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Abstract 

Title: The Investment Savings Account – Standard Taxation – Right in Time 

Authors: Gustav Mårtensson and Erica Nordström Löf 

Supervisor: Göran Hägg 

Background: In order to facilitate and stimulate financial investments among private 

investors the organization Aktiespararna made a proposal for a standard-taxed account. As a 

result of this, the Swedish government decided to implement the Investment Savings Account 

in January of 2012. The introduction of the Investment Savings Account implies that there are 

now three different types of accounts for financial investments that are differently taxed on 

the Swedish Market. Private investors can improve their after-tax results by combining Asset 

Allocation and Asset Location, according to earlier studies. This makes it interesting to 

investigate if earlier studies can be applied on the Swedish market and how the different types 

of accounts would perform. 

Aim: This study aims to map the tax-effects of different accounts by backtesting of historical 

data. Further, the study aims to analyze the after-tax performance of different investment 

strategies in different types of accounts and how the introduction of the Investment Savings 

Account can affect investor behavior.  

Completion: The study uses a quantitative method to backtest the performance of different 

investment strategies in the three different types of accounts; Investment Savings Account, 

Endowment Assurance and conventional brokerage account. The results of the backtest have 

been analyzed by applying modern finance theory, behavioral finance and Swedish 

shareholder statistics.   

Results: The study identifies moderate tax volatility in the standard-taxed accounts and that 

investment strategies that yields high dividends should be placed in these accounts as long as 

the government borrowing rate is low. Passive investment strategies that yield low dividends 

should preferably be placed in conventional brokerage accounts. The study also indicated that 

the Investment Savings Account is flexible and suitable for a wide range of private investors. 

It is also possible that the implementation of the Investment Savings Account will increase the 

number of transactions made by private investors. 

Keywords: Investment Savings Account, standard taxation, Asset Location. 



Sammanfattning 

Titel: Investeringssparkontot – För schablonbeskattning - i tiden 

Författare: Gustav Mårtensson och Erica Nordström Löf 

Handledare: Göran Hägg 

Bakgrund: För att förenkla och stimulera sparandet i finansiella instrument gav 

Aktiespararna förslag på en schablonbeskattad sparandeform för privata investerare. Detta 

resulterade i att regeringen beslutade om att investeringssparkontot skulle lanseras den första 

januari 2012. Införandet av investeringssparkontot innebär att det nu finns tre olika 

sparandeformer för finansiella tillgångar som alla beskattas olika.  Tidigare forskning visar att 

privata investerare kan förbättra sin nettoavkastning genom att tillämpa en kombination av 

tillgångsallokering och tillgångsplacering. Detta öppnar upp för att undersöka hur tidigare 

forskning kan tillämpas på den svenska marknaden, och hur de olika sparandeformerna 

presterar. 

Syfte: Syftet med studien är att via historisk simulering kartlägga skatteeffekterna för de olika 

sparandeformerna depå, investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Utifrån denna 

kartläggning syftar studien vidare till att analysera hur olika investeringsstrategier påverkas av 

sparandeform och hur införandet av investeringssparkontot kan påverka privata investerares 

handelsbeteende. 

Genomförande: Studien har genomförts med en kvantitativ metod med fokus på att simulera 

olika investeringsstrategiers utfall för de olika sparandeformerna depå, investeringssparkonto 

och kapitalförsäkring med hjälp av historiska data. Resultaten av simuleringarna har 

analyserats med hjälp av modern finansteori, behavioral finance och aktieägarstatistik.  

Slutsats: Studien identifierar en dämpad skattevolatilitet i de schablonbeskattade 

sparandeformerna och att aktiva investeringsstrategier med hög direktavkastning gynnas av 

att placeras i dessa så länge statslåneräntan är låg. Passiva strategier med låg direktavkastning 

placeras med fördel i depå. Studien finner att investeringssparkontot är en flexibel 

sparandeform som kan passa en bred massa. Det är även tänkbart att införandet av 

investeringssparkontot kan öka privatpersoners transaktioner. 

Nyckelord: investeringssparkonto, schablonbeskattning, tillgångsplacering. 



Förkortningar och viktiga begrepp 

ISK  Investeringssparkonto. En schablonbeskattad sparandeform som lanserades 1 

januari 2012. Den innebär att privata investerare inte betalar skatt på enskilda 

transaktioner, utdelningar, uttag eller ränta. Investeraren är även ägarregistrerad 

vad gäller tillgångarna och har därmed rösträtt vid stämmor.  

KF  Kapitalförsäkring. En schablonbeskattad sparandeform vilken innehåller en  

försäkringskomponent. Privata personer och företag kan teckna en 

kapitalförsäkring, där försäkringsbolagen är de formella ägarna av tillgångarna, 

således har investeraren ingen rösträtt vid stämmor.  

Aktiedepå En sparandeform där enskilda transaktioner och utdelningar direktbeskattas, det 

vill säga att skatt tas ut direkt mot en eventuell värdeökning vid avyttring 

alternativt utdelningar. 

SLR  Statslåneränta. Ett viktat medelvärde av de utestående statsobligationerna med 

 löptid längre än fem år. Används vid beräkning av skatt för schablonbeskattade 

 sparandeformer.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Från både regeringen och intresseorganisationen Aktiespararna har åsikter framförts 

gällande möjligheterna till ett förenklat sparande i finansiella instrument. Redan i maj 

2009 presenterade Aktiespararna ett förslag på det så kallade Allemanskontot för 

dåvarande finansmarknadsminister Mats Odell. Avsikten med Allemanskontot var att 

förenkla aktieinvesteringar för privatpersoner genom låg schablonbeskattning, men 

också att stärka enskilda personers ägande i företag. Aktiespararna menade att många 

privata investerare drog sig för att handla med aktier på grund av det komplicerade 

deklarationssystemet. De menade även att alternativet till aktiedepån, kapitalförsäkring 

(KF), hade brister inom områdena rösträtt och anonyma innehav. Vidare argumenterade 

Aktiespararna för att höga skatter på kapitalvinster leder till en inlåsningseffekt, då 

investerare drar sig för att realisera vinster på grund av detta. Günther Mårder, VD för 

Aktiespararna, påpekade också att Sverige då hade världens näst högsta beskattning av 

aktier (Olsson, 2010) och statistik visar att andelen privata aktieägare har minskat från 

cirka 22 % för tio år sedan, till nästan 16 % i slutet av 2011 (Statistiska Centralbyrån).  

Såväl regeringen som Skatteverket har uppmärksammat problematiken som uppstår till 

följd av de omständliga deklarationsreglerna. Bland andra Ingemar Hansson som är 

generaldirektör och chef för Skatteverket har uttalat sig om detta:  

 ”Jag tycker vårt skattesystem är för svårt” (Dagens Industri 2012-02-13) 

Genom att införa en ny sparandeform skulle aktiehandeln stimuleras och underlätta för 

aktiva investerare. Regeringen anammade Aktiespararnas idé och lanserade till slut 

investeringssparkontot (ISK) för privata investerare den första januari 2012. 

1.1.1 Aktuellt 

Majoriteten av företag som erbjuder banktjänster för privatpersoner på den svenska 

marknaden tillhandahåller i maj 2012 investeringssparkontot som ett alternativ till 

aktiedepå eller kapitalförsäkring. I början av april 2012 hade cirka 60 000 personer 
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tecknat ett investeringssparkonto enligt Svenska Dagbladet som sammanställt 

information från åtta banker. Peter Norman, finansmarknadsminister, uttalade sig även i 

samma artikel, och uttryckte att han var tillfreds med denna siffra.  Sparandeformen har 

även uppmärksammats i media och marknadsförs av bankerna som en möjlighet till 

minskad beskattning. Trots detta är det många svenskar som inte känner till 

sparandeformen, endast 79 % enligt en undersökning som SIFO utfört på uppdrag av 

Avanza Bank. Claes Hemberg som är sparekonom på Avanza menade att detta beror på 

att kontot är avgiftsfritt enligt en överenskommelse mellan bankerna och regeringen, 

och bankerna därmed inte har något vinstintresse av att marknadsföra sparandeformen. 

(Carlén, 2012) 

Denna schablonbeskattade sparandeform innebär att utdelningar, kapitalvinster och 

ränteintäkter inte direktbeskattas. Den schablonmässiga beskattningen sker utifrån en 

förväntad genomsnittlig avkastning. Beskattningen baseras på värdet av tillgångarna, 

insättningar och överföringar av finansiella instrument som skett under året.  

Införandet av investeringssparkontot innebär att spelreglerna för privata investerare som 

handlar med finansiella instrument nyligen har ändrats då det nu finns tre 

sparandeformer tillgängliga som alla beskattas olika. 

1.2 Problemdiskussion 

Investeringssparkontot infördes med motivet att lösa problematiken kring 

deklarationssvårigheter samt för att stimulera sparandet i finansiella instrument. Det 

som särskiljer investeringssparkonto samt kapitalförsäkring mot aktiedepå är främst att 

investeraren slipper deklarera samt att beskattningen inte sker per transaktion baseras på 

tillgångarnas totala värde. Detta medför en ny valmöjlighet för var privata investerare 

kan placera sina finansiella tillgångar. I och med att investeringssparkontot är så pass 

nytt och obeprövat är det av intresse att undersöka denna sparandeform närmare. 

Schablonbeskattning och sparandeformer är ett relativt outforskat område i Sverige, 

troligtvis då frågan kring vad olika sparandeformer kan ha för inverkan på avkastningen 

efter skatt inte rönt någon större uppmärksamhet tidigare. Införandet av 

investeringssparkontot på svenska marknaden innebär, som tidigare nämnt, att 

skillnaden mellan olika beskattningsformer uppmärksammas. Frågan kring vilka 
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skatteeffekter som uppstår och hur dessa påverkar avkastningen efter skatt har bör 

därför belysas. 

En tidigare studie vid Linköpings universitet om skatteeffekter på kapitalförsäkringar 

har legat till grund för detta examensarbete. I studien undersöktes hur kapitalförsäkring 

som sparandeform stod sig mot sparande i depå. Sedan 2007, då studien utfördes, har 

reglerna kring beskattning och exempelvis kvittningsrätt ändrats vilket motiverar att 

kapitalförsäkringen inkluderas i studien och schablonbeskattat sparande tas upp för 

undersökning igen.  

Sedan tidigare har det i USA uppmärksammats att utbudet av olika sparandeformer med 

olika skatteregler har resulterat i möjligheter för investerare att påverka avkastningen 

efter skatt. Studier kring ämnet, kallat tillgångsplacering eller Asset Location, har visat 

att valet av sparandeform kan resultera i stora skillnader i nettoavkastning. Vidare har 

forskning inom området visat att amerikanska hushåll i många fall inte väljer att placera 

sina tillgångar i en optimal sparandeform för att maximera sin avkastning efter skatt. 

Detta väcker frågor kring huruvida samma resonemang är tillämpbart på den svenska 

marknaden då en ny sparandeform introducerats. Om studien visar att det finns 

skillnader mellan sparandeformerna skulle många investerare kunna placera sina 

tillgångar mer effektivt vad gäller transaktionskostnader och skatt. 

Ytterligare ett viktigt steg i investeringsprocessen är valet av investeringsstrategi. 

Beroende på portföljsammansättning och aktieegenskaper kan avkastningen efter skatt 

och transaktionskostnader påverkas i kombination med var investerare väljer att placera 

sina pengar. Valet av tillgångar är det som inom finansiell teori benämns som Asset 

Allocation eller tillgångsallokering, vilket är steget då investerare väljer 

investeringsstrategi. En intressant tanke kring det utökade utbudet av sparandeformer är 

att kombinera dessa med olika investeringsstrategier, för att studera dess inverkan på 

skatteeffekten och därmed nettoavkastningen.  

Beskattningen av investeringssparkonto och kapitalförsäkring baseras på statslåneräntan 

(SLR). Den beräknas av Riksgälden som ett viktat medelvärde av marknadsräntan på de 

statsobligationer som har en kvarvarande löptid längre än fem år. Statslåneräntan ska 

spegla den långsiktiga riskfria räntan. (Riksgälden, 2011). Statslåneräntan är i dagsläget 

är historiskt låg vilket innebär att skatten också blir låg för investeringssparkontot såväl 
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som för kapitalförsäkring detta år. Utifrån det rådande marknadsläget är det intressant 

att undersöka hur beskattningen påverkas under andra marknadsförhållanden, vilket 

väcker frågan hur investeringssparkontot hade presterat om det lanserats tidigare.  

Investeringssparkontots nyhetsvärde gör att det finns många outforskade områden att 

undersöka.  

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att via historisk simulering kartlägga skatteeffekterna för de olika 

sparandeformerna depå, investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Utifrån denna 

kartläggning syftar studien vidare till att analysera hur olika investeringsstrategier 

påverkas av sparandeform och hur införandet av investeringssparkontot kan påverka 

privata investerares handelsbeteende. 

1.4 Bidrag till forskning 

Med detta examensarbete ämnar författarna kartlägga de skatteeffekter som uppstår för 

privata investerare i samband med aktieinvesteringar i olika sparandeformer. Ämnet är 

studerat i liten utsträckning, och en studie som behandlar investeringsstrategier i 

kombination med olika sparandeformer kan bidra till att underlätta val av 

investeringsstrategi och sparandeform för privata investerare, men också för personer i 

en rådgivarroll. Studien uppmärksammar även ämnet tillgångsplacering på svenska 

marknaden.  

1.5 Metod och genomförande 

Då investeringskontot är nyligen lanserat är utbudet av studier genomförda på det 

begränsat. Det är i dagsläget inte möjligt att genomföra studier på hur 

investeringssparkontot presterat sedan det lanserades då skatten först beräknas senare 

detta år. Således är det motiverat att undersöka dess utveckling baserat på historisk data.  

Genom att sätta samman portföljer som representerar olika investeringsstrategier och 

sparandeformer blir det möjligt att identifiera skillnaden i avkastning, skatteeffekter och 

vilka faktorer som driver utvecklingen. 
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Denna studie är genomförd med en deduktiv forskningsansats samt en kvantitativ 

metod. Detta möjliggör en undersökning som baseras på en längre tidsperiod och 

därmed täcker in flera olika marknadsförhållanden som bidrar till ett nyanserat resultat. 

En kvalitativ studie hade gjort det svårare att dra generella slutsatser, då underlaget från 

exempelvis fallstudier och intervjuer till stor del skulle speglas av ett fåtal personers 

åsikter snarare än kvantitativa observationer. 

Som underlag till denna studie har källor från aktörer med olika kopplingar till 

investeringssparkontot studerats. Detta innefattar dels aktieägarstatistik, regeringsbeslut 

och den dialog Aktiespararna har fört. Studiens referensram har sin utgångspunkt i 

modern finansteori som behandlar tillgångsplacering, tillgångsallokering, skatter och 

transaktionskostnader samt studier inom området behavioral finance.   

Insamlingen av data till portföljsimuleringarna har hämtats från Thomson Datastream, 

Nasdaq OMX Nordic och Riksgälden. Portföljerna är sammansatta utifrån olika 

kvantitativa egenskaper som är förenade med de valda investeringsstrategierna, P/E-tal, 

betavärde och direktavkastning samt två passiva portföljer. Samtlig nödvändig data har 

hämtats för tidsperioden 1986-2011. Beräkningar, simulering och utvärdering av dessa 

har sedan genomförts i Microsoft Excel. 

1.6 Avgränsningar 

Studien begränsar sig till den svenska marknaden och innefattar endast svenska aktier 

som finansiella instrument. Samtliga sparandeformer tillåter derivat i olika utsträckning, 

men vid inledning av arbetet hade inte Skatteverket fastställt hur skatt ska beräknas för 

utställda derivat i investeringssparkontot, varav författarna valde att exkludera dessa 

från studien. Vidare valde författarna att exkludera övriga instrument såsom exempelvis 

fondandelar och obligationer till följd av examensarbetets tidsbegränsning. Studien är 

utförd utifrån det regelverk som i mars 2012 omfattar ISK. Författarna har inte heller 

tillämpat kvittningsrätt i portföljsimuleringarna på grund av studiens omfattning.  
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1.7 Disposition 

Kapitel 2: Sparandeformer 

I detta kapitel beskrivs de tre sparandeformerna aktiedepå, investeringssparkonto och 

kapitalförsäkring närmre samt den forskning som är gjord på ämnet. 

Kapitel 3: Modern finansteori och empiriska studier  

Kapitlet ger en överblick över modern portföljvalsteori, behavioral finance och statistik.   

Kapitel 4: Metod 

Kapitlet förklarar hur författarna valt metod och tillvägagångssättet för genomförandet 

av studien. Det förs även en diskussion för utvärdering av metodval och genomförandet. 

Kapitel 5: Resultat och tolkning 

Detta kapitel avser presentera och tolka resultaten av simuleringarna.  

Kapitel 6: Analys 

I kapitlet analyserar författarna resultatet av simuleringarna i förhållande till tidigare 

beskriven teori och empiriska studier.   

Kapitel 7: Slutsats 

Författarna presenteras här sina slutsatser, samt förslag på framtida forskning. 
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2 Sparandeformer 

I detta kapitel presenteras sparandeformerna investeringssparkonto, kapitalförsäkring 

och aktiedepå. Vidare redogörs även för studier som är gjorda inom ämnet i Sverige.  

2.1 Investeringssparkonto 

Det primära kännetecknet för investeringssparkontot är att det är schablonbeskattat, 

vilket gör att enskilda transaktioner inte beskattas vid eventuella kapitalvinster. Det 

innebär också att utdelningar och ränta inte heller direktbeskattas utan att all beskattning 

sker via den årliga schablonskatten. Schablonintäkten tas upp i deklarationen under 

inkomstslaget kapital. Skatten beräknas utifrån en genomsnittlig förväntad avkastning, 

vilket gör att varken kapitalvinster eller kapitalförluster måste redovisas i deklarationen.  

(Skatteverket)  

Ett investeringssparkonto kan tecknas hos ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag, 

ett så kallat investeringsföretag (SFS 2011:1268). I dagsläget är detta inte förenat med 

några explicita anslutningsavgifter hos marknadens ledande aktörer. Kostnaderna som 

uppstår vid aktiehandel i investeringssparkonto för investerare är courtage och bid-ask-

spread
1
i samband med transaktioner. Investeringsföretagen har rätt att själva sätta 

begränsningar för vilka tillgångar de tillåter på investeringssparkontot. Detta kan 

påvisas hos flera av storbankerna samt nätbankerna Avanza Bank och Nordnet där 

exempelvis optioner och terminer anses vara kontofrämmande tillgångar trots att de är 

tillåtna enligt lag. Detta beror på att Skatteverket inte bestämt hur beräkningen av 

utställda derivat ska beskattas då dessa innebär ett negativt innehav (Nordnet, 2012). 

Ett avtal om investeringssparkonto kan endast ingås mellan en privatperson eller dödsbo 

och ett investeringsföretag (SFS 2011:1268). Juridiska personer har således inte 

möjlighet att skaffa denna sparandeform. Vid tecknande av investeringssparkonto kan 

investeraren ägarregistreras personligen vilket ger rösträtt vid bolagsstämmor. 

  

                                                 

1
 Skillnaden i köp- och säljkurs som tillfaller mäklaren vid transaktionen.  
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De tillgångar som är tillåtna på ett investeringskonto är följande: 

 Likvida medel 

 Finansiella instrument som handlas på reglerad marknad eller alternativ 

handelsplattform 

 Andelar i investeringsfonder 

(Skatteverket) 

Detta innebär att det enligt lag är tillåtet att förvara pengar, aktier, obligationer, derivat 

etcetera på investeringssparkonto, men som tidigare nämnt kan investeringsföretagen 

själva bestämma vilka instrument de tillåter.  

