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Avhandlingens rubrik: Indikatorer för operativ prestanda vid buyout-förvärv – En paneldataanalys 

av europeiska buyout-förvärv -   

Sammandrag: Populariteten kring buyout-förvärven har stadigt växt på den europeiska marknaden 

allt sedan de introducerades i Europa på 1980-talet från USA. Karakteristiskt för förvärven är att de i 

huvudsak finansieras med främmande kapital och förvärvas med hjälp av ett riskkapitalbolag. Tidigare 

forskning visar på att buyout-förvärven har en positiv effekt på företagets operativa prestanda. Kritiker 

till buyout-förvärven har dock hävdat det motsatta och ansett att förvärven i huvudsak genomförs för att 

gynna kortsiktiga ägarintressen. I syfte att undersöka om det sker någon förändring av företagets 

operativa prestanda efter buyout-förvärvet identifieras sju stycken indikatorer som antas driva ett 

företags tillväxt (OM =Omsättning) och lönsamhetsutveckling (EBO = EBITDA/Omsättning). Syftet med 

avhandlingen är att undersöka om det sker en förändring av dessa indikatorer efter buyout-förvärvet 

som kan förklara tillväxten och lönsamhetsutvecklingen i det förvärvade företaget.   

För att testa för eventuella förändringar i de undersökta indikatorerna används paneldata metoder, som 

tillåter att alla företag i stickprovet analyseras gemensamt över tid. Fyra regressionsmodeller ställs upp 

utifrån denna metod, varefter parametrarna för samtliga indikatorer i modellerna testas var och en för 

sig med ett så kallat Chow-test. Detta test används för att undersöka om det sker en förändring i 

parametrarna vid brytpunkten t = 0, vilken definieras som tidpunkten då företaget förvärvas. Av de 14 

statistiska hypoteserna som undersöktes var 6 stycken signifikanta. Resultaten visar att företagets 

lönsamhetsutveckling delvis kan förklaras med hjälp av en lägre försäljningsmarginal, en lägre total 

personalkostnadsnivå, en lägre genomsnittlig personalkostnadsnivå och av en minskning av företagets 

fasta tillgångar efter förvärvet. Lönsamhetsutvecklingen kunde dock inte förklaras av de indikatorer som 

mäter en minskning av företagets rörelsekapital, andelen främmande kapital i företaget eller en ökning 

av personalens produktivitet. Företagets tillväxt kunde likaså förklaras av en lägre försäljningsmarginal 

men dock inte av övriga nämnda indikatorer. Resultaten visar att mer tid och resurser läggs ner på 

aktiviteter vars syfte är att förbättra företagets operativa resultat än på de aktiviteter som ökar företagets 

försäljning efter buyout-förvärvet. Resultaten visar även att det förefaller lättare att göra snabba 

förändringar i företagets kostnadsnivåer och kostnadsstrukturer än att skapa tillväxt i företaget. Det är 

även intressant att notera att det sker en minskning av företagets fasta kostnader efter förvärvet vilket 

stödjer ny forskning om så kallad ”asset stripping” i samband med buyout-förvärven. Ett oväntat resultat 

var dock att buyout-förvärvet inte visade någon statistisk signifikant effekt på personalens produktivitet. 

Detta kan verka motsägelsefullt till den förväntade effekten av förändringar som antas ske i företagets 

kompensationsstruktur efter buyout-förvärvet.        

Nyckelord: buyout, private equity, agentteori, effektivitet, lönsamhet, paneldata.  
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1 INLEDNING  

Företagsköp och omstruktureringar av det egna företaget har blivit ett allt vanligare 

fenomen på dagens finansiella marknad. Ett företagsarrangemang som fått mycket 

uppmärksamhet inom medierna och en allt mer framträdande roll på dagens 

riskkapitalmarknad är buyout-förvärv1. Denna form av uppköp karakteriseras i 

huvudsak av att företagsköpet finansieras med främmande kapital och en mindre andel 

riskkapital (Jensen, 1989). Ytterligare ett typiskt karaktärsdrag är riskkapitalbolagens2 

framträdande roll vid företagsköpet och dess aktiva ägarengagemang och övervakning 

av företaget efter förvärvet (Fenn et al., 1997). 

