation is 

Var/portfölj = 0,276 + 0,00240 LN Insiderinnehav - 0,00154 Industri 

produktion_1 

               - 0,00255 Indup USA - 0,0130 Fed fund rate_1 
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               + 0,00141 Ki Barometern_1 

Predictor                    Coef    SE Coef      T      P    VIF 

Constant                  0,27580    0,04101   6,73  0,000 

LN Insiderinnehav        0,002403   0,001319   1,82  0,076  1,754 

Industri produktion_1  -0,0015361  0,0005075  -3,03  0,004  2,637 

Indup USA              -0,0025498  0,0006060  -4,21  0,000  2,529 

Fed fund rate_1         -0,013046   0,002024  -6,44  0,000  2,827 

Ki Barometern_1         0,0014118  0,0003901   3,62  0,001  3,354 

S = 0,0152529   R-Sq = 78,1%   R-Sq(adj) = 75,2% 

 

Analysis of Variance 

Source          DF         SS         MS      F      P 

Regression       5  0,0315222  0,0063044  27,10  0,000 

Residual Error  38  0,0088407  0,0002326 

Total           43  0,0403628 

Source                 DF     Seq SS 

LN Insiderinnehav       1  0,0021544 

Industri produktion_1   1  0,0193423 

Indup USA               1  0,0001735 

Fed fund rate_1         1  0,0068041 

Ki Barometern_1         1  0,0030479 

Unusual Observations 

                 LN 

Obs  Insiderinnehav  Var/portfölj      Fit   SE Fit  Residual  St Resid 

  5             4,9       0,09108  0,12232  0,00579  -0,03123     -2,21R 

 10             9,6       0,10996  0,14360  0,00364  -0,03364     -2,27R 

 13             9,9       0,14174  0,11124  0,00611   0,03050      2,18R 

Durbin-Watson statistic = 1,32517 
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Bilaga 5 Urval av Svolders portföljer 
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Bilaga 6 Urval av Industrivärdens portföljer 
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Bilaga 7 Tickers för Industrivärden 

 

Tickers Industrivärden 

Eniro W:ENRO 

Ericsson A W:ERAF 

Ericsson B W:SL@G 

Handelsbanken A W:SVK 

Handelsbanken B W:SHBF 

Hemtex W:HEMX 

Höganäs B W:HOGB 

Indutrade W:INDT 

Lundbeck DK:LUN 

Munters W:MNTR 

Nokia M:NOKP 

Pharmacia 902221 

Pfizer U:PFE 

Sandvik A W:SAND 

SCA A W:SCA 

SCA B W:SW@G 

Scania A W:SCVA 

Scania B W:SCVB 

Skandia W:SX@G 

Skanska B W:SKBF 

SSAB A W:SSAA 

SSAB B W:SSBF 

Swedish Match W:SWMA 

Tandberg Television N:TAT 

Volvo A W:VOLV 

Volvo B W:VOBF 

Össur IC:OSS 
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Bilaga 8 Tickers för Svolder 

 

Tickers Svolder 

Billerud A W:BILL 

Axfood A W:AXFO 

Neo Net W:NEO 

Turn IT W:TURN 

Proffice W:PRO 

Semcon W:SEMC 

Munters W:MNTR 

Ballingslöv W:BALL 

Karo Bio W:KABB 

Acando och Frontec W:ACAN 

Bure W:BURE 

Mind W:MIND 

LGP Telecom W:LGPA 

Dimension W:DMSN 

Geveko W:GEBF 

Affärsstrategerna W:AFFS 

Readsoft W:RSOB 

Boss Media W:BOSS 

Teligent W:TGNT 

BTS Group W:BTS 

B&N Norsjöfrakt W:RABT 

Hexagon W:EKBF 

Finnveden W:FIB 

JC W:JC 

Ljungberggruppen W:LJGR 

Academedia W:ACAB 

Nibe Industrier W:NIBE 

Wedins W:VRG 

Active Biotech W:ACTI 
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Enea Data W:ENBF 

KMT W:KMT 

Utfors W:UTFO 

Lindab W:LIDF 

NCC W:NSTF 

Gunnebo W:GUNN 

Atle W:ATLE 

Munksjö W:MUNK 

IFS W:IFSB 

Partnertech W:PART 

Pandox W:PAND 

Provobis Hotel W:PHOT 

Zeteco W:ZETB 

Expanda W:LAMM 

Enlight Interactive W:BALD 

Klippan W:KLIPP 

Handsmakarna W:HAMK 

Ångpanneföreningen W:AFB 

WM Data W:WNBF 

Gunnebo Industri W:GUNI 

Haldex W:HAL 

Alfa Laval W:ALF 

Beijer Alma W:ALMI 

Saab W:SAAB 

B&B Tools W:BBTO 

XANO W:XANO 

AAK W:AAK 

JM W:JMBF 

Unibet B W:UNIB 

Björn Borg W:BJO 

HiQ W:HIQ 

Orc Group W:ORC 
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Beijer Electronics W:BELE 

Transcom B W:TWWB 

G&L Beijer W:SKTF 

MTG B W:MOTB 

Securitas W:SVBF 

NCC B W:NSTF 

Nicaya W:NISC 

Cardo W:CARD 

Sweo B W:SWEB 

Enqest W:ENQ 

Peab B W:HLNF 

Getinge W:GIND 

Axis W:AXIS 

Elekta B W:ELKB 

Invik W:INVK 

OMX W:OMH 

SAS W:SAS 

Profilgruppen W:PROB 

Resco W:RESC 

Ratos W:RTBF 

Biacore W:BIAC 

Observer W:CSN 

Höganäs B W:HOGB 

New Wave W:NEWB 

Clas Ohlson W:CLAS 

Partner Tech W:PART 

BE Group W:BEGR 

Kinnevik B W:KINB 

Sigma W:SIGM 

Husqvarna B W:HUSB 

Nefab B W:NEFB 

XPonCard W:XPON 
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Telelogic W:TLOG 

Intrum Justitia W:INJ 

Rezidor W:REZT 

Trelleborg W:TT@G 

Peab Industri W:PIND 

INTOI W:IARB 

Scribona W:CATB 

Switchcore W:SCOR 

Eniro W:ENRO 

Carnegie W:CAR 

Micronic W:MICR 

SSAB A W:SSAA 

Getinge W:GIND 

Arkivator W:LGPA 

 

 