Med reglerad marknad avses det som i folkmun kallas för börs och består av ett företag 

som har tillåtelse från Finansinspektionen att bedriva handel med värdepapper, 

exempelvis Nasdaq OMX Stockholm AB. En alternativ handelsplattform, är det som 

också kallas för MTF (Multilateral Trading Facility). MTF: er kan delas in i två 

grupper, i den ena tas aktier upp för handel som redan är primärnoterade på en reglerad 

marknad. I den andra gruppen tas aktier som inte är primärnoterade någon annanstans 

upp för handel. Det betyder alltså att aktier som är upptagna på en MTF, men är 

primärnoterade på exempelvis en börs är tillåtna tillgångar i investeringssparkontot. 

Vidare gäller även att ett ägande större än 10 procent av rösterna i ett företag eller det 

totala kapitalet inte är tillåtet. (SFS 2011:1268) 

Regeringen har beslutat att beskattningen ska ske utifrån det som kallas kapitalunderlag. 

Det består av en fjärdedel av värdet av tillgångarna vid ingången av varje kvartal samt 

de insättningar och överföringar av instrument som gjorts. Summan multipliceras sedan 

med föregående års statslåneränta, vilket ger schablonintäkten som därefter beskattas 

med 30 % (Finansdepartementet, 2011).  Oavsett om portföljvärdets utveckling är 

positiv eller negativ betalar kontoinnehavaren således skatt varje år. Det finns möjlighet 

att kvitta schablonintäkten mot ränteutgifter i deklarationen, alternativt 70 % av en 

kapitalförlust (Skatteverket). 

Ett befintligt aktieinnehav i aktiedepå kan flyttas till ett investeringssparkonto. Att flytta 

aktier räknas som en avyttring vilket innebär att en eventuell värdeökning av aktierna 

ses som en kapitalvinst och beskattas därefter, det vill säga med 30 %. (Skatteverket) 
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Formel 1 Beräkning av skatt, investeringssparkonto 

                                                                                  
                   

2.1.1 Räkneexempel 

Den 1 januari 2012 tecknade investerare X ett avtal om investeringssparkonto. Följande 

händelser sker kvartalsvis 2012: 

 Kvartal 1 – marknadsvärdet av tillgångar uppgår till 100 000 kr. X gör en 

inbetalning av likvida medel på 10 000 kr. 

 Kvartal 2 – marknadsvärdet på tillgångar antas uppgå till 110 000 kr. X gör en 

inbetalning av likvida medel på 15 000 kr och får 5 000 kr i utdelningar.  

 Kvartal 3 – marknadsvärdet på tillgångar antas vid kvartalets ingång uppgå till 

125 000 kr, X gör ett uttag på 25 000 kronor.   

 Kvartal 4 – X tillgångar har ett marknadsvärde på 125 000 kronor, men X gör 

ett uttag på 10 000 kr.  

Kapitalunderlaget uppgår till en fjärdedel av summan av tillgångarnas värde vid varje 

kvartal samt årets inbetalningar. Schablonintäkten beräknas genom att multiplicera 

kapitalunderlaget med föregående års statslåneränta och beskattas sedan med 30 % för 

att erhålla den totala skatten för året. Det bör noteras att utdelningar och uttag inte 

direktbeskattas. Beskattningen sker indirekt genom den årliga schablonskatten.  

  

Schablonintäkt 

Kapitalunderlag 
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Marknadsvärde Inbetalning Uttag Utdelningar Totalt 

2012 - Q1 100 000 10 000 
  

110 000 

2012 - Q2 110 000 15 000 
 

5 000 125 000 

2012 - Q3 125 000 
 

25 000 
 

100 000 

2012 - Q4 125 000 
 

10 000 
 

115 000 

Totalt 460 000 25 000 35 000 5 000 450 000 

Tabell 1 Räkneexempel, investeringssparkonto. Källa: egna beräkningar 

2.2 Kapitalförsäkring 

Möjligheten till en schablonbeskattad sparandeform fanns innan investeringssparkontot, 

i form av kapitalförsäkring. Kapitalförsäkring är en sparandeform som är tillgänglig för 

såväl privatpersoner som företag. 

En kapitalförsäkring innehåller en försäkringskomponent, vilken ofta är en liten del av 

det totala värdet och fungerar som en livförsäkring. Detta innebär att vid ett eventuellt 

dödsfall återbetalas hela sparandets värde, inklusive försäkringskomponenten, till 

förmånstagaren. Förmånstagaren kan vara en annan person än den som tecknat 

kapitalförsäkringen. Det går även att avtala om en specifik tidpunkt för återbetalning 

(Nordnet). Generellt för kapitalförsäkring gäller att endast likvida medel får sättas in, 

och därmed krävs en försäljning vid exempelvis byte från depå, vilket innebär att en 

eventuell kapitalvinst beskattas med 30 %. Hos de flesta stora aktörerna på marknaden 

tillåts handel med aktier (såväl upptagna för handel på reglerad marknad som MTF), 

obligationer och fondandelar. Nordnet och Avanza erbjuder även handel i derivat. 

Precis som för investeringssparkontot gäller här att respektive investeringsföretag kan 

bestämma vilka instrument som tillåts hos dem. Vanligtvis har många av aktörerna även 

en klausul som innebär att uttag ur en kapitalförsäkring beläggs med en avgift under de 

första åren från tecknandet.  

Statslåneränta (SLR)    

Skattesats     

SLR × Skatt       

Kapitalunderlag 
       

 
           

Schablonintäkt                      

Skatt                     
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Kapitalförsäkring tillhandahålls formellt sett av försäkringsbolag och dessa äger även 

tillgångarna som finns på kapitalförsäkringen. Då investeraren ej är registrerad som 

ägare av tillgångarna har denne ingen rösträtt vid bolagsstämmor. Försäkringsbolaget 

sköter även inbetalningen av schablonskatten, således behöver innehavaren av 

kapitalförsäkringen inte själv deklarera för denna. (Finansinspektionen, 2011) 

Kapitalförsäkring tas därmed inte upp i deklarationen till skillnad från 

investeringssparkontot, vars schablonintäkt finns med. 

Kapitalförsäkring beskattas enligt Lag om avkastningsskatt på pensionsmedel medan 

investeringssparkontot beskattas enligt Inkomstskattelagen (SFS 1990:661), (SFS 

1999:1229). Dessa skiljer sig bland annat i möjligheterna att kvitta förluster, vilket är 

tillåtet för investeringssparkonto men inte för kapitalförsäkring. Vid exempelvis en 

börsnedgång är det alltså inte möjligt att kvitta förlusten investeraren gjort i en 

kapitalförsäkring mot annan kapitalvinst. 

Kapitalförsäkringens beskattningsbara del, kapitalunderlaget, har tidigare endast 

beräknats utifrån dess värde vid ingången av det nya året. Det möjliggjorde att 

investerare sålde av sina innehav innan årsskiftet för att sedan återinvestera kapitalet 

kort inpå och på så sätt undvika beskattning, vilket gav upphov till den så kallade 

ettårsproblematiken. För att motverka ettårsproblematiken inkluderas nu även 

insättningar i kapitalunderlaget då avkastningsskatten beräknas. (Finansdepartementet, 

2011) Sedan årsskiftet inkluderas insättningarna gjorda under första halvåret, samt halva 

värdet av insättningarna gjorda under andra halvåret i kapitalunderlaget. Efter 

införandet av investeringssparkontot har beskattningsreglerna för kapitalförsäkring 

ändrats för att göra skillnaderna i beskattning så neutrala som möjligt. Skattesatsen för 

kapitalförsäkringar är nu 30 %, istället för tidigare 27 %. (Skatteverket) 

 

 

          [               (              )]           

Formel 2 Beräkning av skatt, kapitalförsäkring 

                                      

               
                   

Kapitalunderlag 
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2.2.1 Räkneexempel 

Den 1 januari tecknade investerare Y en kapitalförsäkring. Följande sker under 2012: 

 1 januari – marknadsvärdet uppgår till 100 000 kr 

 Kvartal 1 – Y gör en inbetalning på 10 000 kr 

 Kvartal 2 – Marknadsvärdet uppgår till 110 000 kr och Y mottar även 

utdelningar som uppgår till 5 000 kr.  

 Kvartal 3 – Marknadsvärdet motsvarar vid ingången till tredje kvartalet 125 000 

kr, Y gör en inbetalning på 15 000 kr och gör även ett uttag på 25 000 kr.  

 Kvartal 4 – Tillgångarna uppgår till 125 000 kr, Y gör ett uttag på 10 000 kr. 

Skillnaden mot ett investeringssparkonto noteras främst i hur kapitalunderlaget 

beräknas. Endast marknadsvärdet första januari samt inbetalningarna räknas in i detta 

underlag. Precis som för investeringssparkontot direktbeskattas inga uttag eller 

utdelningar, dessa beskattas indirekt via schablonskatten. 

 
Marknadsvärde Inbetalning Uttag Utdelningar Totalt 

2012 - Q1 100 000 10 000 
  

110 000 

2012 - Q2 110 000 
  

5 000 125 000 

2012 - Q3 125 000 15 000 25 000 
 

115 000 

2012 - Q4 125 000 
 

10 000 
 

115 000 

Totalt 460 000 25 000 35 000 5 000 450 000 

Tabell 2 Räkneexempel, kapitalförsäkring. Källa: egna beräkningar 

2.3 Aktiedepå 

Aktier kan förvaltas via en aktiedepå som är ett konto hos en bank och generellt sett är 

restriktionerna kring värdepapper få. Utöver aktier och fondandelar tillåts bland annat 

även derivat och obligationer. Enligt realisationsprincipen sker beskattningen i samband 

SLR 3 % 

Skatt 30 % 

SLR × Skatt 0,90 % 

Kapitalunderlag [100 000 + 10 000 + (50 % × 15 000)] = 117 500 

Schablonintäkt 117 500 × 3 % = 3 525 

Skatt 3 525 × 30 % = 1 058 
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med avyttring och beräknas utifrån tillgångens eventuella värdeökning där 

kapitalvinstskatten uppgår till 30 %, och vid förlust utgår ingen skatt. Det finns 

möjlighet att kvitta en eventuell vinst mot en förlust, och på så vis undvika 

kapitalvinstbeskattning. Även utdelningar beskattas med 30 %. Investerare har 

skyldigheten att redovisa samtliga transaktioner i deklarationen och i händelse av att 

förlust realiseras kan avdragsrätt utnyttjas för att minska beskattningen. (Skatteverket, 

2011) 

 

                 [(      )       ]         

Formel 3 Beräkning av skatt, depå 

                     
                      
              

2.3.1 Räkneexempel 

Investerare X har en depå. X köper och säjer aktier vid ett par tillfällen under 2012. 

Skatten beräknas på värdeökningarna och utdelningen. Notera att kapitalvinsten kan 

kvittas mot kapitalförlusten.  

 

Köpkurs Säljkurs Utdelning Kapitalvinst/förlust 

Q1 2012 100 120 10 20 

Q2 2012 80 70  – 10 

Q3 2012 95 100  5 

Q4 2012 110 130 15 20 

Totalt 

  

25 35 

Tabell 3 Räkneexempel, depå. Källa: egna beräkningar 

2.4 Jämförelse mellan sparandeformer 

Nedan följer en jämförelse av de tre sparandeformerna. Matrisen är en generalisering 

utifrån vad som gäller hos de ledande aktörerna på marknaden, således kan avvikelser 

från detta förekomma. 

Skattesats 30 % 

Skatt (25 + 35) × 30 % = 18 
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Figur 1 Sammanfattning sparandeformer Källa: egen sammanställning 

                                                 

2
 Gäller endast svenska instrument. 

 ISK KF Aktiedepå 

För vem Privatperson Privatperson, företag Privatperson, företag 

Delat ägande Nej 
Nej, men det är möjligt att 

bestämma annan 
förmånstagare 

Ja 

Innehåller 
försäkring 

Nej Ja Nej 

Rösträtt vid 
bolagsstämmor 

Ja Nej Ja 

Krav på deklaration 
för enskilda 

transaktioner 
Nej Nej Ja 

Möjlighet att flytta 
in värdepapper 

Ja, från annat ISK, annars 
räknas det som avyttring 

och beskattas därefter 
Nej, endast likvida medel Ja 

Tillhandahålls av 
Banker, kreditinstitut, 

värdepappersbolag 
Försäkringsbolag 

Banker, kreditinstitut, 
värdepappersbolag 

Typ av skatt Schablonskatt Schablonskatt 
30 % på kapitalvinster 

och utdelningar 

Skatteberäkning 

En fjärdedel av 
marknadsvärdet vid 

ingången av varje kvartal 
samt alla insättningar gjorda 

under året multiplicerat 
med SLR. Beskattas med 30 

%. 

Ingående värde 1 januari, 
samt 100 % av 

insättningar gjorda 1 jan - 
30 juni, samt 50 % av alla 
insättningar gjorda 1 jul - 
21 dec multiplicerat med 
SLR. Beskattas med 30 % 

30 % per transaktion och 
vinst 

Beskattning av 
utdelningar2 

Ingen direktbeskattning, 
sker indirekt via 
schablonskatten 

Ingen direktbeskattning, 
sker indirekt via 
schablonskatten 

Ja, med 30 % 

Kvittningsrätt 

Avdrag kan göras för 
ränteutgifter, 70 % av 

kapitalförluster och annat 
sparande 

Nej Ja 

Insättningsgarantin 
Likvida medel på ISK 
omfattas av garantin 

Omfattas ej av garantin Omfattas av garantin 

Påverkar bidrag 
(CSN, bostadsbidrag 

etc.) 

Ja, då schablonintäkten tas 
upp i inkomstslaget kapital 

deklarationen 

Svensk KF deklareras ej 
för, men utländska måste 

redovisas 
Ja 
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2.5 Studier av schablonbeskattat sparande i Sverige 

År 2007 genomförde Boqvist och Fock en studie vid Linköpings universitet kring 

skillnaden mellan sparande i kapitalförsäkring och depå genom att via komparativ statik 

identifiera vilka effekter som uppstår vid förändring i värdestegring, direktavkastning 

samt statslåneräntan. De studerade även skillnader i skatteeffekter mellan de två 

sparandeformerna.  

De fann att portföljer med normal eller hög direktavkastning var lämpliga att placera i 

en kapitalförsäkring för att möjliggöra återinvestering av utdelningarna. Vad gäller låg 

direktavkastning fick de olika resultat beroende på löptid, strategi och värdestegring. De 

menar att ju större direktavkastning är, desto större är anledningen att överväga 

kapitalförsäkring. Generellt fann de att ju längre placeringshorisont investerare har 

desto bättre är det att som investerare tillämpa den passiva investeringsstrategin Buy 

and Hold i depå, speciellt när direktavkastningen är låg och när statslåneräntan är hög. 

På kort sikt gällde dock att investeraren gynnas av att betala in en liten del skatt varje år 

vilket således förespråkade kapitalförsäkringen.  

Boqvist och Fock simulerade portföljer mellan 1986 och 2006, och fann att 

kapitalförsäkring blev en förlorare gentemot depå under sent 80-tal och tidigt 90-tal då 

börsutvecklingen var låg och statslåneräntan hög. Detta fann Boqvist och Fock 

orsakades av den starka kopplingen kapitalförsäkringens beskattning har till 

statslåneräntan. Ju högre statslåneräntan är desto större krav ställer investerare på 

avkastningen, för att skatten inte ska äta upp avkastningen. Huruvida kapitalförsäkring 

är attraktivt för investerare har alltså ett negativt samband med statslåneräntan, då denna 

har en direkt koppling till skatten. Ju högre statslåneränta, desto större skatt vid innehav 

i kapitalförsäkring.  Vidare menar Boqvist och Fock att kapitalförsäkringens ökade 

likviditet också ställs i kontrast till att inte vara beroende av statslåneräntans utveckling. 

Sammanfattningsvis var Boqvist och Focks slutsats att för att en depå ska vara bättre än 

kapitalförsäkring krävs hög statslåneränta eller låg direktavkastning och en löptid på 

minst 15 år.  (Boqvist & Fock, 2007) 

Den enda studien författarna har kunnat finna som behandlar just investeringssparkontot 

är skriven våren 2011 vid Jönköping International Business School. Ternström menar i 
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sin studie Investment Savings Account att beräkning av skatten för 

investeringssparkontot är komplicerad och för svår att förstå för den genomsnittliga 

investeraren.  Ternström argumenterar för att det inte finns incitament för investerare att 

skaffa ett investeringssparkonto då schablonbeskattning inte är mer attraktivt än 

kapitalvinstbeskattning. Ternström argumenterar även för att det är svårt att veta vilken 

typ av investerare investeringssparkontot är lämpligt för, då han menar att det krävs 

investeringar förenade med hög risk för att ge tillräckligt hög avkastning. Vidare 

argumenterar Ternström för att investeringssparkontot infördes för att kunna höja 

skatten på kapitalförsäkringar och att investeringssparkontot ej kommer stimulera eller 

förenkla sparandet i finansiella instrument. Han menar också att utfallet av huruvida 

investeringssparkontot är förmånligt för privata investerare eller inte är beroende av hur 

hög statslåneräntan är då portföljens avkastning minst bör vara i paritet med 

statslåneräntan. (Ternström, 2011) 
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3 Modern finansteori och empiriska studier 

I detta kapitel presenteras den moderna finansteorins förhållningssätt till investering för 

privatpersoner, investeringsstrategier och även resultat av tidigare studier på 

handelsbeteende.  

3.1 Tillgångsallokering 

Tillgångsallokering eller Asset Allocation beskriver vilka tillgångar en portfölj ska bestå 

av och hur dessa ska fördelas sinsemellan. Fokus ligger på att maximera avkastningen i 

förhållande till risken. 

Vid val av investeringsstrategi och portföljsammansättning finns flertalet parametrar att 

ta hänsyn till. Investerare bör som ett första steg i investeringsprocessen anpassa sina 

portföljer efter tidshorisont och riskpreferens, vilket sedan påverkar urvalet av 

instrument och hur fördelningen mellan dessa sker. Tidshorisonten för investeraren 

påverkar både behovet av likviditet och risknivån. Generellt gäller att en långsiktig 

investerare kräver mindre likvida tillgångar som är mer riskfyllda då förluster kan vägas 

upp av framtida vinster. Tvärtom gäller således att en investerare med kort 

placeringshorisont kräver mindre riskfyllda tillgångar med en högre grad av likviditet. 

(Reilly & Brown, 2006) Enligt Bernstein och Damodaran (1998) bör det första steget i 

investeringsprocessen kompletteras genom att även ta hänsyn till den skatt som 

investeringen innebär. En tidigare studie som gjorts på Dow Jones Wilshire 5000 visade 

att avkastningen för en konventionell amerikansk depå hade varit 12,36 % per år, siffran 

var dock missvisande då skatten till viss del hade tagit ut en del av avkastningen. Då 

skatten inkluderades i beräkningarna visade sig den årliga avkastningen minska till 9,83 

%, då skattelättade konton var exkluderade från undersökningen. Enligt studien påvisar 

detta att skatt bör tas i beaktan då skillnaden tydligt kan påvisas mellan brutto- och 

nettoavkastningen. (Reilly & Brown, 2006) Damodaran och Bernstein menar att målet 

med portföljförvaltning är att konstruera den bästa möjliga portföljen, givet 

investerarens skyldigheter vad gäller skatt och dennes likviditetsbehov samt att 

maximera avkastningen efter skatt. Att endast fokusera på att skatteminimera skulle 

troligtvis ge en portfölj som presterar sämre än en som tar hänsyn till samtliga aspekter. 