Tidigare forskningar (Jensen och Meckling, 1976; Jensen, 1986; Kaplan, 1989a; Baker 

och Wruck, 1989) har funnit bevis för att företagets operativa prestanda3 förbättras till 

följd av buyout-transaktionen. Den förändrade ägarstrukturen, den intensifierade 

övervakningen och den flexibla, långfristiga finansieringen och annan hjälp som 

riskkapitalbolaget erbjuder (Anson, 2004) har framför allt skapat lukrativa möjligheter 

till vidareutveckling och verksamhetsförbättringar för företaget.  

Kritiker till buyout-förvärv menar dock att uppköpsaffärens primära syfte är att gynna 

kortsiktiga ägarintressen. Framför allt hävdar kritikerna att ett buyout-förvärv inte 

lyckas skapa mervärde i form av verksamhetsförändringar för det förvärvade företaget 

(Lowenstein, 1985; Opler och Titman, 1993; Lerner, 1994; Kosedag och Lane, 2002). 

Skeptikerna argumenterar för att det mervärde som skapas i företaget efter uppköpet 

snarare beror på externa faktorer (skatteregleringar, marknadsfluktuationer, 

informationsasymmetri angående företagets värde) än på reella förändringar i 

företagets operativa verksamhet.      

Trots kritiken har intresset för buyout-förvärv ökat bland europeiska entreprenörer, 

riskkapitalplacerare och finansiärer, och från introduktionen av buyout-förvärv i 

Europa under 1980-talet har antalet förvärv avsevärt ökat. På den europeiska 

marknaden fördubblades riskkapitalplaceringarna i buyout-sektorn under 2004-2007 

                                                        
1 Se kapitel 1.4 för en definition på buyout-förvärv. 
2 Bolag vars huvudsakliga affärsverksamhet omfattar kapitalinvesteringar i lämpliga företag.    
3 Se kapitel 1.4 för en definition på operativ prestanda.   
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från ca 25 biljoner euro till ca 57 biljoner euro (EVCA4, 2009).  Det starka intresset för 

buyout-förvärven inom Europa verkar även hålla i sig. Trots den finansiella krisen 

under 2008 som följdes av försvårade omständigheter för företag att erhålla 

skuldfinansiering, har marknaden för europeiska buyout-förvärv växt (EVCA, 2009). 

Till följd av denna utveckling är det därför intressant att fråga sig vad grunderna till det 

stora intresset för buyout-förvärv beror på, och om empiriska resultat stödjer den 

teoretiska litteratur som säger att ett företags operativa verksamhet gynnas av en 

buyout? 

1.1. Problemformulering och motivering  

Även om antalet buyout-förvärv inom Europa ökat, så är kunskapen om förvärven långt 

ifrån fullständig.  De mervärdesökningar som sker i företaget efter buyout-förvärvet har 

länge förklarats med hjälp av skattesköldhypotesen (Lowenstein, 1985), 

undervärderingshypotesen (Ibid.;Kaplan, 1989b)  och marknadsutjämningshypotesen 

(Lerner,1994). Teorierna antar var och en för sig att uppköpsaffärens primära syfte är 

att möjliggör en förmögenhetsöverföring från olika marknadsaktörer till det förvärvade 

företaget. Framför allt har buyout-förvärven kritiserats för att bekosta skattebetalarna.5  

Den gynnsamma skatteregleringen som existerade i början av 1980-talet har sedermera 

reviderats i många länder, vilket framför allt lett till att skatteskölden vid buyout-

förvärven minskat (Baker och Smith, 1998, s.147).6 Även om finansieringsstrategierna 

fortfarande anses ha en central roll efter uppköpet så har behovet att finna nya sätt att 

skapa mervärde i samband med buyout-förvärven ökat.  