(Damodaran & Bernstein, 1998) 
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Utifrån att ha sammanställt investerarens riskpreferens, placeringshorisont och 

eventuellt också skattskyldigheter kan investeringsstrategins genomförande utvecklas 

mer i detalj, vilket bland annat innefattar handelsfrekvens (rebalansering av portföljen) 

och vilken typ av tillgångar som investering ska ske i. När det gäller aktier kan detta 

innebära att de väljs utifrån kvantitativa egenskaper, exempelvis utifrån P/E-tal eller 

direktavkastning. Ett urval av investeringsstrategier presenteras i avsnitt 3.5 

Investeringsstrategier. 

3.2 Tillgångsplacering 

Tillgångsplacering, eller Asset Location bör inte förväxlas med tillgångsallokering, och 

inte heller ersätta detta. Tillgångsplacering är steget en investerare tar efter att ha gjort 

sitt val av investeringsstrategi för att då maximera sin avkastning efter skatt. Denna 

teoretiska ansats har uppmärksammats i USA där finansiella tillgångar, kapitalvinster 

och utdelningar beskattas på olika sätt beroende på vilken kontotyp de placeras i. 

Tillgångsallokering behandlar således vilka tillgångar som investeras i, och 

tillgångsplacering vilket typ av konto dessa placeras i. Då olika sparandeformer innebär 

olika beskattningsregler finns det utrymme att som investerare överväga valet av 

sparandeform. (Bergstresser & Poterba, 2003) Enligt Don Mulvihill är 

tillgångsplacering ett essentiellt steg som fortsättning på tillgångsallokering, då 

allokeringen endast fokuserar på riskjusterad avkastning innan skatt. Skattefrågan är 

mycket viktig gällande aktieinvesteringsstrategier, specifikt vid ett aktivt 

förhållningssätt till handel. Detta menar Mulvihill, beror på att aktiva portföljer omsätts 

och beskattning uppstår då kapitalvinster realiseras. Med en passiv strategi hade denna 

skatt kunnat skjutas upp. (Mulvihill, 2008) 

Eftersom skattesatser skiljer från land till land, har forskarna inte kunnat nå konsensus 

för hur tillgångsplacering ska ske i detalj. Zhou menar i sin studie The Asset Location 

Puzzle: Taxes Matter att studier och forskning bidragit till att generella slutsatser kan 

dras kring placering av tillgångar då studier inom ämnet har visat att avkastningen efter 

skatt kan skilja kraftigt beroende på val av sparform. Generellt gäller att aktier med små, 

alternativt inga utdelningar bör placeras på konton där beskattning sker vid avyttring, 

och att aktier med hög direktavkastning bör placeras på skattelättade konton. (Zhou, 

2007)  
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Amromin studerade amerikanska hushåll och fann att de till stor del är ineffektiva i sin 

tillgångsplacering, det vill säga att instrument som i vanliga depåer medför hög skatt 

inte placeras på skattelättade konton och vice versa (Amromin, 2005). Ytterligare en 

studie som undersökt hur hushåll väljer att fördela sina tillgångar mellan skattelättade 

och konventionella depåer visade att en tredjedel av hushållen skulle kunna minska 

skatten genom att flytta tillgångarna till en annan sparandeform, och därmed öka 

avkastningen efter skatt (Bergstresser & Poterba, 2003).  

Shoven och Sialm fann i sin studie Asset Location In Tax-deferred and Conventional 

Savings Accounts att om aktietransaktioner sällan genomförs är det mer lönsamt att ha 

dessa i en vanlig depå, eftersom beskattning inte sker förrän aktien i fråga har avyttrats. 

Aktivt förvaltade portföljer bör därför placeras på skattelättade konton (Shoven & 

Sialm, 2002). Zhou menar däremot att det är själva skattelagstiftningen som påverkar 

hur ofta investerare väljer att realisera kapitalvinster. En förändring i skattelagstiftning 

kan ha stor inverkan på vad som är optimal tillgångsplacering, särskilt när det sker stora 

förändringar i beskattningen av kapitalvinster. Ytterligare en faktor som har stor 

inverkan på marknaden och tillgångsplacering är förändringen som skett i förvaltning, 

då många privata investerare nu tenderar att sköta sina egna portföljer istället. (Zhou, 

2007)  

Aktieutdelningar kan anses vara negativt i skattesammanhang enligt Bernstein och 

Damodaran (1998), då dessa dubbelbeskattas utan att aktieägaren själv kan påverka 

detta. Företaget har redan betalat bolagsskatt för sin vinst, och aktieägaren måste i sin 

tur även skatta på utdelningen vid innehav i depå. Det kan alltså argumenteras för att det 

är mer fördelaktigt att inte ha några utdelningar och att investeraren själv kan välja 

tidpunkt för avyttring, och därmed bara betalar skatt för kapitalvinsten. (Damodaran & 

Bernstein, 1998) 

3.3 Portföljomsättning i depå 

I studien Is Your Alpha Big Enough to Cover Its Taxes finner Arnott och Berkin att 

omsättning av portföljer inte adderar värde, utan snarare tvärtom. Transaktioner leder 

till att beskattning utlöses, vilket minskar avkastningen och därmed orsakar 

kontraproduktiv förvaltning. (Arnott & Jeffery, 1993). Studien granskades på nytt 2011 
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och samma resultat kunde då styrkas. (Arnott & Berkin, 2011) Reilly och Brown menar 

att om investeraren inte är en överlägset kompetent aktieanalytiker är det av vikt att 

minimera skatter och transaktionskostnaderna som är förenade med handel för att 

avkastningen inte ska påverkas negativt. (Reilly & Brown, 2006) 

Ju fler transaktioner en privat investerare genomför varje år, desto högre måste dennes 

avkastning vara för att det ska vara lönsamt, då frekvent handel medför ofördelaktiga 

skatteeffekter och transaktionskostnader. Genom att inte avyttra skjuts skattebetalningen 

fram. Tidsvärdet av pengar resulterar i att den skatt som senare betalas in till staten har 

ett lägre värde, givet en positiv kalkylränta. Om investeraren avyttrar minskar basen av 

investerat kapital, vilket innebär att avkastningen blir mindre uttryckt i pengars värde. 

(Arnott & Jeffery, 1993)  

Investeringar inkluderar transaktionskostnader och för beskattningsbara investerare är 

skatt en av de viktigaste av dessa transaktionskostnader, menar Bernstein och 

Damodaran. Övriga delar som ingår i transaktionskostnaderna är courtage till mäklare 

och skillnaden mellan köp- och säljpriset. Många privata investerare är medvetna om 

detta, men genomför trots detta inte transaktioner på ett rationellt sätt. För aktörer i 

finansbranschen är detta något positivt eftersom de tjänar mer ju fler transaktioner som 

genomförs. Således ligger det i finansbranschens intresse att medvetenheten om 

skatteeffekter och transaktionskostnader är låg, menar Damodaran och Bernstein. De 

menar vidare att en privat investerare har råd med ungefär 5 – 10 % årlig omsättning av 

sin portfölj för att inte transaktionskostnader och skatter ska äta upp avkastningen. 

(Damodaran & Bernstein, 1998) 

Beskattningsformen kan påverka huruvida investerare väljer att genomföra avyttringar 

eller inte. Då beskattning sker i samband med avyttring kan ofördelaktiga skatteeffekter 

uppstå vilka tillsammans med transaktionskostnaden kan äta upp vinsten. Genom att 

inte avyttra tillgångar kan investeraren istället skjuta upp skatten, vilket kan påverka det 

slutgiltiga resultatet positivt i stor utsträckning. Damodaran och Bernstein avfärdar de 

som hävdar att det inte spelar någon roll när skatten betalas, då den ändå måste betalas 

förr eller senare. De menar att genom att skjuta upp skatten växer dels den investerade 

basen av kapital och dels blir nuvärdet av skatten lägre när avyttring väl sker. 

(Damodaran & Bernstein, 1998) 
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3.4 Investeringsstrategier 

Investeringsstrategier kan delas in i två kategorier – passiv eller aktiv strategi. En passiv 

strategi är ett resultat av en långsiktig placeringshorisont med målet att avkastningen 

ska matcha ett benchmarkindex och att transaktioner sällan sker. Aktiva strategier har 

som mål att istället slå sitt benchmarkindex avkastning, och medför fler transaktioner. 

Skillnader i transaktionsfrekvens bidrar således till olika stora transaktionskostnader. 

Historiskt sett har passiva strategier överträffat aktiva strategiers riskjusterade 

avkastning då transaktionskostnaderna förenade med aktiv handel minskar 

avkastningen. (Reilly & Brown, 2006) 

Trots att passiva investeringsstrategier oftast genererar bättre riskjusterad avkastning än 

aktiva strategier, väljer amerikanska investerare att i större utsträckning placera sitt 

sparande hos aktiva förvaltare. Passiv investering har dock fått större betydelse och ökat 

i popularitet under senare tid och om marknaden är effektiv skulle det innebära att 

många transaktioner inte ökar avkastningen. Genom att hushålla med transaktioner och 

de skatter som uppstår maximeras avkastningen. (Reilly & Brown, 2006) 

3.4.1 Passiv strategi 

Buy and Hold är en passiv investeringsstrategi, med ursprung i resonemanget om att 

aktiemarknaden på lång sikt ger positiv avkastning, trots perioder av nedgång. En passiv 

strategi innebär ett implicit antagande om att marknaden är effektiv. Även om strategin 

huvudsakligen utgår från ett passivt förhållningssätt till prisförändringar som sker under 

kortare perioder, krävs emellanåt rebalansering av portföljen då benchmark förändras 

vad gäller sammansättning, och att det emellanåt faller ut utdelningar. En nackdel med 

Buy and Hold är att strategin är mindre likvid till följd av att det är en långsiktig strategi 

i vilken det investerade kapitalet binds under investeringsperioden. Självfallet kan 

investeraren välja att avyttra sin portfölj eller delar av den när denne önskar, men med 

risk för att utlösa oönskade skatteeffekter.  (Reilly & Brown, 2006) 

Ett resonemang som följer av att investerare tillämpar en passiv investeringsstrategi är 

tidsvärdet av pengar. Tidsvärdet av pengar kan förklaras som den ränta en investerare 

erhåller på ett sparkonto, det vill säga pengar idag plus ränta för tiden som denne håller 



22 

 

kvar pengarna placerade. Det kan även förklaras som att betala för att kunna konsumera 

idag, det vill säga låna pengar och betala ränta vid ett senare tillfälle.  Detta kan även 

appliceras bakåt i tiden, det vill säga att framtida kassaflöden kan diskonteras tillbaka 

till sitt nuvärde (lån). (Reilly & Brown, 2006) Vid en Buy and Hold-strategi innebär 

detta att investeraren skjuter upp den skatt som denne är skyldig staten genom att inte 

avyttra portföljen. Effekten av detta blir ett räntefritt lån för investeraren, som vid 

avyttringstillfället betalar en summa som är mindre värd vid det tillfället än om denne 

hade skattat på sitt innehav årligen. Detta är ett resultat av pengars tidsvärde. (Hansson 

& Norrman, 1996) 

3.4.2 Aktiv strategi 

Aktiva investeringsstrategier innebär implicit att investeraren inte tror att marknaden är 

effektiv, och att det därför går att slå marknadsavkastningen genom fler transaktioner. 

Avkastningen för en aktiv investeringsstrategi måste vara högre än för en passivt 

förvaltad portfölj för att täcka de transaktionskostnader och skatter som är förenade med 

aktiv handel.  

Urvalet av aktier vid tillämpning av en aktiv investeringsstrategi kan bland annat ske 

genom sållning baserat på kvantitativa mått som beskriver aktiers egenskaper och värde. 

Detta kan exempelvis vara direktavkastning, P/E-tal eller betavärde (β). (Reilly & 

Brown, 2006) 

Att välja aktier utifrån låga P/E-tal benämns som värdeinvestering. Det innebär att 

investerare väljer företag som relativt sett är undervärderade och investeraren tror att 

priset kommer att justeras till sitt korrekta värde, det vill säga öka, då de har relativt sett 

låga P/E- eller P/BV-tal
3
 jämfört med andra aktier. 

 Värdeaktier karaktäriseras ofta av följande egenskaper: 

 Lågt P/E- eller P/BV-tal 

 Hög direktavkastning 

 Cykliska. (Reilly & Brown, 2006) 

                                                 

3
 P/E = Price/Earnings, P/BV = Price/Book Value 
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Studier på värdestrategier har visat att aktier med låga P/E-tal genererar en högre 

riskjusterad avkastning än företag med höga P/E-tal. Fama och French fann i en global 

studie att portföljer som bestod av aktier med låga P/E-tal gav högst avkastning i 

samtliga länder som ingick i studien förutom i Italien. De fann också att volatiliteten på 

de undervärderade aktierna var högre. (Fama & French, 1998) 

Kritik som riktas mot aktiva investeringsstrategier menar att konkurrensen mellan 

investerare resulterar i att lättillgängliga analysmetoder kommer att användas i så pass 

stor utsträckning att det kommer att reflekteras av aktiens pris. Bodie, Kane och Marcus 

menar att det endast genom omfattande analys och avancerade tekniker, som gemene 

investerare inte har tillgång till, är möjligt att få den insikt som krävs för att generera 

tillräckligt hög avkastning. De menar även att privata investerare, som inte har kunskap 

eller resurser för en lyckad aktiv förvaltning, troligtvis lyckas generera högre avkastning 

genom att investera i fondandelar då investerare kan dra nytta av fondförvaltningens 

stordriftsfördelar. (Bodie, Kane, & Marcus, 2011) 

3.5 Behavioral Finance och aktieägarstatistik 

Privata investerares handelsbeteende på aktiemarknaden har studerats och flera aspekter 

har hittats som talar emot den moderna investeringsteorins antaganden om att 

investerare är rationella.  

Det genomsnittliga amerikanska hushållet omsätter 75 % av sin portfölj årligen och 

tenderar att investera i små bolag med högt beta vars aktier anses vara undervärderade 

(Barber & Odean, 2002). Detta kan jämföras med aktivt förvaltade investeringsfonder 

vilka årligen omsätter 77 % av sina portföljer. Skillnaden gentemot de professionellt 

förvaltade investeringsfonderna är att amerikanska hushåll inte har samma kunskap eller 

stordriftsfördelar gällande transaktionskostnader (Barber & Odean, 2000) De två 

vanligaste misstagen som investerare gör är att genomföra för många transaktioner och 

att ej avyttra så kallade förlorare, aktier som minskat i värde. Barber och Odean 

argumenterar för att dessa fel grundas i den mänskliga psykologin. Överdriven handel 

grundas i tendenser till övermod och oviljan att avyttra, i strävan att undvika ånger. 

(Barber & Odean, 1999) Barber och Odean menar också att övergången från 

telefonbaserad aktiehandel till internetbaserad handel har medfört ett förändrat beteende 



24 

 

hos hushållen. Handeln sker mer frekvent, är mer spekulativ och resulterar i mindre 

lönsamhet (Barber & Odean, 2002). Swedish Institute for Financial Research har 

undersökt samma fenomen i Sverige och resultatet bekräftar Barber och Odeans studie 

(Anderson, 2004). En senare studie (Barber, Lee, Liu, & Odean, 2007) visar att det 

finns en dispositionseffekt på den taiwanesiska marknaden. Det innebär att investerare 

föredrar att sälja vinnare och behålla förlorare. Huruvida dispositionseffekten beror av 

skattemässiga skäl har tidigare studerats, men inget samband kunde påvisas (Barber & 

Odean, 1999). Barber et al. fann dock att dispositionseffekten är ett resultat av en ovilja 

att känna ånger.  

Även hushållens diversifiering av portföljer har studerats av Barber och Odean. De 

finner att det genomsnittliga amerikanska hushållet har en medelportfölj som innehåller 

4,3 olika aktier, vilket indikerar dålig diversifiering (Barber & Odean, 2007). Detta 

kompletteras av Polkovnichenko vars studie visar att medelportföljen i USA mellan 

1983-2001 innehöll fyra olika aktier, vilket stärker tidigare resonemang 

(Polkovnichenko, 2005). Den genomsnittlige svenska aktieägaren hade däremot i slutet 

av 2011 strax över 3 bolag i sin portfölj, men medianinvesteraren, det vill säga 49,1 % 

av de svenska aktieägarna hade ett innehav motsvarande ett bolag i sin portfölj. 

(Euroclear Sweden, 2011) 

Barber och Odean menar att investerare kan förbättra sina nettokapitalvinster genom att 

skjuta upp avyttringen och undvika frekvent handel i konventionella aktiedepåer. De 

hänvisar till att många modeller förespråkar att tillgångar med höga utdelningar ska 

placeras på skattelättade konton. Den enda gången som realiserade förluster observeras 

oftare är i december månad, vilket förklaras med att hushållen planerar att kvitta 

kapitalvinster mot kapitalförluster. (Barber & Odean, 2004) 

En liknande studie har gjorts på den svenska marknaden, som omfattar 10 600 personers 

handel på börsen mellan maj 1999 och mars 2002. I studien framgår att en signifikant 

del av investerarna ej följer två av de mest grundläggande resonemangen inom 

investeringsteori: att diversifiera innehav och att handla med försiktighet. 

Anledningarna som anges är samma som Barber och Odean kommit fram till i sina 

studier. Omsättningshastigheten av portföljerna är i genomsnitt 113 % per år, och 
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medianportföljen var under mätperioden värd 18 091 kronor. Anmärkningsvärt är att 

medianinvesteraren dessutom endast äger aktier i ett bolag. (Andersson, 2012) 

Statistiken på svenska marknaden visar även att antalet aktieägare i slutet av december 

2011 uppgick till 15,5 % av den totala befolkningen
4
. Gällande storleken på 

aktieportföljerna är skillnaden stor mellan medel- och medianvärdet, vilket påverkas av 

att ett fåtal portföljer har ett mycket stort värde. Medianvärdet för december 2011 

uppgick till 18 000 kronor. (Statistiska Centralbyrån, 2011) 

 

Figur 2 Medel- och medianvärde för portföljer, 2009-2011. Källa: SCB (2011) 

  

                                                 

4
 Statistiken bör tolkas med försiktighet då förvaltningsregistret som undersökningen baseras på inte 

väger in småsparares transaktioner via aktiedepåer. 
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4 Metod  
Kapitlet presenterar inledningsvis en motivering av studiens metodval och hur 

nödvändig information och data valts ut. Vidare presenteras hur studiens 

portföljsimuleringar beräknats utifrån de valda investeringsstrategierna samt vilka 

verktyg som använts för att utvärdera och analysera resultatet.  

4.1 Val av metod 

I enlighet med Jacobsen har studiens problemdiskussion, syfte och forskningsfrågor 

varit avgörande vid val av metod. För att kunna fullfölja syftet och besvara 

forskningsfrågorna har en kvantitativ ansats använts för denna studie. En kvantitativ 

ansats möjliggör förklaring av ett fenomens utsträckning och utifrån det är det möjligt 

att generalisera resultatet med ett visst mått av osäkerhet. Fördelen med den kvantitativa 

metoden är att den är extensiv till sin karaktär, vilket innebär att undersökning av många 

enheter är möjligt. (Jacobsen, 2006) Vidare används en deduktiv forskningsansats, då 

studien utgår från befintlig teori och historisk data (Bryman & Bell, 2003).  

Att genomföra en kvalitativ studie istället för en kvantitativ har inte ansetts vara aktuellt 

då metoden i regel används för att analysera hur människor och tolkar situationer och 

fenomen.  Studiens frågeställningar hade blivit svåra att besvara med en kvalitativ 

metod. En nackdel med den kvalitativa ansatsen är att intervjuer är tidskrävande, vilket 

inom ramen för denna studie hade inneburit att antalet hade behövt begränsas till ett litet 

antal. Eftersom tillräcklig tid inte har gått för att kunna uttala sig om skatteeffekter och 

hur privata investerare påverkats av dess införande skulle intervjuer i större utsträckning 

speglas av subjektiva åsikter snarare än kvantitativa observationer. En kvalitativ ansats 

hade således medfört svårigheter att finna representativa respondenter till intervjuer. 

(Jacobsen, 2006) 

Efter övervägande kom författarna fram till att studiens ska göras med en kvantitativ 

metod. På så vis blir resultatet i större utsträckning applicerbart i ett större sammanhang 

och det blir möjligt att undersöka hur skatteeffekterna för sparandeformer skulle ha 

ändrats över en längre period. Genom att kombinera investeringsstrategier med 

sparandeformer blir det även möjligt att genomföra simuleringar av portföljer med olika 
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sammansättningar och kartlägga vilka faktorer som driver de olika portföljernas 

utveckling.  

Författarna har valt att genomföra studien med hjälp av Microsoft Excel. För att 

sorteringen av data skulle förenklas för de aktiva portföljerna skrevs en VBA-kod som 

valde ut specifik data för olika år givet angivna kriterier. Utan detta hade det manuella 

arbetet tagit väldigt lång tid och risken för misstag hade ökat.  

4.2 Introduktionsstudier och urval av teori 

Inledningsvis har författarna sökt information kring hur sparandeformerna depå, 

investeringssparkonto och kapitalförsäkring fungerar och kartlagt hur de skiljer sig åt. 

För att få en så övergripande bild som möjligt studerades dokument från regeringen, 

banker och andra intressenter. En stor del av bakgrunden till införandet av 

investeringssparkontot går att ta del av i propositioner och regeringsbeslut, samtidigt 

som information även hämtats från banker och intresseorganisationen Aktiespararna 

som representerar privata investerare. För att öka förståelsen för den privata 

aktiehandeln i Sverige och dess utsträckning har material från Statistiska Centralbyrån 

och Euroclear studerats.  

Modern finansteori har använts som grund till denna studie. För att konstruera 

portföljsimuleringar är det motiverat att studera teorier om tillgångsallokering och 

tillgångsplacering för att förstå hur investerare väljer vad de ska investera i och var de 

väljer att placera sina tillgångar. Teorier om hur omsättning av portföljer påverkar 

utfallet för privata investerare har även använts. Forskning inom behavioral finance har 

legat till grund för att kunna analysera resultatet av simuleringarna. Databaserna Scopus 

och Libris har använts för att söka efter information och avhandlingar. 

Då utbudet av svenska undersökningar är begränsat har främst amerikanska studier 

använts för att öka förståelsen kring privata investerares handelsbeteende och placering 

av tillgångar. Eftersom studierna är genomförda på marknader som är förhållandevis 

lika och belyser områden som exempelvis tillgångsplacering och omsättningshastighet 

har dessa ansetts vara tillämpbara och intressanta även för svenska 

marknadsförhållanden. Dessa studier är intressanta för att kunna tillämpa på resultaten 

av studien för att senare kunna dra slutsatser om hur handelsbeteendet kan komma att 



28 

 

påverkas som konsekvens av införandet av investeringssparkontot. Då de amerikanska 

studiernas slutsatser styrks av Andersons resultat samt den statistik som presenterats 

anser författarna att dessa utgör en god grund för att kunna tolka och analysera 

resultaten. 

4.3 Datainsamling 

För att genomföra portföljsimuleringarna krävs historisk data för sammansättningen av 

OMXS30, aktiekurser, direktavkastning, betavärden, P/E-tal och statslåneräntan. Dessa 

data har samlats in från Thomson Datastream, Nasdaq OMX Nordic samt Riksgälden.  

Inledningsvis söktes data på den historiska sammansättningen av OMXS30 mellan 

tidsperioden 1986 till 2011. Anledningen till att aktier valts från OMXS30 beror på att 

sammansättningen varierat mindre än för andra mindre marknadsplatser och att antalen 

bolag är hanterbart inom ramen för denna studie. Data över OMXS30:s sammansättning 

har varit svårtillgänglig då den saknas i både Thomson Reuters Xtra 3000 och Thomson 

Datastream. I Thomson Datastream finns data över OMXS30:s sammansättning sedan 

juni 2004, vilket författarna anser vara för kort för denna studie. För att få tillgång till de 

historiska konstituenterna sedan indexets start kontaktades Nasdaq OMX Nordic som 

skickade kopierade dokument på OMXS30:s sammansättning sedan starten 1986. 

Erhållen rådata flyttades sedan över till Microsoft Excel för bearbetning. De aktier som 

saknade data sorterades bort från urvalet vilket resulterade i 77 aktier som någon gång 

ingått i OMXS30 från starten i september 1986 till december 2011. Dessa visas i tabell 

25 i Appendix.  I genomsnitt har det funnits 35 aktier med fullständig historik per år. 

Beräkningarna har sedan skett under tidsperioden 1987 – 2011 då fullständig historik 

för ett helt år krävs för att ge en rättvis bild av beskattningen.  

De historiska priserna för de utvalda aktierna är hämtade från Thomson Datastream. Det 

gjordes även data som är nödvändig för att genomföra simuleringar för de olika 

investeringsstrategierna, det vill säga direktavkastning, betavärden och P/E-tal. 

Data för statslåneräntan har hämtats från Riksgälden. För skatteberäkningar används 

värdet av statslåneräntan den sista november varje år. Specifik data för statslåneräntan 

finns däremot inte tillgänglig för den sista november varje år. Författarna har därför valt 

att använda den observation som ligger närmast den sista november för simuleringarna.  
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4.4 Investeringsstrategier  

För att genomföra portföljsimuleringar måste ett urval av aktier göras vilket styrs av 

investeringsstrategin. I avsnitt 3.5.1 Passiv strategi och 3.5.2 Aktiv strategi presenteras 

investeringsstrategier närmare. Ett urval av investeringsstrategier har således gjorts för 

portföljsimuleringarna. Aktierna som ingått i simuleringarna för de aktiva strategierna 

har valts ut baserat på kvantitativa, välkända mått. Anledningen till detta är att 

strategierna således kräver färre antaganden och är möjliga att hämta i databaser. Vid 

övervägande av andra strategier som baseras på mjukare värden, exempelvis Momentum 

eller Contrarian, hade omfattningen av arbetet blivit mycket större och krävt fler 

subjektiva antaganden. Således uteslöts den typen av strategier. 

I tabell 4 framgår att totalt 15 portföljsimuleringar genomförts fördelat på 2 passiva och 

3 aktiva investeringsstrategier i kombination med 3 olika sparandeformer. Samtliga 

portföljer är indexerade med ett startvärde på 100 och har viktats lika. Anledningen till 

att portföljviktningen inte optimerats är främst att optimering av portföljvikter inte är 

representativt för privata investerare och att det hade varit för tidskrävande i förhållande 

till tidsramen som examensarbetet omfattas av.  De aktiva portföljerna har baserats på 

variablerna betavärde, direktavkastning och P/E-tal medan de passiva portföljerna utgår 

från Buy and Hold. 

Passiva strategier Aktiva strategier 

Buy and Hold I Buy and Hold II Beta Dividend P/E 

Depå Depå Depå Depå Depå 

ISK ISK ISK ISK ISK 

KF KF KF KF KF 

Tabell 4 Passiva och aktiva portföljsimuleringar fördelat på investeringsstrategi och sparandeform. 

4.4.1 Passiva portföljsimuleringar 

Utförandet av simuleringarna för de passiva portföljerna har utgått från en initial 

investering som har skett har skett i januari 1987 och för att sedan avyttrats i december 

2011. Konstruktionen av Buy and Hold I och Buy and Hold II skiljer sig i urvalet av 

aktier. Det ursprungliga aktieurvalet i Buy and Hold I består av 17 av de 30 
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ursprungliga konstituenterna i OMXS30 vilka data funnits tillgänglig för. Under 

simuleringsperioden har 9 av dessa 17 aktier blivit avnoterade. Dessa har betraktats som 

en avyttring och behandlats i enlighet med beskattningsreglerna som gäller för de olika 

sparandeformerna. Kapitalet har sedan återinvesterats jämnt fördelat över kvarvarande 

aktier. Buy and Hold II består av de aktier som har en fullständig och genomgående 

historik från det att OMXS30 lanserades i september 1986, vilket uppgår till 8 stycken. 

Detta innebär att inga aktier har avnoterats eller upphört att handlas och därmed har inga 

avyttringar och återinvesteringar tvingats göras för Buy and Hold I, förutom då 

återinvestering av utdelningar skett.  

Då samtliga portföljer ska vara självförsörjande innebär det att en avyttring inte ska 

behövas för att betala den löpande skatten för investeringssparkonto och 

kapitalförsäkring. Utifrån detta antagande har författarna valt att hålla en kassa vid sidan 

av portföljen för att kunna möta de skattemässiga åtagandena. Kassan har initialt 

uppgått till en tiondel av ingångsvärdet och under simuleringsperioden har denna 

löpande fyllts på med de utdelningar som fallit ut under året.  

 Buy and Hold I Buy and Hold II 

Urval 
De ursprungliga 

konstituenterna i OMXS30 med 
tillgänglig data. 

Bolag med fullständig historik 
mellan 1987-2011. 

Antal aktier Inledningsvis 17 stycken. 8 stycken. 

Portföljomsättning 0 % årligen. 0 % årligen 

Återinvestering av 
utdelningar 

Ja. Ja. 

Avyttring 
Ja, vid avnotering eller 

upphörd handel samt vid 
simuleringsperiodens slut. 

Vid simuleringsperiodens slut. 

Beräkning av courtage 
Vid återinvestering av 

utdelningar och aktier som 
handel upphört i. 

Vid återinvestering av 
utdelningar 

Tabell 5 Egenskaper hos passiva portföljer 

4.4.2 Aktiva portföljsimuleringar 

De aktiva portföljsimuleringarna har inletts med en investering som skett 1987 och att 

portföljens innehav sedan avyttras för att sedan rebalanseras. Återinvesteringar har 
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således skett årligen i nya bolag som uppfyller kraven för respektive 

investeringsstrategi.  

För portföljen Beta har de tio aktierna med högst betavärden valts ut, för Dividend de 

tio med högst direktavkastning och för P/E de tio med lägst P/E-tal. Tanken är att dessa 

tre ska representera olika strategier och ytterligheter. Beta motsvarar en riskfylld strategi 

med frekvent omsättning. Dividend representerar aktier med hög direktavkastning och 

P/E är tänkt att motsvara en värdeinvesteringsstrategi. Antalet aktier uppgår till tio för 

att undvika att portföljerna blir för lika, då ett större antal aktier hade inneburit att vissa 

bolag funnits med i flera portföljer samtidigt.  

 Beta Dividend P/E 

Urval 
Aktier med högst 

betavärden. 
Aktier med högst 
direktavkastning. 

Aktier med lägst P/E-
tal. 

Antal aktier 10 stycken. 10 stycken. 10 stycken. 

Påverkas av att 
handel upphör i 

aktier? 
Nej. Nej. Nej. 

Portföljomsättning 100 % årligen. 100 % årligen. 100 % årligen. 

Återinvesteringar av 
utdelningar 

Ja. Ja. Ja. 

Beräkning av 
courtage 

På in- och utgående 
värde, för investering 

och avyttring. 

På in- och utgående 
värde, för investering 

och avyttring. 

På in- och utgående 
värde, för investering 

och avyttring. 

Tabell 6 Egenskaper hos aktiva portföljer 

Att endast investera i aktier baserat på direktavkastning, P/E-tal eller betavärde är 

troligtvis inte representativt för hur investeringar alltid sker. Författarnas avsikt med 

konstruktionen av portföljerna har därmed varit att skapa ytterligheter för att lättare 

kunna identifiera effekterna.  

4.5 Beräkningar 

Portföljernas utveckling har följts på månadsbasis. Anledningen till detta är att 

skatteberäkningen för investeringssparkonto och kapitalförsäkring sker kvartalsvis och 

för specifika datum. 
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En del generella antaganden har gjorts som applicerats på samtliga simuleringar. 

Courtaget har beräknats som ett genomsnitt av de olika rörliga courtagen hos Nordea, 

SEB, Swedbank, Handelsbanken, Danske Bank, Avanza och Nordnet och uppgick till 

0,4 %. Utdelningen uttryckt i indexenheter är beräknad genom att multiplicera årets 

genomsnittliga aktiepris med dess direktavkastning. 

Gällande för samtliga portföljsimuleringar är att inga insättningar eller uttag ägt rum, 

vilket härleds till antagandet om portföljernas självförsörjning. Detta skulle kräva nytt 

kapital och antaganden om hur stora och frekventa dessa insättningar skulle vara.  

I Tabell 7 på följande sida visar hur beräkningen för varje år gått till vid simuleringarna. 

Förklaringar till tabellen följer nedan.  

Totalt består av summan av portföljvärdet i slutet på året samt utdelningar som fallit ut 

under året. För Buy and Hold I gäller här att eventuella tvångsmässiga avyttringar har 

lagts till. Courtage har beräknats för samtliga investeringar och avyttringar och har 

dragits på det investerade, samt det avyttrade kapitalet. 

Skatten har beräknats olika för de olika sparandeformerna. För en mer utförlig 

beskrivning hänvisar författarna tillbaka till avsnitt 2.1 – 2.3.  
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Portföljvärde (totalt) 

År - Månad Depå ISK KF 

YYYY-MM Depå YYYY-MM ISK YYYY-MM KF YYYY-MM 

YYYY-MM Depå YYYY-MM ISK YYYY-MM KF YYYY-MM 

YYYY-MM Depå YYYY-MM ISK YYYY-MM KF YYYY-MM 

YYYY-MM Depå YYYY-MM ISK YYYY-MM KF YYYY-MM 

YYYY-MM Depå YYYY-MM ISK YYYY-MM KF YYYY-MM 

YYYY-MM Depå YYYY-MM ISK YYYY-MM KF YYYY-MM 

YYYY-MM Depå YYYY-MM ISK YYYY-MM KF YYYY-MM 

YYYY-MM Depå YYYY-MM ISK YYYY-MM KF YYYY-MM 

YYYY-MM Depå YYYY-MM ISK YYYY-MM KF YYYY-MM 

YYYY-MM Depå YYYY-MM ISK YYYY-MM KF YYYY-MM 

YYYY-MM Depå YYYY-MM ISK YYYY-MM KF YYYY-MM 

YYYY-MM Depå YYYY-MM ISK YYYY-MM KF YYYY-MM 

Utdelningar Depå Utdelningar ISK Utdelningar KF Utdelningar 

Totalt Slutvärde depå + Utdelningar Slutvärde ISK + Utdelningar Slutvärde KF + Utdelningar 

Courtage 0, 4 % × investerat och avyttrat kapital 0, 4 % × investerat och avyttrat kapital 0, 4 % × investerat och avyttrat kapital 

Skatt 30 % × (kapitalvinst + utdelning) 
25 % × (Värde jan + Värde april + värde 

juli + värde okt) × SLR × 30 % Värde jan × SLR × 30 % 

Res. Efter skatt Totalt – courtage – skatt Totalt – courtage – skatt Totalt – courtage – skatt 
Tabell 7 Exempel på portföljsimulering 
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För depå sker beskattning i samband avyttring och beräknas utifrån dess värdeförändring. 

Kapitalvinstskatten uppgår då till 30 % av eventuell värdeökning. Om värdeutvecklingen varit 

negativ beskattas endast utdelningarna med 30 %. Tvångsavyttringarna i Buy and Hold II har 

även beskattats på samma sätt. 

                 [(      )       ]         

Formel 4 Skatt, depå 

För investeringssparkontot har skatten beräknats enligt formeln nedan, där VQ1, VQ2, VQ3 och 

VQ4 representeras av portföljvärdet vid ingången av varje kvartal. 

 

          [
(                  )

 
]           

Formel 5 Skatt, investeringssparkonto 

Eftersom inga insättningar eller uttag har gjorts under simuleringsperioden beräknas 

schablonskatten för kapitalförsäkring endast mot det ingående värdet.  

 

          [               (              )]           

Formel 6 Skatt, kapitalförsäkring 

Resultat efter skatt utgör det återinvesteringsbara kapitalet för nästkommande års simulering  

 

                                          

Formel 7 Resultat efter skatt 
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4.6 Utvärdering 

Vid utvärdering av de passiva strategierna har det varit centralt att ta pengars tidsvärde i 

beaktan för att kunna utvärdera effekten av den uppskjutna skatten. Vid den slutgiltiga 

avyttringen av portföljen i Buy and Hold-simuleringarna i depå har skatten beräknats som 

tidigare nämnts för att sedan diskonteras. Den använda kalkylräntan är beräknad som ett 

geometriskt medelvärde av avkastningen för OMXS30 sedan dess start år 1986 och uppgick 

till 9,384 %.  Diskonteringen har skett enligt: 

   
 

(   ) 
 

Formel 8 Diskontering 

           

                                         

                                    

      (            ) 

 

Skattens volatilitet har beräknats för att kunna kartlägga hur skatten fluktuerar för de olika 

sparandeformerna. Utifrån detta visas hur nettoavkastningen påverkas av 

beskattningsformerna. Beräkningen av standardavvikelse har gjorts med hjälp av Microsoft 

Excel-funktionen Stdev som beräknar standardavvikelsen (σ) enligt formeln 

  √
∑(    ̅ )  

(   )
 

Formel 9 Beräkning av standardavvikelse 

                          

 ̅             
                       

 

Vid utvärdering av transaktionskostnader har medianvärde använts istället för medelvärde. 

Vid simuleringen av Buy and Hold I och II uppstår ett extremvärde i samband med avyttring, 

vilket inte anses vara representativt för perioden. Medianvärdet anses därmed vara mer 

rättvisande.  

Beskattningsformerna är olika i avseendet att depåns skatt baseras på en del av hela 

portföljen, medan de schablonbeskattade formernas skatt baseras på det totala portföljvärdet. 



36 

 

För att kunna göra de olika beskattningsformerna jämförbara beräknades skatten som en andel 

av portföljernas nettoresultat. Detta är beräknat som summan av nuvärdet av den totalt 

inbetalda skatten under 25-årsperioden. dividerat med nettoresultatet. Detta mått användes för 

att kunna utvärdera hur stor skattekostnaden är i förhållande till det en investerare erhåller i 

nettoresultat, det vill säga att skatten med hjälp av detta mått kan utvärderas som en kostnad. 

Portföljernas nettoresultat har signifikanstestats i EViews för att testa om det är statistiskt 

säkerställt huruvida dess utveckling beror av slumpmässiga händelser eller skillnaden i 

beskattning. Signifikansnivån är bestämd till 5 % vilket är den vanligaste använda gränsen, 

således bör resultat högre än denna nivå tolkas med försiktighet (Körner & Wahlgren, 2000). 

Nollhypotesen formulerades som att medelvärdet för samtliga strategier är detsamma och 

alternativhypotesen att medelvärdet inte är detsamma. 

     ̅       ̅      ̅    

     ̅       ̅        ̅     

Formel 10 Signifikanstest 

 

 ̅             

 

Testen utfördes inom de olika strategierna, först samtliga tre sparandeformer mot varandra 

som påvisas i formel 10. Sedan testades sparandeformerna mot varandra två och två, det vill 

säga om medelvärdet var samma för depå och investeringssparkonto, depå och 

kapitalförsäkring samt investeringssparkonto och kapitalförsäkring.  

För att testa vilken statslåneränta som genererar en lika stor beskattning som för 

kapitalvinstskatt, för en given tillväxttakt, utfördes en regression i Microsoft Excel för att 

identifiera de olika jämviktspunkterna för när sparandeformerna är lika dyra skattemässigt. Då 

skatten i de schablonbeskattade formerna baseras på portföljvärdet under olika förutsättningar 

och tidpunkter, är regressionen inte helt exakt vad gäller när det kan vara lämpligt att gå in 

eller ur en sparandeform, men ger en indikation på hur sambandet ser ut.  