Det kallare affärsklimatet och den hårdare konkurrensen om lönsamma 

investeringsobjekt att förvärva på den europeiska riskkapitalmarknaden har framför 

allt medfört ett ökat trycket på såväl riskkapitalbolag som företag att lägga ner mer tid 

och resurser på att förbättra företagets operativa verksamhet. Numer än tidigare 

förväntas riskkapitalbolaget ha en aktiv lönsamhets- och tillväxtstrategi i det 

                                                        
4 EVCA, The European Venture Capital Association, är en intresseorganisation för den europeiska 

riskkapitalsektorn.   
5 När skuldsättningsgraden i det förvärvade företaget ökar minskar de statliga skatteintäkterna på grund av 

att företagets lånekostnader får dras av från företagets vinst vid företagsbeskattningen.  
6 Värt att uppmärksamma är dock att företagsbeskattningen inom Europa inte är enhetlig och således 

tillämpas olika skattenormer i olika länder. Skatteavdragen har dessutom varit svåra att korrekt värdera 

vilket gjort det ännu svårare att uppskatta dess verkliga effekt på företagets operativa prestanda (Kaplan 

och Strömberg, 2009).    
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förvärvade företaget och därtill kunna tillföra såväl industriell som operativ expertis åt 

företaget (Kaplan och Strömberg, 2009). Riskkapitalbolagen förväntas inte längre 

enbart använda till exempel finansiella arbitragemöjligheter (Cumming et al., 2007) 

utan även besitta kunskap och förmåga som kan förbättra företags operativa 

verksamhet efter uppköpet.  

Värt att notera från ovan diskussion är att teoretiska och empiriska studier mestadels 

undersökt om ett företags operativa prestanda förbättras efter en buyout. Dock råder 

det fortfarande oklarheter vilka faktorer det är som driver en eventuell förbättring av 

företagets operativa lönsamhet och tillväxt. Framför allt anses denna (o)kunskap 

begränsas av det tidskrävande arbetet med att följa upp och övervaka de förvärvade 

företagen. Vidare försvåras uppföljning och övervakning av företagen på grund av deras 

ovilja att dela med sig av privat och inofficiell information. Undersökningen i denna 

uppsats ämnar således bidra till en ökad förståelse av vad det är som driver lönsamhet 

och tillväxt i företag som förvärvas via en buyout.   

1.2. Syfte  

Syftet med avhandlingen är att undersöka förändringen i de indikatorer som driver ett 

företags tillväxt och lönsamhetsutveckling till följd av att företaget genomgått en 

buyout.  

1.3. Avgränsningar 

Eftersom arbetet ämnar undersöka hur företagets operativa verksamhet förändras efter 

förvärvet under den så kallade värdeskapande fasen behandlas varken investerings- 

eller exit-fasen mer än nödvändigt i den teoretiska framställningen. En detaljerad 

beskrivning på hur företaget förvärvas och säljs vidare lämnas således utanför arbetets 

behandling.    

Den empiriska undersökningen avgränsas till att kvantitativt analysera huruvida de 

indikatorer som driver ett företags tillväxt och lönsamhet förändras efter en buyout för 

59 stycken europeiska företag under tidsperioden 2001-2006. I undersökningen görs 

ingen skillnad mellan olika buyout-förvärv på grund av den definitionsproblematik som 

finns på området.7 Eftersom den praktiska skillnaden mellan olika typer av buyout-

förvärv anses vara förhållandevis liten förväntas validiteten av undersökningsresultaten 

                                                        
7 Se kapitel 2.1.  
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inte äventyras av detta. Vidare har datamaterialet som ingår i den empiriska 

undersökningen inte delats in enligt industri eller bransch. Generellt sett antas 

företagets industri- eller branschtillhörighet inte utgöra en avgörande faktor vid 

buyout-förvärven varför en sådan indelning av datamaterialet anses ligga utanför 

arbetets syfte och omfattning.   

1.4. Definitioner 

Buyout-företag eller portföljföretag = företag som förvärvas genom ett buyout-förvärv. 