4.7 Reliabilitet 

Bryman och Bell (2003) definierar reliabilitet som ett uttryck för överensstämmelse eller 

pålitlighet av ett mått. Reliabilitet uppnås när ett resultat är konsistent, det vill säga när 

resultatet blir detsamma om studien utförs med samma metod igen. Reliabilitet är en 
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förutsättning för att validitet ska uppnås. Jacobsen menar att reliabiliteten i en studie grundas i 

huruvida empirin kan anses vara tillförlitlig och trovärdig, det vill säga om det som studien 

presenterar går att lita på eller ej (Jacobsen, 2006).  

Datamaterialet som använts till portföljsimuleringarna är hämtat från Thomson Datastream, 

Nasdaq OMX Nordic och Riksgälden. Övriga data och information är hämtad från regeringen, 

Statistiska Centralbyrån, Euroclear, Finansdepartementet, Skatteverket, Finansinspektionen 

samt erkända böcker och publikationer. Enligt Jacobsen anses tillförlitligheten vara god om 

samma metod för datainsamling skulle ge samma resultat.  Författarna anser i detta avseende 

att datainsamlingen bidrar till hög reliabilitet, då trovärdiga källor använts.  

Eftersom simuleringsmetoderna och använda beräkningar redogjorts för vore det möjligt att 

använda samma tillvägagångssätt i en ny studie. Resultatet av studien har även 

signifikanstestats med blandat resultat, dock anser författarna att kombinationen av 

högkvalitativ data och redogörelsen av beräkningsmetod bidrar till hög reliabilitet. 

4.8 Validitet 

Enligt Jacobsen (2006) måste empirin vara giltig och relevant för att validitet ska uppstå. 

Validitet kan vara intern eller extern. Intern validitet syftar till att förklara huruvida 

slutsatserna i studien är trovärdiga eller inte, det vill säga att det som mäts är relevant för 

studien. Extern validitet innebär att resultaten kan generaliseras och appliceras utöver det 

specifika sammanhang som omfattar studien. Validiteten påverkas av valet av variabler som 

studeras (Bryman & Bell, 2003).  

I denna studie är urvalet av aktier, simuleringsmetod och datamängdens omfattning variabler 

som påverkar validiteten. Genom ett tillräckligt stort urval av aktier, kan portföljer sättas ihop 

med olika karaktärsdrag vilka representerar olika investeringsstrategier. Ett mindre urval av 

aktier hade kunnat påverka kvalitén på portföljerna negativt, då skillnaden hade blivit för liten 

portföljerna sinsemellan. Modellen för simuleringarna tar fram de mest relevanta aspekterna 

för att kunna identifiera skatteeffekterna. Metoden för simuleringarna har varit densamma för 

samtliga sparandeformer och strategier.  

Simuleringens tidsperiod innebär implicit att studien görs för olika marknadsförhållanden. 

Det innebär att betydelsen av enskilda händelser minskar i värde samt att resultatet kan 

appliceras i andra sammanhang i större utsträckning. Sammantaget kan tidsperioden anses 

vara relevant och öka generaliserbarheten, detta bidrar till såväl intern som extern validitet. 
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4.9 Etiska ställningstaganden 

Att genomföra studier är i regel förknippat med etiska ställningstaganden inom fyra områden; 

informations- och samtyckeskrav, skydd mot intrång i privatliv, risken för att deltagare i 

studien kan komma till skada samt att läsaren luras av falska förespeglingar. Den kvantitativa 

metoden har medfört att inga personer har intervjuats eller haft direkt inflytande över hur 

studien konstruerats. Informationsinsamlingen har således endast baserats på kvantitativa data 

vilket gör att etiska ställningstaganden kopplade till individer undvikits. (Bryman & Bell, 

2003) 

De tänkbara etiska aspekter som uppstår är istället kopplade till hur läsaren tolkar studiens 

resultat. Detta är en studie kring vilka skatteeffekter som kan uppstå för privata investerare 

vid tillgångsallokering och tillgångsplacering, snarare än en klart uttalad guide i hur skatt 

minimeras eller kan undkommas. Författarna vill därför uppmärksamma läsaren att 

tillämpning av de kombinationer av sparandeform och investeringsstrategi som presenteras i 

denna studie inte garanterar ett positivt utfall då aktiehandel alltid är förknippat med viss risk.  

4.10 Metodkritik 

Under studiens gång har författarna uppmärksammat områden och stött på olika typer av 

problem vilka har angripits på olika vis. Dessa berör dels konstruktionen av 

portföljsimuleringarna men även behandling av information och teori. 

4.10.1 Modeller 

I många avseenden är modellerna i simuleringarna skapade av författarna själva, detta har 

dock ansetts vara nödvändigt då det inte existerar modeller för denna typ av simuleringar på 

historisk data och då investeringssparkontot är så pass nytt. Modellerna är även förenklade 

versioner av verkligheten. Det är exempelvis inte troligt att investerare väljer att göra samtliga 

transaktioner vid ett och samma tillfälle under året. Detta gör att tydlighet är av vikt för att 

läsaren ska förstå hur arbetet gått till väga. Dock ger de egna modellerna möjlighet till 

flexibilitet och att visa det författarna önskar. 

4.10.2 Portföljsammansättning 

Författarna har konstruerat portföljer vars tillgångar är jämnt fördelade, då det inte finns data 

eller forskning på hur privata investerare viktar sina portföljer.  Det är tänkbart att detta inte 
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speglar verkligheten, men givet tidsomfattningen och bristen på statistiskt underlag som 

skulle kunna fastställa detta ansågs en jämn fördelning vara det bästa alternativet. Det är svårt 

att uttala sig kring hur privata investerare väljer att vikta sina portföljer men det är tänkbart att 

detta sker mer slumpmässigt utifrån vad tidigare forskning kring handelsbeteende har visat.  

Urvalet av finansiella tillgångar är i denna studie begränsat till endast aktier. Andra typer av 

instrument är dock tillåtna i de olika sparandeformerna vilket gör att studien skulle kunna 

breddas genom att inkludera andra typer av instrument. Majoriteten av svenskarna som 

investerar i värdepapper väljer även att investera i fonder, ETF: er
5
 och obligationer.  Det 

finns även specialkonton hos de stora aktörerna vilka tillåter derivat på sina 

investeringssparkonton, det är dock ej helt fastställt i maj 2012 hur beskattningen för utställda 

derivat ska ske då det innebär ett negativt innehav på kontot. Hade dessa instrument 

inkluderats i studien är det möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut. 

4.10.3 Källkritik 

Författarna anser att de använda källorna är tillförlitliga då de dels består av statliga verk och 

myndigheter samt väletablerad litteratur och forskning.  

De amerikanska studier och litteraturen som har använts kan dock ifrågasättas då de omfattas 

av andra avyttrings- och skatteregler, vilket kan ha inverkan på de data och resultat som 

forskarna kommit fram till. Då tillgångsplacering har varit ett nytt område för författarna som 

främst behandlar den amerikanska marknaden har endast den delen av studier och forskning 

som är applicerbar i Sverige använts. Trots att majoriteten av forskning kring privatpersoners 

handelsbeteende är utförd i USA har detta material ansetts vara tillämpbart även på den 

svenska marknaden.  

 

 

  

                                                 

5
 Exchange Traded Fund: börshandlad fond. 
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5 Resultat och tolkning 

I detta kapitel presenteras resultaten och tolkningar av simuleringarna. Författarna inleder 

med att presentera marknadsförhållanden under simuleringsperioden och portföljernas 

ackumulerade utveckling. Innan resultaten för de olika investeringsstrategierna presenteras 

ges en övergripande bild av vilka effekter och faktorer som påverkat det slutgiltiga resultatet. 

Avslutningsvis redogörs för transaktionskostnader och hur investerare bör ställa sig till 

kortsiktiga placeringar.  

5.1 Marknadsförhållanden och ackumulerat resultat 

Under simuleringsperioden har marknadsförhållandena sett ut som i figur 3. 

Simuleringsperioden som sträcker sig mellan början av 1987 till slutet av 2011 har 

kännetecknats av en avtagande nivå på statslåneräntan, samtidigt som den totala 

börsutvecklingen har varit positiv. Till följd av den lägre statslåneräntan har också skatten för 

schablonbeskattade sparandeformer minskat.  

 

Figur 3 Marknadsförhållanden. Källor: Riksgälden, egen beräkning, Thompson Datastream 

I figur 4 visas den ackumulerade utvecklingen av samtliga fem investeringsstrategiers resultat 

för respektive sparandeform, det vill säga femton olika simuleringar, under den totala 

simuleringsperioden som uppgår till 25 år. Samtliga portföljer har haft en totalt sett positiv 

utveckling över perioden, dock med stora skillnader gällande såväl nettoresultat som 

skatteeffekter.  
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Figur 4 Ackumulerad utveckling 25 år 
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Det ackumulerade resultatet kan tolkas som ett utfall av tillgångsallokering (val av tillgångar), 

tillgångsplacering (val av sparandeform) och marknadsförhållande (statslåneräntans nivå). De 

valda investeringsstrategiernas egenskaper tycks även få större genomslag desto längre period 

de tillämpas.  För samtliga aktiva investeringsstrategier gäller att de presterat bättre i 

schablonbeskattad sparandeform än i depå. De passiva strategierna uppvisar ett blandat 

resultat.  

De faktorer och effekter som har visat sig vara viktiga för att tolka utfallet är: 

 Direkt/indirekt samt löpande/uppskjuten skatt 

 Skattens volatilitet (σ) 

 Direktavkastning 

Punkterna refererar till betalningsfrekvensen av skatten, och vad beräkningen baseras på – 

hela portföljens värde eller delar av den. Volatiliteten indikerar hur mycket den årliga skatten 

varierar. Direktavkastningen har visat sig ha inverkan på portföljtillväxten. Dessa tre punkter 

kommer att presenteras mer ingående separat. Sammantaget påverkar dessa effekter också 

transaktionskostnaderna vilka redogörs för. 

5.1.1 Direkt/indirekt samt löpande/uppskjuten skatt 

Med uppskjuten skatt menas effekten av en passiv investeringsstrategi förvaltad i depå. 

Löpande skatt refereras till som den mer frekventa beskattningen som inträffar årligen i 

schablonbeskattad sparandeform, alternativt vid aktiv handel i depå. Med direkt skatt menar 

författarna beskattningsformen som tillämpas i depå, det vill säga att skatt betalas direkt mot 

ett faktiskt värde vid avyttring eller utdelning. Indirekt skatt är således den schablonmässiga 

skatten som betalas för investeringssparkonto och kapitalförsäkring, och beräknas som ett 

förväntat värde på avkastningen. Skillnaden är att skatten i depå beräknas på enskilda delar av 

portföljens marknadsvärde, medan schablonskatten baseras på portföljens totala 

marknadsvärde.  Beroende av sparandeform uppstår skatteeffekter som beror av 

beräkningsmässiga skäl och som tar sig olika uttryck.   

De generella iakttagelserna som gjorts, för sparandeformerna är att inget helt skattefritt år 

inträffar, samt att skillnaden i skatt mellan investeringssparkonto och kapitalförsäkring är 

mycket liten.  
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5.1.2 Skattevolatilitet 

Volatiliteten beskriver osäkerheten kring hur mycket skatt som ska betalas. I depå är 

osäkerheten större än vid innehav i investeringssparkonto eller kapitalförsäkring, vilket 

förklaras med att skatten i depå tas ut direkt mot värdeökningen och utdelningarna. Detta kan 

leda till att en väldigt liten skatt tas ut under år med negativ utveckling då den endast baseras 

på utdelningarna. Tvärtom kan skatten bli väldigt stor under år av stark positiv utveckling. I 

och med att ingen beskattning sker vid negativ utveckling i depå, bidrar detta till den ökade 

volatiliteten för sparandeformen. Skatten i de schablonbeskattade formerna beräknas alltid 

mot portföljens totala värde, oavsett utveckling. Detta resulterar i en jämnare skatteutveckling 

över perioden vilket dämpar volatiliteten. 

Eftersom marknadsvärdet i investeringssparkontot mäts under fyra olika mätpunkter och att 

samtliga insättningar räknas med i kapitalunderlaget fångas effekten av vad som sker med 

portföljvärdet under året. Kapitalunderlaget i investeringssparkontot är därmed mer 

representativt för portföljens årliga utveckling. I kapitalförsäkring mäts endast 

marknadsvärdet vid ett tillfälle, utöver det adderas endast insättningar till kapitalunderlaget, 

vilket öppnar upp för att investerare själva ska kunna styra över skatten i viss mån. Även om 

skattevolatiliteten i schablonbeskattad form är lägre än i depå, leder dessa skilda sätt i 

beräkning till att kapitalförsäkringen har högre skattevolatilitet än investeringssparkontot.  

Statslåneräntan har, som tidigare nämnt, minskat under simuleringsperioden, medan 

portföljerna ökat i värde vilket även haft en dämpande effekt på volatiliteten i 

schablonbeskattade sparandeformer.  Test av en högre statslåneränta i simuleringarna har 

visat att volatiliteten i de schablonbeskattade formerna skulle ha ökat. 

 Generellt har volatiliteten i depå uppmätts till högre nivåer än i schablonbeskattad form.   

5.1.3 Direktavkastning 

Direktavkastningen har visat sig ha en betydande roll för hur väl en portfölj utvecklas under 

investeringsperioden. Att återinvestera utdelningar möjliggör tillväxt i portföljen, vilket 

således resulterar i att direktavkastningens storlek är avgörande. I depå beskattas 

utdelningarna direkt, vilket innebär att det återinvesteringsbara kapitalet är relativt sett mindre 

än för de schablonbeskattade formerna. På lång sikt skapar återinvesteringen av den 

beskattade utdelningen en effekt som gör att portföljen har en mindre bas av investerat kapital 
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vilket gör att tillväxten i portföljen blir långsammare. I schablonbeskattad form möjliggörs 

istället direkt återinvestering av utdelningar och kapitalbasen ökar således i snabbare takt. 

Skatten betalas först efter årets slut och beräknas på insättningar och marknadsvärde vilket 

alltså inkluderar de återinvesterade utdelningarna, men de kan mycket väl redan vid 

tidpunkten för beskattning ha skapat tillväxt i portföljen.  

 

Figur 5 Effekt av återinvesterade utdelningar 

Figur 5 visar effekten av återinvesterade utdelningar i schablonbeskattad form. En konstant 

återinvestering innebär en ränta-på-ränta-effekt av hur mycket kapital som återinvesteras i 

årligen. I depå blir återinvesteringen av utdelningarna 30 % mindre till följd av beskattningen, 

vilket skulle lett till en lägre utveckling, det vill säga att kurvorna ha de varit mycket flatare.  

Den genomsnittliga direktavkastningen skiljer sig sinsemellan strategierna, till följd av de 

olika aktiesammansättningarna i portföljerna. 

 

 

 

 

 

Tabell 8 Genomsnittlig direktavkastning 
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På längre löptider visar simuleringarna att ju högre direktavkastningen är, desto högre 

avkastning får investeraren genom att placera tillgångarna i någon av de schablonbeskattade 

formerna.  Direktavkastningen för de olika portföljerna har fluktuerat under åren, med en topp 

under 1992 för samtliga portföljer, däremot har den genomsnittliga utvecklingen av 

direktavkastningen varit blygsam.  

5.2 Passiva strategier 

Buy and Hold som strategi baseras på resonemang om uppskjuten skatt och att 

placeringshorisonten är långsiktig. I depå innebär detta en avvägning där investeraren väljer 

bort likviditet för att slippa löpande skatt. Genom passiv strategi kan investeraren själv 

kontrollera när avyttring sker och därmed också när beskattningen kommer att inträffa utöver 

den skatt som sker på eventuella utdelningar. 

5.2.1 Buy and Hold I  

Buy and Hold I 

 
Depå ISK KF 

Nettoresultat 1 591,9 1 229,3 1 246,0 

Andel skatt 23,6% 20,1% 19,7% 

σ 91,8% 33,8% 37,5% 
Tabell 9 Resultat Buy and Hold I 

Buy and Hold I har kännetecknats av stark positiv utveckling för samtliga sparandeformer, 

vilken blir tydligare ju längre löptiden är. Det framgår även att nettoresultatet påverkas 

positivt av sparande i depå i jämförelse med schablonbeskattat sparande. För de 

schablonbeskattade formerna har avyttringar ingen påverkan på skatten, varken vad det gäller 

storlek eller volatilitet till följd av dess beskattningsregler.   

Som en följd av aktiesammansättningen har oväntade skatteeffekter och transaktionskostnader 

uppstått då nio av de sjutton ursprungliga aktierna har upphört att handlats under perioden. 

Detta har, som tidigare nämnt, behandlats som en tvångsmässig avyttring vilket resulterar i 

oväntade skatteeffekter. Detta blir påtagligt endast i depå där det slutgiltiga nettoresultatet 

påverkas negativt av detta sett till att den totalt inbetalda skatten ökar.  Nuvärdet av skatten 

blir högre som en konsekvens av dessa avyttringar. Som konsekvens av den oväntade skatten 

i depå innebär det att skatten i schablonbeskattad form blir relativt sett billigare. Om en 

investerare har en lång placeringshorisont och tillämpar en passiv strategi är det möjligt att 
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denna typ av oväntade skatteeffekter inträffar, vilket även skulle kunna orsakas av exempelvis 

ett oväntat likviditetsbehov som kräver avyttring.  

 

 

Figur 6 Portföljutveckling och årlig skatt - Buy and Hold I 

Figur 6 visar hur de tvångsmässiga avyttringarna skett och därmed orsakat oväntade 

skatteeffekter. Den totala värdeutvecklingen är större i depå, trots detta. År 2007 sker den 

sista avnoteringen vilket gör att de skatteeffekter som anses vara oväntade upphör. Under 

återstoden av investeringsperioden beror den ökade skatten i depå av att utdelningarna ökar. 

5.2.2 Buy and Hold II  

 

 

 

Tabell 10 Resultat Buy and Hold II 

För Buy and Hold II har hela simuleringsperioden genomsyras av ett mycket passivt 

förhållningssätt, inga avyttringar har skett men utdelningar har återinvesterats. Då inga 

tvångsmässiga avyttringar sker liknar simuleringen i depå ett mer teoretiskt korrekt exempel. 

Till följd av den uppskjutna skatten blir nuvärdet mycket lägre än i de schablonbeskattade 

formerna, även om skillnaden är förhållandevis liten. För de schablonbeskattade 

sparandeformerna har återinvesteringarna varit mindre då en stor del av utdelningarnas belopp 

använts till att fylla på den kassa som krävts för att betala den löpande skatten. Nettoresultaten 
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i Buy and Hold II var på slutdagen lika, skillnaden uppstår i hur stor andel skatt som betalats 

in under investeringsperioden. Relativt sett har depåsparandet genererat minst skatt i 

förhållande till den avkastning som faller ut till investeraren, jämfört med de andra 

sparandeformerna. Detta beror på att skatten skjutits upp under hela investeringsperioden. 

Resultatet blir att schablonbeskattat sparande i detta fall är dyrare.  

 

Figur 7 Portföljutveckling och skatt - Buy and Hold II 

Figur 7 visar att utvecklingen är starkare i depå, men även att beskattningen är något stabilare 

då inga oväntade avyttringar sker. År 2000 visar en aspekt som kan vara negativ med 

schablonbeskattat sparande. Portföljen ökar i värde under året, för att sedan avsluta på en 

lägre nivå. Detta drar upp skatten, och jämfört med depån blir den mycket hög. Mellan 2005 

och 2011 ökar utdelningarna kraftigt i portföljerna, vilket medför större skatt i depån. I depån 

beskattas endast utdelningarna då värdeutvecklingen totalt sett varit negativ.  

Sammanfattningsvis kan det noteras för de två passiva simuleringarna att de vid ett par 

tillfällen inte haft några transaktionskostnader alls i investeringssparkonto och 

kapitalförsäkring. Detta kan härledas till antagandet om att samtliga portföljer ska vara 

självgående och att utdelningarna i en majoritet av åren använts till att fylla på kassan för att 

kunna betala nästa års skatt. Ingen återinvesterings har således skett, och därav utlöses inga 

transaktionskostnader. Att ha en separat kassa innebär att investerare förutom dämpad tillväxt 

missar potentiell avkastning eller ränta. Generellt gällande för Buy and Hold är att 

transaktionskostnaderna är lägre än för de aktiva strategierna.   
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Den stora skillnaden mellan de två Buy and Hold-simuleringarna beror på de oväntade 

skatteeffekterna, som tydligen har stor inverkan på en passiv strategis utfall och vilken 

sparandeform som presterar bäst.  

5.3 Aktiva strategier 

Generellt för de aktiva strategierna gäller att skattevolatiliteten är markant högre i depå, 

nettoresultatet är lägre än de schablonbeskattade formerna, samt att andelen skatt är 

jämförelsevis hög. En aktiv strategi medför, oavsett sparandeform, att skatt betalas löpande 

varje år på avyttringar och utdelningar (depå) eller schablonskatt (investeringssparkonto eller 

kapitalförsäkring). För de aktiva strategierna visas ett samband som indikerar att avkastningen 

i de schablonbeskattade formerna alltid är större än i depå under år av positiv utveckling, och 

tvärtom då utvecklingen varit negativ. Detta visas av figur 12-14 i appendix.  

Trots att samtliga aktiva investeringsstrategier har löpande beskattning påvisas flera 

portföljegenskaper som gör att skatteeffekterna skiljer sig åt.  

5.3.1 Dividend  

Dividend 

 
Depå ISK KF 

Nettoresultat 736,2 1 859,7 1 926,5 

Andel skatt 68,2% 13,0% 12,4% 

Skattevolatilitet 140,8% 26,9% 34,3% 
Tabell 11 Resultat Dividend 

Dividend i schablonbeskattad sparandeform har haft absolut bäst utveckling av de olika 

investeringsstrategierna. Vid slutet av simuleringsperioden framgår att nettoresultatet är mer 

än dubbelt så stort för de schablonbeskattade sparandeformerna än för depå.  För portföljen 

gäller att skatten i förhållande till nettoresultatet är i särklass lägst i schablonbeskattad form 

av de aktiva investeringsstrategierna. Även volatiliteten är dämpad, till skillnad från depån 

vilket indikerar en mycket jämn skattestorlek under hela simuleringsperioden. 

Portföljens utveckling förklaras av att de stora utdelningarna inte beskattas direkt i de 

schablonbeskattade sparandeformerna vilket gör att det återinvesteringsbara kapitalet blir 

större. Kombinationen av stora utdelningar och en avtagande statslåneränta har möjliggjort 

den stora skillnaden i utveckling mellan sparandeformerna.  
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Figur 8 Portföljutveckling och skatt – Dividend 

I figur 8 visas hur skattevolatiliteten för de schablonbeskattade sparandeformerna är dämpad 

medan skatten i depå tenderar att fluktuera allt kraftigare till följd av värdeökningen och de 

stora utdelningarna. 

5.3.2 Beta  

Beta 

 
Depå ISK KF 

Nettoresultat 282,1 557,6 571,9 

Andel skatt 106 % 22 % 21 % 

Skattevolatilitet 194,71% 24,0% 35,0% 
Tabell 12 Resultat Beta 

Beta har presterat sämst över perioden i samtliga sparandeformer. Utvecklingen för 

portföljerna har varit måttlig och den genomsnittliga direktavkastningen har varit låg. I 

schablonbeskattad form sker en liten förbättring sett till nettoresultatet, men i jämförelse med 

de andra aktiva strategierna är resultatet lågt.  

Det finns ingenting som talar för att Beta i depå skulle vara en bra investeringsstrategi då 

nettoresultatet är mycket lågt, skatten dyr och dess volatilitet mycket hög. Beta placerad i 

schablonbeskattad sparandeform anses därför inte heller vara en fördelaktig eller 

värdeskapande strategi.  

Aktierna har valts ut baserat på dess höga betavärden, och den årliga portföljvolatiliteten har 

varierat mycket från år till år, vilket visas i figur 9. Detta kan förklara det svaga resultatet. För 

en aktiv handel i depå gäller att stora värdeförändringar således också påverkar skatteutfallet. 
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Figur 9 Portföljutveckling och skatt - Beta 

5.3.3 P/E 

P/E 

 
Depå ISK KF 

Nettoresultat 466,3 1 163,9 1 204,4 

Andel skatt 135,0% 25,5% 24,4% 

σ 187,4% 25,4% 35,7% 
Tabell 13 Resultat P/E 

Utfallet för P/E-strategin visar på ett mycket sämre resultat i depå än i de schablonbeskattade 

sparandeformerna. Skattevolatiliteten har varit väldigt hög i depå vilket resulterat i att den 

totalt inbetalda skatten blivit betydligt större än nettoresultatet.  Eftersom den genomsnittliga 

direktavkastningen varit förhållandevis hög har schablonbeskattat sparande varit fördelaktigt 

för att kunna återinvestera utdelningarna. För P/E i depå finns det inget som talar för att det 

skulle vara en fördelaktig strategi, då den är kostsam i förhållande till det resultat som erhålls.  

Observationerna i portföljen kan troligtvis förklaras av att värdeaktier tenderar att vara 

konjunkturkänsliga. Som investerare betalas således mycket skatt för ett lågt nettoresultat i 

depå, vilket blir tydligt vid jämförelse mot de schablonbeskattade formerna. 
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Figur 10 Portföljutveckling och skatt – P/E 

5.4 Transaktionskostnader 

Resultaten av simuleringarna visar olika nivåer på transaktionskostnader, vilket tycks vara en 

kombination av omsättningshastighet och sparandeform. De passiva strategierna medför 

transaktionskostnader när utdelningar fallit ut och återinvesteras, och i enstaka fall även 

oväntade avyttringar. De aktiva strategierna utlöser transaktionskostnader vid såväl 

återinvestering av utdelningar, samt när portföljerna avyttras för att sedan rebalanseras i 

enlighet med strategin.  

För schablonbeskattade sparandeformer och aktiva investeringsstrategier gäller att basen av 

återinvesterinsbart kapital blir större än för depå eftersom utdelningarna inte direktbeskattats. 

Detta leder till ökade transaktionskostnader, vilka dock kan ställas i relation till den eventuella 

avkastning som den större återinvesteringen skapar vilket tabell 15 visar. De passiva 

strategierna medför låga transaktionskostnader som följd av den separata kassan. 

 

Depå ISK KF 

Buy and Hold I 0,13 0,05 0,05 

Buy and Hold II 0,06 0,00 0,00 

Beta 1,75 2,13 2,20 

Dividend 2,97 4,23 4,39 

P/E 3,54 5,46 5,64 

Tabell 14 Medianvärde transaktionskostnader 
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5.4.1 Kortsiktig placering 

Skatteeffekten av de olika kombinationerna av strategier och sparandeformer blir tydligare ju 

längre period investeringen hålls. På kortare sikt, ett år eller två får strategierna inte samma 

genomslag och effekten beror till större del på hur portföljen utvecklas under just det året. För 

en placerare med kort horisont innebär det en avvägning mellan att betala skatt på eventuell 

kapitalvinst eller schablonskatt. Genom att jämföra hur stor kapitalvinstskatten är gentemot en 

portföljs totala värde, för en given tillväxttakt, är det möjligt att jämföra vilken sparandeform 

som har lägst skatt.  

Vid undersökning av hur stor statslåneräntan måste vara vid olika tillväxttakter för att depå 

och schablonbeskattad form ska resultera i lika stor skatt är sambandet mellan tillväxttakten 

och statslåneräntan nästan perfekt positivt. Genom regressionsanalys visades att så länge 

portföljtillväxten är större än statslåneräntan är det mer fördelaktigt att placera sina tillgångar i 

schablonbeskattad form, förutsatt att hela portföljen omsätts årligen.  

Om en portfölj ökar i värde med 9,384 % 
6
, innebär det en skatt i depå som uppgår till ungefär 

2,57 % av portföljens totala värde efter ett år, medan den i schablonbeskattad form i dagsläget 

skulle uppgå till cirka 0,5 % 
7
.  För att kapitalvinstskatt i depå uttryckt som andel av depåns 

värde ska vara lika stor som för schablonbeskattad sparandeform måste statslåneräntan enligt 

dessa antaganden vara ungefär 8,8 %. En viss felmarginal uppstår dock då beräkningen av 

skatt sker på olika sätt, exempelvis antalet mätpunkter för beräkning av kapitalunderlaget.  

                                                    

Investerat Tillväxt Totalt Kapitalvinst Skatt Andel av värde 

100 9,38 % 109,38 9,38 9,38 × 30 % = 2,82 2,82/109,38 = 2,57 % 

 

Det innebär att investerare erhåller en billigare skatt i depå då statslåneräntan är större än 

portföljens tillväxt.  

                                                 

6
 Geometrisk avkastning för OMXS30 mellan 1987 och 2011 

7
 SLR 2011 – 11 – 30 = 1,65 %. 1,65 % × 30 % = 0,5 % 

SLR × 30 % = 2,57 % 
 SLR ≈ 8,8 % 
 Tabell 15 Räkneexempel kapitalvinstskatt och statslåneränta 
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5.5 Sammanfattning av resultat 

För att sammanställa hur de olika kombinationerna av strategi och sparandeform presterar 

över en 25-årsperiod har en sammanvägning gjorts med hänsyn taget till högst nettoresultat, 

lägst andel inbetald skatt samt den lägsta skattevolatiliteten. De olika resultaten har 

sammanställts som ett genomsnittligt värde i en tabell där de rankats från 1 – 15 på de olika 

delarna, där 1 är bäst och 15 sämst. Transaktionskostnader inkluderas inte i 

sammanställningen eftersom de bland annat beror på hur mycket kapital som omplaceras.  

 

Strategi Sparandeform Snittranking 

Dividend ISK 2,3 

Dividend KF 2,3 

B & H II KF 6,0 

B & H I ISK 6,3 

B & H II Depå 6,3 

B & H II ISK 6,7 

B & H I KF 7,0 

Beta ISK 7,7 

P/E ISK 8,0 

B & H I Depå 8,3 

Beta KF 8,7 

P/E KF 9,0 

Dividend Depå 12,3 

P/E Depå 14,3 

Beta Depå 14,7 
Tabell 16 Snittrankning 

Det kan tydligt urskiljas att aktiva strategier inte bör placeras i depå, då de genererar sämst 

nettoresultat, högst skattevolatilitet och mest skatt inbetald i förhållande till nettoresultatet. 

För de aktiva strategierna noteras att den något högre skattevolatiliteten i kapitalförsäkring 

påverkar snittrankingen till det sämre. Dividend-strategin presterar bäst i de 

schablonbeskattade formerna, och har en hög ranking på samtliga punkter. Den höga 

direktavkastningen i kombination med schablonskatten tycks ge utrymme för att portföljen 

ska kunna öka sin tillväxt jämfört med en placering i depå. Beta- strategin får ett medelsnitt i 

schablonbeskattad form till följd av det låga nettoresultatet, men har i övrigt låg andel skatt 

och skattevolatilitet. P/E-strategin hade resultat som i genomsnitt var medelmåttiga på 

samtliga punkter. 

Gällande de två Buy and Hold-strategierna presterar dessa förvånansvärt bra i 

schablonbeskattad form enligt rankingen, även om skillnaden i snittranking inte är särskilt 
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stor. Det är främst skattevolatiliteten som påverkar den inbördes rankingen mellan de fem Buy 

and Hold-strategierna. En komplett sammanställning visas i tabell 21 i appendix. 

Utfallet för simuleringarna av de schablonbeskattade sparandeformerna har påverkats av 

statslåneräntans förändring, som har premierat schablonbeskattade sparandeformer på grund 

av dess låga nivåer. År 1990 nådde statslåneräntan 12,66 % vilket är dess högsta registrerade 

nivå. Vid test av hur en ökad statslåneränta skulle påverka simuleringarnas resultat mellan 

2005 – 2011 kunde konstateras resultatet för de aktivt förvaltade portföljerna i 

schablonbeskattad sparandeform påverkades avsevärt. Då 1990 års statslåneränta används 

försämrades exempelvis Dividend-strategins resultat i kapitalförsäkring med cirka 21 %, från 

1927 till 1514 indexenheter. Om statslåneräntan legat på denna nivå hade depåerna ett bättre 

nettoresultat jämfört med de schablonbeskattade sparandeformerna. För varje procentenhets 

förändring i statslåneräntan ändras skatten med 0,3 procentenheter, vilket innebär att skatten 

som högst varit nästan åtta gånger så stor som i dagsläget (12,66 % kontra 1,65 %). 

Resultaten av simuleringarna bör alltså tolkas med hänsyn tagit till den nivå som 

statslåneräntan har legat på under simuleringsperioden. Det är tydligt att den spelar en viktig 

roll sett till hur resultaten påverkas. 
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5.6 Signifikanstest 

De årliga nettoresultaten har signifikanstestats med blandat resultat, där nollhypotesen 

förkastas vid en signifikansnivå på 5 %. Nollhypotesen säger att medelvärdet för samtliga 

strategiers nettoresultat är detsamma, och alternativhypotesen att medelvärdet inte är samma. 

Statistiskt kan det inte säkerställas en signifikant skillnad mellan kapitalförsäkring och 

investeringssparkonto för någon av strategierna, vilket troligtvis förklaras av att skatten 

beräknas på ett liknande sätt som ger nettoresultat som ligger nära varandra. Gällande Buy 

and Hold II kan ingen signifikant skillnad mellan sparandeformerna säkerställas, oavsett hur 

dessa testas mot varandra. Omständigheterna i Buy and Hold II har varit väldigt passiva 

gällande transaktioner vilket har lett till att resultaten har varit väldigt lika. Detta förklarar 

troligtvis de höga resultaten. Signifikanstesten för Buy and Hold II för depå mot 

kapitalförsäkring och depå mot investeringssparkonto är mycket lägre än för kapitalförsäkring 

mot investeringssparkonto men inte tillräckligt låga för att förkastas, möjligtvis då denna 

metod att mäta signifikansen inte tar hänsyn till omständigheterna.   Beta-portföljens 

signifikanstest utfört på samtliga tre sparandeformer är på gränsen för signifikansnivån och 

bör därför tolkas med försiktighet. Signifikanstesten där nollhypotesen förkastas markeras 

med grönt. 

Test for Equality of Means 

Testade sparandeformer Buy and Hold I Buy and Hold II Beta Dividend P/E 

Depå mot KF mot ISK 0,0193 0,3845 0,0611 0,0199 0,0148 

Depå mot KF 0,0290 0,2656 0,0223 0,0070 0,0051 

Depå mot ISK 0,0256 0,2459 0,0300 0,0093 0,0068 

KF mot ISK 0,9508 0,9583 0,8894 0,8775 0,8784 
Tabell 17 Anova F-test, Probability Value 
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6 Analys 

Under antagandet att den moderna finansteorins ansats råder, det vill säga att privata 

investerare ska hushålla med skatter och transaktionskostnader för att maximera sin 

nettoavkastning, visar resultaten från simuleringarna att en aktiv investerare med fördel 

placerar tillgångar med hög direktavkastning i en schablonbeskattad sparandeform. Genom att 

göra detta och därmed se över sin tillgångsallokering kan investerare minimera skatt och 

möjliggöra återinvestering av större utdelningar än vad som är möjligt i depå. Tvärtom gäller 

således att en passiv investerare bör placera tillgångar med låg direktavkastning i depå. Detta 

resultat styrker tidigare forskning av bland andra Zhou samt Barber och Odean. Även 

Bergstressers och Poterbas slutsats om att hushåll kan förbättra sin avkastning efter skatt 

genom ändrad tillgångsplacering borde vara tillämpbart på den svenska marknaden, att döma 

av resultaten i denna studie och då 79 % av befolkningen inte känner till 

investeringssparkonto som sparandeform enligt en SIFO-undersökning. Enligt Svenska 

Dagbladet hade 60 000 personer tecknat investeringssparkonto i april, vilket är ett litet antal i 

förhållande till andelen privatpersoner som äger aktier. Detta innebär att det troligtvis finns ett 

större utrymme för privatpersoner att se över sin tillgångsplacering, då många sannolikt har 

sina aktier i depå i dagsläget.  Antalet kapitalförsäkringar som innehavs av privatpersoner på 

den svenska marknaden förblir en okänd siffra för författarna, men att döma av resultaten och 

tidigare forskning är det troligtvis en sparandeform som används av något mer insatta och 

aktiva sparare. Tillgångsplacering har främst diskuterats på den amerikanska marknaden, men 

torde enligt detta resonemang bli mer aktuellt för privata investerare i Sverige. Den höga 

beskattningen av kapitalvinster i Sverige borde öka intresset för möjligheter att minska sin 

skatt. 

Resultatet av simuleringarna har även påvisat avvikelser från den teoretiska referensram som 

presenterats. Då Buy and Hold I medför oväntade skatteeffekter påverkas depåns resultat 

negativt då den totala skatten blir större än i schablonbeskattad form. Enligt teorin genererar 

Buy and Hold en uppskjuten skatt, vars nuvärde är lägre än vid löpande beskattning. 

Troligtvis speglar en situation med oväntade avyttringar verkligheten på ett mer realistiskt sätt 

än teorin då investerare med långa placeringshorisonter torde stöta på denna problematik 

under sin investeringsperiod. Trots de ofördelaktiga skatteeffekterna som uppstår i depå är 

nettoresultatet högre.  För den passiva investeraren finns således en avvägning som inte alltid 

är helt självklar mellan schablonbeskattad sparandeform (dämpad skattevolatilitet och ökad 
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flexibilitet vid oväntade händelser) eller depå (högre nettoresultat).   De schablonbeskattade 

formerna påverkas inte av dessa oväntade händelser då skatten sker löpande vilket har en 

dämpande effekt på volatiliteten.  

Arnott och Berkin menar att aktiv handel bidrar till en negativ inverkan på portföljens 

resultat. Tvärtom från deras studie, påvisar resultatet av simuleringarna att aktiv handel i 

schablonbeskattad form resulterar i ett högre nettoresultat då tillgångarna har hög 

direktavkastning, samtidigt som den ackumulerade skatten var såväl lägre och hade lägre 

skattevolatilitet. Egenskaperna i investeringsstrategin, Dividend, som baseras på just 

direktavkastningen tycks kunna ta till vara på schablonbeskattningens fördelar i 

investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. Under de förutsättningar som simuleringarna 

genomförts har strategin adderat värde och lyckas generera egen tillväxt, vilket styrks vid 

jämförelse med de andra strategierna och hur de utvecklats under samma grundläggande 

förutsättningar. Denna studie påvisar dock att schablonbeskattat sparande möjliggör aktiv 

handel under de förutsättningar som har rått de senaste åren, det vill säga då statslåneräntan 

varit låg.  

Aktiv handel i depå har däremot enligt studien genererat skatteeffekter som har negativ 

inverkan på nettoresultatet, vilket styrker det resonemang som Bernstein, Damodaran med 

flera för, det vill säga att investerare måste vara sparsamma med antalet transaktioner som 

genomförs för att skatter och transaktionskostnader inte ska äta upp vinsten. Däremot visar 

Buy and Hold II att det krävs en mycket passiv förhållning till transaktioner för att 

depåsparande ska vara mer attraktivt, vilket styrker Bernstein och Damodarans resonemang 

applicerat på depå. Kontentan av detta blir att oväntade skatteeffekter gör stor skillnad för 

huruvida depå är en framgångsrik sparandeform eller ej. 

Denna studie påvisar alltså vikten av att kombinera tillgångsplacering med 

tillgångsallokering, då resultaten för de olika strategierna är vitt skilda beroende på i vilka 

kontoformer tillgångarna placeras, i enlighet med vad Mulvihill anser. Han menar vidare att 

tillgångsplacering främst är av vikt vid aktiva strategier. Författarna menar istället 

tillgångsplacering kan vara av vikt även för passiva strategier, då oväntade skatteeffekter 

inträffat under simuleringsperioden och direktavkastningen varit förhållandevis hög. Då de 

oväntade skatteeffekterna bidrog till kraftigare skattevolatilitet och en relativt sett dyrare 

skatt, är valet av sparandeform inte självklart. Det finns aldrig någon garanti för en passiv 

investerare att oväntade skatteeffekter inte ska inträffa, vilket leder till en avvägning om vilka 

faktorer som värdesätts högst för att kunna bestämma sparandeform. Även den växande 
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direktavkastningen under simuleringsperioden leder till att investerare bör överväga vilken 

sparandeform som passar denne bäst, även om strategin i övrigt är passiv. 

Tillgångsallokering fokuserar på risk-avkastning och bruttoresultat medan tillgångsplacering 

fokuserar på nettoresultat. Författarna håller med dels Damodaran och Bernstein men även 

Arnott och Berkins resonemang om att endast fokus på en av delarna, troligtvis skulle ge 

sämre resultat än om man jämför med investerare som tar båda delar i beaktan. Författarna 

saknar däremot en diskussion kring det som sker där emellan - vägen från bruttot till nettot, 

vilken författarna menar är skatteeffekterna, och hur de tar sig i uttryck. Skatteeffekterna för 

de olika sparandeformerna i kombination med strategier kan ses som den kostnad en 

investerare betalar för att ta sig från bruttot till nettot, men även som en riskfaktor då den 

årliga skattens storlek kan variera olika mycket beroende på sparandeform. Det är tydligt att 

vissa strategier och sparandeformer medför en större skattekostnad och en högre 

skattevolatilitet för att sedan utmynna i ett sämre nettoresultat, medan andra kombinationer av 

sparandeform och strategi ger ett motsatt resultat. Investerare bör alltså fråga sig till vilken 

risk och vilken kostnad denne erhåller ett visst nettoresultat och om det eventuellt skulle gå att 

effektivisera denna process. Skatten för de olika sparandeformerna kan i olika utsträckning 

kontrolleras och mäts på olika vis vilket påverkar volatiliteten, vilket är ytterligare en faktor 

som investerare bör ta i beaktan vid val av sparandeform.  

Författarna vill poängtera att det finns möjlighet för privata investerare att påverka hur stor 

skatten blir i större utsträckning än vad som framgår i simuleringarna. Exempelvis är antalet 

tidpunkter då marknadsvärdet mäts för de schablonbeskattade formerna avgörande, då en 

kapitalförsäkrings skatt endast baseras på värdet den första januari varje år, medan 

investeringssparkontots marknadsvärde mäts kvartalsvis samt innefattar alla insättningar. En 

konsekvens av detta är att volatiliteten jämnas ut i investeringssparkonto och att skatten 

reflekterar portföljens utveckling på ett jämnare vis. Möjligheten att kontrollera skatten blir 

således något mer komplex än för en kapitalförsäkring. Gällande depå är timingen för 

transaktioner en möjlighet att kontrollera skatteeffekten, vilket inte tas hänsyn till i 

simuleringarna där avyttring skett vid samma tidpunkt varje år, oavsett hur värdeutvecklingen 

sett ut. Barber och Odeans forskning styrker dock att fler avyttringar tenderar att ske i 

december av skatteplaneringsmässiga skäl. Detta tyder på att investerare är medvetna om hur 

de kan påverka sin slutgiltiga skatt och det borde således ligga i deras intresse att kunna 

prognostisera sin skatt närmre. Genom att prognostisera skatten kan skatteplanering förenklas 

då kapitalvinster kan kvittas mot kapitalförluster och ränteutgifter. Detta är möjligt att göra i 
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depå och investeringssparkonto, till skillnad från kapitalförsäkring, där ingen kvittningsrätt 

finns. För en investerare fungerar kvittningsrätt som en slags trygghet under år då 

kapitalförluster sker. När oväntade skatteeffekter uppstår, exempelvis till följd av 

likviditetsbehov kan kvittningsrätt vara en viktig faktor för att eventuellt kunna mildra 

skattens omfattning. 

Skatteeffekterna och nettoresultatet beror till viss del på portföljens tillväxt. Den härleds 

främst från två olika aspekter enligt resultatet av studien. Dessa är direktavkastningens storlek 

och statslåneräntan. En hög direktavkastning i schablonbeskattad form möjliggör direkt 

återinvestering utan att skatt utlöses vilket bidrar till en större bas av investerat kapital jämfört 

med depåsparande. Författarna menar att detta kan ses som en typ av organisk portföljtillväxt, 

det vill säga att portföljens förmåga att växa av sig självt underlättas i de schablonbeskattade 

formerna. Utifrån detta resonemang möjliggör de schablonbeskattade formerna snabbare 

tillväxt än depåsparande, vilket resulterar i att tillgångar med hög direktavkastning med fördel 

placeras i schablonbeskattad form, speciellt sett till längre placeringshorisonter. Effekten av 

de återinvesterade utdelningarna kan liknas vid en ränta på ränta-effekt. Den genomsnittliga 

direktavkastningen i simuleringarna har inte ökat, medan det totala värdet av utdelningarna 

har det, vilket således ökar portföljtillväxten vid återinvestering.  

För de schablonbeskattade sparandeformerna påverkar statslåneräntan hur stor skatten blir, 

och då den inte är statisk är det av vikt att som investerare följa dess utveckling. En högre 

statslåneränta innebär dyrare skatt och ökar således också kravet på avkastningen för att inte 

få ett negativt resultat, samtidigt som en lägre statslåneränta möjliggör större tillväxt och 

billigare skatt. Som följd av detta bör återigen påpekas att statslåneräntan haft en negativ 

utveckling under simuleringsperioden, medan aktier över tiden har ökat i värde, vilket är en 

god förutsättning för att schablonbeskattat sparande ska vara fördelaktigt. Vid de tester som 

genomförts med andra nivåer på statslåneräntan visas att resultatet hade sett annorlunda ut, 

högre statslåneränta resulterar i ett sämre resultat i de schablonbeskattade sparandeformerna. 

Nettoresultatet blir lägre och skattevolatiliteten samt den totala skatten som andel av 

nettoresultat ökar.  

Från resultatet av simuleringarna identifieras två olika sätt att se på hur skattekostnaden och 

resultatet påverkas av statslåneräntan. Ett sätt är att ställa portföljens avkastning mot 

statslåneräntan × 30 %. Förutsatt att avkastningen är större ges ett positivt nettoresultat. Om 

frågan istället gäller vilken sparandeform som är billigast bör statslåneräntan sättas i relation 

till portföljens tillväxt. Resultatet av regressionsanalysen visade att så länge tillväxten är 
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större än statslåneräntan är schablonbeskattad form relativt sett billigare än aktiv handel i 

depå. Dessa två infallsvinklar tyder på att statslåneräntans nivå har inverkan på kravet på 

portföljtillväxt men också dess nettoresultat. Statslåneräntan är därmed en mycket viktig 

faktor för utfallet av huruvida schablonbeskattade former är attraktiva eller inte. På kort sikt är 

statslåneräntan den viktigaste faktorn för att avgöra vilken sparandeform som blir billigast. 

Återinvestering av utdelningar blir mindre viktigt vid en placeringshorisont på ett eller två år, 

då de inte hinner generera tillväxt i samma utsträckning som vid längre löptider samt att 

investerare troligtvis har en mer spekulativ inställning med förhoppning om att aktiepriserna 

ska stiga. Investerare bör då sätta kostnaden av en realisationsvinstskatt i förhållande till 

schablonskatten. En kortsiktig investering i aktier gynnas i dagsläget av schablonbeskattad 

sparandeform då kravet på avkastning är så pass lågt, givet en positiv utveckling. Denna typ 

av investering inklusive avyttring hade troligtvis blivit förhållandevis dyr om den 

genomfördes i depå. 

Ovanstående faktorer; skatteeffekter, direktavkastning och statslåneräntan, kan sammantaget 

indikera huruvida en sparandeform är mer attraktiv än en annan givet investeringsstrategi. 

Resonemanget indikerar endast huruvida en sparandeform är attraktiv för en given 

portföljtillväxt och statslåneränta, men kan fungera som ett hjälpmedel vid val av 

sparandeform. Utöver detta bör även de mjuka faktorerna tas i beaktan, vilket kan vara 

avgörande då skillnaderna mellan sparandeformerna vid studier av endast skatteeffekter och 

nettoresultat kan uppfattas som små. Även om exempelvis skillnaden i nettoavkastning mellan 

investeringssparkonto och kapitalförsäkring är liten finns flertalet andra skillnader som kan 

vara avgörande vid val beroende på investerarens preferenser. De mjuka värden som troligtvis 

uppfattas som viktigast av en investerare, är främst de faktorer som uppmärksammats av 

Aktiespararna: 

 Kvittningsrätt 

 Deklaration 

 Rösträtt 

 Inverkan på exempelvis CSN-lån och bostadsbidrag 

Kvittningsrätt är som tidigare nämnt en trygghetsfaktor för investerare vid kapitalförluster. 

Deklaration upplevs enligt Aktiespararna och Skatteverket som problematiskt då det ofta blir 

fel och kan orsaka en inlåsningseffekt. Det som tas upp i deklarationen påverkar också 
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eventuella bidrag och lån, exempelvis studiemedel och bostadsbidrag. Möjligheten till rösträtt 

kan vara av vikt för investerare som värderar att kunna påverka företagens beslut. 

Investeringssparkontot uppfyller samtliga punkter förutom inverkan på exempelvis CSN-lån 

och bostadsbidrag. Då schablonintäkten tas upp i inkomstslaget kapital i deklarationen 

innebär det en påverkan för investerare som har studiemedel och/eller bostadsbidrag. 

Investeraren bör då ha detta i åtanke då bidragen kan minskas. Även den äldre typen av CSN-

lån påverkas av hur mycket inkomst en investerare deklarerat för, vilket kan leda till större 

återbetalningskrav än väntat, både ifall vinster realiseras i depå alternativt att schablonintäkten 

är stor.  Då kapitalförsäkring inte deklareras för över huvud taget spelar portföljens storlek 

ingen roll ur denna aspekt. , vilket kan upplevas som en förenklande aspekt vid finansiella 

investeringar. 

Varken kapitalförsäkring eller depå omfattas av fler av dessa egenskaper än 

investeringssparkontot, vilket talar för att investeringssparkontot är flexibelt. Dessa punkter är 

troligtvis olika viktiga för investerare, beroende på hur stora deras portföljer är och vad de har 

för mål med sina investeringar. Även skattevolatiliteten kan vara olika viktig för investerare, 

fast än författarna i denna studie har valt att anta att låg volatilitet skulle ligga i investerares 

intresse. Sett till exempelvis år då portföljutvecklingen varit negativ kan den höga 

volatiliteten i depå vara positiv då endast eventuella utdelningar beskattas. Volatiliteten är då 

lika bra som den är dålig vid år med positiv utveckling. Detta kopplas till bland annat 

kvittningsmöjligheter och om investeraren är likvid nog att kunna betala för oväntade 

skatteeffekter. Det som skulle kunna tala för kapitalförsäkringen är möjligheten att planera 

mer noggrant kring skatten.  

Det finns ingen optimal sparandeform som passar samtliga strategier, vilket innebär att 

investerare måste göra ett aktivt val mellan sparandeformer. Valet bör inte bara baseras på 

avkastning och skatt, utan även på andra värden och egenskaper som sparandeformerna har 

som presenterats i denna studie. För att göra ett rationellt val av sparandeform krävs 

efterforskningar samt en klar bild av målet med investeringen.  

Resultatet av studien påvisade att investeringssparkontot hade presterat bra baserat på 

historiska data, samt att sparandeformen omfattas av många faktorer som är av vikt för privata 

investerare. Utifrån detta är det tänkbart att införandet av investeringssparkontot kommer att 

leda till att privata investerare uppmärksammar skillnader i de olika sparandeformerna och de 
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olika skatteregler samt möjligheter som tillåts. Då det enligt vår studie finns skillnader mellan 

de olika sparandeformerna är det högst tänkbart att handelsmönster och beteende påverkas. 

Den teoretiska referensramen beskriver en diskrepans mellan hur den moderna finansteorin 

förespråkar att investerare ska sköta sina transaktioner och hur de faktiskt gör det. Barber, 

Odean och övriga forskare inom behavioral finance konstaterar utifrån sina studier att 

investerare inte agerar rationellt, till följd av psykologiska bias. Det leder till riskfylld och 

ostrukturerad handel, vilket resulterar i negativ inverkan på nettoresultatet. Lanseringen av 

investeringssparkontot i kombination med investerares irrationella förhållningssätt till 

transaktioner kommer troligtvis ha inverkan på handelsbeteendet. 

 Författarna ser tre tänkbara effekter på investerares handelsbeteende: 

 Minskad inlåsningseffekt 

 Ökade transaktionskostnader 

 Fler spekulativa transaktioner 

En fördel med investeringssparkontot är att investerare slipper deklarera för sina 

transaktioner. Genom att förvalta sina finansiella tillgångar i ett investeringssparkonto eller 

kapitalförsäkring blir beskattningen enklare och dessutom troligtvis mer korrekt än vid 

innehav och aktiv handel i depå. Resultatet av detta torde vara att inlåsningseffekten 

eventuellt minskar.  Zhou menade att ändringar i skattelagstiftning kan påverka hur ofta 

investerare genomför transaktioner och vad som då blir optimal fördelning, vilket skulle 

kunna styrka att inlåsningseffekten minskar och att handelsbeteendet överlag ändras. 

Då skatten för investeringssparkontot marknadsförs som ett billigare alternativ till det 

konventionella depåsparandet är det tänkbart att investerare upplever att de relativt sett har råd 

med fler transaktioner, speciellt om kännedomen kring transaktionskostnader är begränsad. 

Investerare borde kanske istället se investeringssparkontot som en möjlighet att minska de 

befintliga kostnaderna, istället för att den låga skatten ger utrymme för fler transaktioner. 

Enligt Effektiva marknadshypotesen skulle ett resultat av minskad skatt vara att antalet 

transaktioner ökar, vilket i sin tur leder till ökad effektivitet på marknaden och att priset på 

finansiella tillgångar blir mer korrekt. Författarna menar att ökad effektivitet skulle ske på 

bekostnad av de privata investerarna. Privata investerare genomför, enligt tidigare studier av 

bland andra Andersson, för många transaktioner i förhållande vad de har råd med för att 

fortfarande generera positiv avkastning och ett ökat antal transaktioner skulle således minska 

avkastningen ännu mer. Ytterligare en tänkbar effekt är att den spontana handeln ökar 
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eftersom fler investerare numera förvaltar sina egna portföljer via internet, och att handeln 

därmed är lättillgänglig. Då Andersson påtalar att privata investerare inte handlar strukturerat 

leder troligtvis spontana transaktioner till att tillgångens bidrag till portföljen som helhet inte 

ses över, vilket leder till brister i portföljen ur ett risk-avkastning-perspektiv. 

Den moderna finansteorins resonemang kring att hushålla med skatter och 

transaktionskostnader möjliggörs i större utsträckning för den aktiva investeraren via en 

schablonbeskattad sparandeform. Statistiken visar att medianportföljen i Sverige vid årsskiftet 

2011/2012 hade ett värde på cirka 18 000 kr. En portfölj av det värdet ger inget större 

spelutrymme vad gäller transaktionskostnader, då dessa blir stora i relation till transaktioners 

förväntade avkastning. Dessutom har samtliga storbanker en fast minimikostnad för 

transaktioner som varierar mellan 59 och 99 kr, vilket gör att små transaktioner blir väldigt 

dyra. Detta kan innebära att transaktionskostnader kan komma att äta upp hela den eventuella 

vinsten. En investerare som har en portfölj av denna storlek skulle troligtvis gynnas av en mer 

passiv investeringsstrategi.  

Efter att ha genomfört studien och övervägt alla de faktorer som har inverkan på 

investeringssparkontot, ställer sig författarna tveksamma till den slutsats som Ternström 

presenterar i sin studie. Författarna anser, tvärtemot Ternström, att investeringssparkontot 

tycks vara ett alternativ som förenklar aktiesparande för privata investerare. Då krånglig 

deklaration undviks möjliggörs ett mer rationellt förhållningssätt till aktiv handel förutsatt att 

investeraren är medveten om transaktionskostnader och skatter. En investerare bör vid 

placering i schablonbeskattad form hålla reda på portföljens marknadsvärde, insättningar och 

statslåneräntans nivå för att kunna bilda sig en uppfattning om hur stor skatten blir. Detta är 

lättillgänglig information för privata investerare, jämfört med att ha uppsikt över samtliga 

transaktioner som utförts. Således blir beskattningsreglerna mer lättbegripliga för 

schablonbeskattade sparandeformer. 

Ternström menade också i studien att schablonbeskattning inte är mer attraktivt än 

kapitalvinstbeskattning för investerare. Författarna ställer sig tveksamma till detta argument 

då statslåneräntan i dagsläget är väldigt låg vilket gör att låg avkastning krävs för att 

nettoavkastningen ska bli positiv. Det som eventuellt skulle göra kapitalvinstbeskattning mer 

fördelaktigt är placeringar i lågavkastande instrument såsom räntefonder och 

statsskuldsväxlar, alternativt att statslåneräntan skulle öka kraftigt. Ternström menar vidare att 

det är svårt att avgöra för vilken typ av investerare som investeringssparkontot lämpar sig. 

Resultatet av denna studie tyder dock på att investeringssparkontot passar en bred massa av 
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privata investerare. Dels de aktiva men även en del passiva investerare med kortare 

placeringshorisont alternativt som vill undvika oväntade ofördelaktiga skatteeffekter. För 

investerare som har en aktiv portfölj med normal eller hög direktavkastning finns fördelar 

med att använda en schablonbeskattad sparandeform i jämförelse med depå. Ternström menar 

även att investeringssparkontot skulle vara förknippat med hög risk för att vara lönsamt. Vad 

Ternström bedömer vara hög risk framgår ej av studien, författarna menar däremot att 

investeringssparkontot inte nödvändigtvis kräver hög risk för att resultatet ska vara positivt. 

Denna studie visar att det som krävs för att investeringssparkontot ska ge positivt resultat är 

att avkastningen ska vara större än SLR × 30 %. År 2012 innebär det att avkastningen minst 

ska vara cirka 0,5 % vilket kan ställas i relation till den genomsnittliga utvecklingen av 

OMXS30 under simuleringsperioden som varit 9,384 %.  

Många av resultaten i denna studie går i linje med vad Boqvist och Fock konstaterat. Även de 

kommer fram till att portföljer med hög direktavkastning är fördelaktiga att placera i 

kapitalförsäkring så länge statslåneräntan är låg. En skillnad är dock att denna studie har visat 

att Dividend-strategin presterat bäst av investeringsstrategierna för löptider längre än 10 år, 

medan deras studie visade att Buy and Hold presterade bäst på löptider längre än 15 år. 

Skillnaden i resultat förklaras troligtvis av deras resultat visat upp en simulering som stämmer 

överens med teorin samt att statslåneräntan kontinuerligt minskat under simuleringsperioden. 

Förändringen av statslåneräntan har minskat från cirka 7 % till 2,84 % under de år då 

Dividend-strategin har presterat bäst. Detta indikerar att värdeutvecklingen inte enbart beror 

av statslåneräntan utan även att investeringsstrategin varit en god kombination med 

möjligheterna som ges i investeringssparkontot, vilket i detta fall är återinvesteringar av stora 

utdelningar.   

Sammanfattningsvis tyder resultaten av denna studie på att det finns spelrum för många 

privatpersoner att se över sina portföljers strategier i kombination med dess val av placering, 

vilket hittills varit ett ämne som uppmärksammats i liten utsträckning på den svenska 

marknaden. 
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7 Slutsats 

Denna studie visar att olika skatteeffekter uppstår i depå, investeringssparkonto och 

kapitalförsäkring. Framförallt mellan depå och de schablonbeskattade sparandeformerna har 

en påfallande skillnad identifierats. Skattevolatiliteten är dämpad i de schablonbeskattade 

formerna till följd av att skatten beräknas årligen och inte beror av antalet transaktioner som 

genomförs. Investeringssparkontot har den lägsta volatiliteten eftersom skatten beräknas 

utifrån portföljens utveckling under hela året, medan kapitalförsäkringen endast tar hänsyn till 

marknadsvärdet en gång per år. I depå är volatiliteten beroende av hur många transaktioner 

som genomförs och hur portföljvärdet utvecklas, sambandet mellan omsättning och volatilitet 

är positivt. 

För investerare som tillämpar en passiv investeringsstrategi i depå bör det uppmärksammas att 

oväntade såväl som ofördelaktiga skatteeffekter kan uppstå vilket kan ha negativ inverkan på 

nettoresultatet. Skatteeffekterna för de olika sparandeformerna kan ses som en ofrånkomlig 

kostnad som uppstår för investerare för att erhålla nettoresultatet. Genom tillgångsplacering 

kan kostnaden minskas och placering kan ske mer effektivt.  

Direktavkastningen har visat sig vara av stor betydelse då de olika sparandeformerna 

beskattar utdelningar olika. En långsiktig strategi gynnas av att återinvestera utdelningar, och 

förutsatt att detta sker i schablonbeskattad form möjliggörs en tillväxteffekt i portföljen som 

blir större än vid placering i depå där utdelningarna beskattas direkt. 

Ytterligare en viktig faktor som varit avgörande för resultatet är statslåneräntans nivå, vilken 

har minskat under simuleringsperioden. Förhållandet mellan sparandeformerna hade sett 

annorlunda ut om statslåneräntan legat på andra nivåer. På grund av detta är statslåneräntans 

framtida utveckling en viktig faktor för huruvida investeringssparkonto är en attraktiv 

sparandeform. 

Sett till nettoresultat och skatt är investeringssparkontot inte överlägset bäst, men då det 

omfattas av flera andra egenskaper som kvittningsrätt, rösträtt och att innehavare inte behöver 

deklarera för sina transaktioner bidrar det till att det är ett flexibelt konto som kan komma att 

passa en bred massa. Dessa egenskaper har tidigare inte funnits i schablonbeskattad 

sparandeform. Just kvittningsrätt tror författarna kan vara en viktig egenskap då det fungerar 

som en trygghet vid exempelvis kapitalförluster eller oväntade skatteeffekter. 

Investeringssparkontot är enligt studien bäst när investeraren är aktiv och handlar med 
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tillgångar som har hög direktavkastning. Statslåneräntans avtagande nivå i kombination med 

nämnda faktorer har bidragit till att investeringssparkontot presterat bra under 

simuleringsperioden.  

Som en följd av införandet av investeringssparkontot är det tänkbart att handelsbeteendet för 

privata investerare kommer att förändras. En effekt av att deklaration inte krävs blir troligtvis 

att inlåsningseffekten minskar för de investerare som väljer att teckna ett 

investeringssparkonto. Den i dagsläget relativt sett billiga skatten kan bidra till att investerare 

anser att de har råd med fler transaktioner, vilket troligtvis gör mer skada än nytta på 

nettoresultatet då privatpersoner idag tenderar att göra irrationella och spekulativa affärer. För 

en privat investerare måste en avvägning göras mellan att vara beroende av statslåneräntan 

eller en relativt sett dyr kapitalvinstbeskattning, vilket bör ställas i relation till hur stort 

utrymme denne har för transaktionskostnader och oväntade skatteeffekter. Om en investerare 

har en portfölj motsvarande den svenska medelportföljen gynnas denne troligtvis av att 

tillämpa en passiv investeringsstrategi ur ett transaktionskostnadsperspektiv. 

Studien påvisar att det inte finns någon sparandeform som passar samtliga strategier, utan att 

strategivalet bör kompletteras med ett övervägande av samtliga sparandeformer och deras 

innebörd vad gäller skatteeffekter och mjukare faktorer. Sammanfattningsvis har studien 

bidragit till att identifiera faktorer som kan vara avgörande vid val av sparandeform.  

Depå passar en passiv investerare vars portfölj har låg direktavkastning och lång 

placeringshorisont. Investeraren bör även se upp med oväntade skatteeffekter, trots att det 

finns möjlighet till kvittning.  

Kapitalförsäkring passar den aktiva investeraren med hög direktavkastning som inte 

efterfrågar varken röst- eller kvittningsrätt men som önskar en möjlighet till försäkring eller 

skriva innehavet på en annan förmånstagare. Kapitalförsäkringen tas ej upp i deklarationen 

vilket gör den fördelaktig för investerare med exempelvis studiemedel. Passar i dagsläget då 

statslåneräntan är låg. 

Investeringssparkonto passar också den aktiva investeraren med hög direktavkastning, men 

omfattas av många egenskaper för investeraren som vill kunna rösta på bolagsstämmor och 

nyttja kvittningsrätt. Författarnas resultat visar att introduceringen av investeringssparkontot 

ligger rätt i tiden, till följd av den låga statslåneräntan. 

Tabell 19 visar utmärkande faktorer som kan vara avgörande vid val av sparandeform. 
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Depå Investeringssparkonto Kapitalförsäkring 

Investeringsstrategi Passiv Aktiv Aktiv 

Placeringshorisont Lång Kort eller lång Kort eller lång 

Direktavkastning Låg Hög Hög 

Passar investerare 
som efterfrågar 

Kvittnings- och rösträtt 
Kvittnings- och rösträtt, 

undvika deklaration 
Undvika deklaration 

Se upp med 
Oväntade skatteeffekter, 

CSN och bidrag 

Ökning av 
statslåneräntan, CSN och 

bidrag 

Ökning av statslåneräntan 
och förluster då 

kvittningsrätt ej finns 
Tabell 18 Sammanfattning av sparandeformer 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Under studiens gång har författarna uppmärksammat flertalet områden där det finns möjlighet 

att utveckla och bredda forskningen kring privata investerares nettoresultat. Utrymme finns att 

undersöka hur portföljer påverkas med andra tillgångar än aktier, samt när portföljer viktas 

med hjälp av optimering. Då Skatteverket arbetar på en lösning för beräkning av 

schablonskatt för optioner och terminer är det även möjligt att utöka studien vidare om en 

lösning hittas och detta blir tillåtet i investeringssparkontot. 

Ett upplägg för en kvalitativ studie är att behandla hur investerare värderar de egenskaper som 

är förknippade med de schablonbeskattade sparandeformerna, exempelvis skillnaden i direkt 

och indirekt ägande vilket är avgörande för rösträtt och hur investerare värderar att slippa 

deklarera för transaktioner. Detta skulle kunna göras som en marknadsundersökning för 

investeringsföretag, snarare än ur privata investerares perspektiv. Eftersom 

investeringsföretag gör vinst på courtage bör det ligga i deras intresse att ansluta aktiva 

investerare till schablonbeskattade sparandeformer.  
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9 Appendix 

År Statslåneränta Skatt 

1986 10,73% 3,22 % 

1987 11,58% 3,47 % 

1988 11,10% 3,33 % 

1989 12,63% 3,79 % 

1990 12,66% 3,80 % 

1991 9,87 % 2,96 % 

1992 10,47% 3,14 % 

1993 7,54 % 2,26 % 

1994 10,77% 3,23 % 

1995 8,66 % 2,60 % 

1996 7,02 % 2,11 % 

1997 6,17 % 1,85 % 

1998 4,38 % 1,31 % 

1999 5,57 % 1,67 % 

2000 5,02 % 1,51 % 

2001 4,94 % 1,48 % 

2002 4,85 % 1,46 % 

2003 4,71 % 1,41 % 

2004 3,95 % 1,19 % 

2005 3,26 % 0,98 % 

2006 3,54 % 1,06 % 

2007 4,16 % 1,25 % 

2008 2,89 % 0,87 % 

2009 3,20 % 0,96 % 

2010 2,84 % 0,85 % 

2011 1,65 % 0,50 % 
Tabell 19 Historisk statslåneränta 

 

Figur 11 Genomsnittlig årlig direktavkastning för portföljer 
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Figur 12 Årlig avkastning Beta 

 

Figur 13 Årlig avkastning Dividend 

 

Figur 14 Årlig avkastning P/E 
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  Ranking 

 
Nettoresultat Andel skatt Skattevolatilitet Snittranking 

Dividend ISK 2 2 3 2,3 

Dividend KF 1 1 5 2,3 

B & H II KF 4 4 10 6,0 

B & H I ISK 8 7 4 6,3 

B & H II Depå 5 3 11 6,3 

B & H II ISK 6 5 9 6,7 

B & H I KF 7 6 8 7,0 

Beta ISK 13 9 1 7,7 

P/E ISK 10 12 2 8,0 

B & H I Depå 3 10 12 8,3 

Beta KF 12 8 6 8,7 

P/E KF 9 11 7 9,0 

Dividend Depå 11 13 13 12,3 

P/E Depå 14 15 14 14,3 

Beta Depå 15 14 15 14,7 
Tabell 20 Uträkning av snittrankning 

 

 

 

       

         Regressionsstatistik 
       Multipel-R 1 
       R-kvadrat 1 
       Justerad R-

kvadrat 1 
       Standardfel 6,57E-17 
       Observationer 39 
       

         ANOVA 
        

  fg KvS MKv F 
p-värde 

för F 
   Regression 1 0,116106 0,116106 2,69E+31 0 
   Residual 37 1,6E-31 4,32E-33 

     Totalt 38 0,116106       
   

         

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 
Nedre 95 

% 
Övre 95 

% 
Nedre 
95,0% 

Övre 
95,0% 

Konstant 0,000234 2,23E-17 1,05E+13 0 0,000234 0,000234 0,000234 0,000234 

X-variabel 1 0,969602 1,87E-16 5,19E+15 0 0,969602 0,969602 0,969602 0,969602 

Tabell 21 Regressionsanalys av statslåneränta och portföljtillväxt



75 

 

 

 Tabell 22 Nettoresultat för portföljer på olika löptider 

  

3 år - 1989 5 år - 1991 10 år - 1996 15 år - 2001 20 år - 2006 25 år - 2011 

Allokering Placering Värde Allokering Placering Värde Allokering Placering Värde Allokering Placering Värde Allokering Placering Värde Allokering Placering Värde 

B & H II KF 184 B & H I Depå 188 Dividend KF 678 Dividend KF 1258 Dividend KF 2899 Dividend KF 1927 

B & H II ISK 181 P/E KF 166 Dividend ISK 656 Dividend ISK 1213 Dividend ISK 2789 Dividend ISK 1860 

B & H I Depå 178 P/E ISK 163 P/E KF 573 B & H I Depå 1130 P/E KF 2280 B & H I Depå 1592 

P/E KF 176 B & H I KF 147 P/E ISK 556 B & H I KF 949 P/E ISK 2197 B & H II KF 1277 

P/E ISK 173 B & H I ISK 146 B & H I Depå 462 P/E KF 936 B & H I Depå 1756 B & H II Depå 1277 

B & H II Depå 160 Dividend KF 144 B & H II KF 461 B & H I ISK 936 B & H I KF 1444 B & H II ISK 1269 

P/E Depå 155 Dividend ISK 141 B & H II ISK 453 P/E ISK 904 B & H I ISK 1424 B & H I KF 1246 

B & H I KF 155 P/E Depå 141 Dividend Depå 439 B & H II KF 871 Dividend Depå 1296 B & H I ISK 1229 

B & H I ISK 154 B & H II KF 137 B & H I KF 411 B & H II ISK 867 B & H II KF 1115 P/E KF 1204 

Dividend KF 152 B & H II ISK 133 B & H II Depå 409 B & H II Depå 788 B & H II ISK 1115 P/E ISK 1164 

Dividend ISK 150 B & H II Depå 131 B & H I ISK 409 Dividend Depå 688 B & H II Depå 1110 Dividend Depå 736 

Beta KF 144 Dividend Depå 128 P/E Depå 370 P/E Depå 505 P/E Depå 992 Beta KF 572 

Beta ISK 141 Beta KF 111 Beta KF 232 Beta KF 322 Beta KF 666 Beta ISK 558 

Dividend Depå 139 Beta ISK 109 Beta ISK 226 Beta ISK 313 Beta ISK 648 P/E Depå 466 

Beta Depå 134 Beta Depå 105 Beta Depå 193 Beta Depå 238 Beta Depå 381 Beta Depå 282 
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 Buy and Hold I Buy and Hold II Dividend Beta P/E 

 Depå ISK KF Depå ISK KF Depå ISK KF Depå ISK KF Depå ISK KF 

1986 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 

1987 87,3 76,4 76,6 81,8 78,9 79,4 89,1 86,6 86,8 90,5 87,3 87,8 88,5 85,3 85,6 

1988 131,3 124,3 125,0 131,4 134,5 136,2 110,7 113,5 114,3 115,4 118,2 119,6 127,0 135,0 136,4 

1989 211,0 154,0 155,0 185,3 181,2 184,4 138,8 150,4 152,4 134,2 141,4 143,9 155,2 172,7 175,6 

1990 241,0 149,6 150,6 145,6 139,4 141,0 103,9 109,7 110,7 85,8 85,7 86,6 105,1 113,2 114,6 

1991 225,1 145,8 147,0 144,8 133,0 136,9 128,0 141,0 143,6 104,7 108,6 110,8 140,8 162,6 166,2 

1992 196,4 147,5 147,8 160,0 150,3 153,2 130,6 143,9 146,9 106,1 107,8 110,2 127,8 146,8 150,0 

1993 382,6 261,3 263,5 276,9 237,5 243,3 268,8 355,5 365,1 140,4 154,1 157,9 259,6 357,4 367,2 

1994 394,2 267,9 268,6 321,0 273,2 277,9 284,5 378,3 388,7 144,2 157,2 161,0 251,7 341,6 350,8 

1995 463,1 313,8 315,1 398,8 333,8 340,9 333,7 459,7 473,7 164,9 184,7 189,5 310,3 444,5 457,5 

1996 617,4 408,7 411,1 542,1 452,9 460,9 439,5 655,9 677,8 193,2 225,6 231,7 369,9 555,5 573,0 

1997 931,7 616,5 621,2 826,4 686,4 699,2 499,5 770,2 798,5 224,0 272,6 280,6 440,4 694,8 719,1 

1998 1 017,0 675,0 678,8 919,9 775,4 787,8 429,5 658,0 682,0 210,8 253,4 260,9 356,2 559,1 578,2 

1999 1 666,7 1 094,3 1 104,9 1 590,0 1 366,1 1 380,9 598,0 1 017,7 1 056,9 294,4 394,0 406,4 472,3 812,8 842,4 

2000 2 225,7 1 307,0 1 329,9 1 756,1 1 475,8 1 495,2 634,6 1 094,0 1 135,4 245,6 326,1 335,6 440,0 754,0 780,0 

2001 1 571,1 935,9 948,8 1 083,5 867,1 870,7 687,8 1 213,0 1 258,5 238,1 313,2 321,8 505,0 903,9 935,9 

2002 1 198,9 719,0 727,2 612,3 423,0 425,1 701,9 1 234,7 1 281,1 164,6 214,2 219,2 511,9 911,1 943,5 

2003 1 341,5 791,0 799,8 752,2 529,7 536,8 890,1 1 691,9 1 756,3 247,8 366,1 375,3 617,2 1 168,6 1 210,7 

2004 1 644,3 954,2 965,9 992,4 716,3 726,1 1 017,1 2 018,6 2 096,1 270,7 410,2 420,9 703,3 1 389,0 1 439,4 

2005 2 250,3 1 286,4 1 304,4 1 367,8 989,7 1 000,3 1 215,7 2 563,6 2 663,9 339,3 555,1 570,2 916,6 1 978,1 2 052,1 

2006 2 465,3 1 424,4 1 444,0 1 543,3 1 114,7 1 115,1 1 296,0 2 788,9 2 899,1 380,9 648,3 666,4 991,8 2 196,5 2 280,2 

2007 2 231,8 1 225,4 1 245,3 1 501,7 1 036,6 1 046,6 1 228,4 2 649,5 2 757,0 381,1 643,9 662,2 998,1 2 198,6 2 284,6 

2008 1 144,4 629,3 637,3 823,6 588,8 592,6 642,0 1 403,9 1 455,5 239,1 402,4 412,8 508,2 1 120,4 1 160,3 

2009 2 158,1 1 176,1 1 193,9 1 500,4 1 044,0 1 052,5 865,3 2 094,6 2 172,4 355,2 679,1 697,3 672,8 1 632,6 1 691,9 

2010 2 672,8 1 450,5 1 472,4 2 054,9 1 432,5 1 444,3 954,6 2 390,2 2 479,8 390,1 770,4 791,2 726,6 1 809,3 1 875,2 

2011 1 591,9 1 229,3 1 246,0 1 276,8 1 268,7 1 277,3 736,2 1 859,7 1 926,5 282,1 557,6 571,9 466,3 940,5 969,8 

Tabell 23 Årliga nettoresultat 
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Mnemonic Företag Mnemonic Företag Mnemonic Företag 

504025 Modo W: ABBB ABB b W: SEA SEB a 

505527 Procordia b W: ACBF Atlas Copco b W: SHP SHB 

719778 Skandia W: AGAF AGA a W: SKBF Skanska b 

741012 Proventus b W: AGBF AGA b W: SKFB SKF b 

749014 Nobel industrier W: ALF Alfa Laval W: SL@G Ericsson b 

749084 Sydkraft c W: ASSB Astra W: SM@G Holmen 

749092 Asken W: AUTO Autoliv W: SR@G Atlas Copco a 

749205 Nordbanken W: AVF Avesta Sheffield W: SSAA SSAB a 

749218 Bilspedition a W: AZNS Astra Zeneca W: SSBF SSAB b 

749219 Bilspedition b W: CELS Celsius b W: STEA Stora Enso a 

749438 Fermenta W: ENRO Eniro W: STEB Stora Enso b 

749452 Avesta W: EURO Europolitan W: SUBF Securitas b 

755176 Argonaut b W: FABG Fabege W: SW@G SCA b 

772285 Procordia a W: GIND Getinge W: SWMA Swedish Match 

779300 Argonaut a W: HMBF Hennes & Mauritz W: SX@G Skandia försäkringar 

779303 Lundberg W: INBF Gambro W: SXAF Sydkraft a 

929442 Esselte W: INVE Investor a W: TEL2 Tele 2 

929486 Astra a W: ISBF Investor b W: TGBF Trygg-Hansa b 

929495 Sandvik a W: KIVB Kinnevik b W: TLSN Telia Sonera 

929513 Saab-scania a W: LUPE Lundin Petroleum W: TT@G Trelleborg b 

992582 Beijer W: MOTB MTG W: VGAS Vostok gas 

993205 Pharmacia b W: NDA Nordea W: WIHS Wihlborgs 

997969 Munksjö W: NOKI Nokia W: WNBF WM-data 

998042 Providentia a W: OGBN Östgöta enskilda banken W: VOBF Volvo b 

SBNA S-E-Banken a W: SAND Sandvik VX: DR7 Drott b 

W: ABBA ABB a W: SE@G Electrolux 
  

Tabell 24 Aktieurval 

 