Buyout-förvärv eller buyout-transaktion = ett allmänt begrepp för en grupp av 

transaktioner där främmande kapital används, för att förvärva en kontrollerande andel 

av ett företag.8  

Buyout-kapital = en specialiserad typ av riskkapital, som i huvudsak investeras i 

onoterade företag vilka oftast genomgår en fundamental verksamhetsförändring efter 

buyout-förvärvet. 9   

EBITDA = lönsamhetsmåttet operativt resultat före avskrivningar och amorteringar, 

finansiella poster, extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatter. Måttet har 

vissa begränsningar eftersom företag inte alltid tillämpar samma standardiserade 

bokföringsprinciper som t.ex. Finnish Accounting Standards (FAS) och International 

Financial Reporting Standards (IFRS). Jämförbarheten i EBITDA mellan företag kan 

således variera (Fraser-Sampson, 2007, s. 234).   

Effektivitet = beskriver hur väl en organisation kan använda resurser till produkter och 

tjänster. Effektivitetsmåttet brukar generellt definieras som graden av måluppfyllelse i 

förhållande till resursanvändning.   

EVCA = European Venture Capital Association. En intresseorganisation för den 

europeiska riskkapitalsektorn.   

Exit-fas = betecknar den tidsperiod när ägarandelarna i ett buyout-företag säljs vidare.    

                                                        
8 Utmärkande för buyout-förvärvet är att riskkapitalbolaget vanligtvis erhåller en stor andel av företagets 

aktier eller med en minoritetsandel får inflytande i företaget genom aktiernas röstantal (Acharya et al., 

2010). Hänvisning görs till diskussionen i kapitel 3.2.1.1 och 3.2.1.2 om riskkapitalbolagets styrning och 

involvering i det förvärvade företaget.   
9 Med buyout-kapital menas de ägarinvesteringar som görs av ett riskkapitalbolag vid buyout-förvärvet. Se 

kapitel 2.4.1 för en närmare kategorisering av riskkapital.  
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FVCA = Finnish Venture Capital Association. En intresseorganisation för den finska 

riskkapitalsektorn.   

Investeringsfas = den tidsperiod där ägarandelarna i ett företag förvärvas via en 

buyout.   

Operativ prestanda = mått på företagets förändring i omsättning och lönsamhet.  

Private equity = riskkapitalplacering som i huvudsak investeras i onoterade företag.  

Riskkapital = en samlingsterm för kapitalplaceringar som investeras i såväl onoterade 

som noterade företag.  

SVCA = Swedish Venture Capital Association. En intresseorganisation för den svenska 

riskkapitalsektorn.   

Värdeskapande fas eller investeringsperiod = den tidsperiod som inträder efter 

investeringsfasen och som föregår exit-fasen. Under den värdeskapande fasen, som 

vanligtvis varar mellan 3-5 år genomgår företaget oftast en fundamental 

verksamhetsförändring i syfte att höja företagets operativa prestanda.  

1.5. Operativ prestanda och buyout-förvärv 

Det finns i huvudsak tre olika sätt som lönsamheten i ett företag kan påverkas genom: 

1) förändring i företagets omsättning, 2) förändring i företagets kostnadsnivåer och 

kostnadsstrukturer, 3) förändring i användningen av företagets tillgångar.  Dessa 

förändringar ger uttryck för företagets operativa prestanda. Två mått som mäter 

företagets operativa prestanda och som antas öka efter buyout-förvärvet har valts ut på 

basis av tidigare forskning: a. EBITDA/Omsättning b. omsättning.10 I syfte att 

undersöka hur företagets operativa prestanda förändras efter buyout-förvärvet 

identifieras givna indikatorer ifrån varje kategori av ”förändringar” som på basis av 

tidigare forskning ansetts påverka företagets operativa prestanda.   

1.6. Avhandlingens struktur   

Efter det inledande kapitlet presenteras buyout-förvärvet ingående i kapitel 2 för att få 

en uppfattning om vilka företag det är som blir föremål för en buyout, vilka parter det 

                                                        
10 Se bland annat Kaplan (1989a) och Bergström et al. (2007).  
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är som förvärvar företag och hur förvärvet finansieras. Syftet med kapitlet är att ge en 

generell bild av buyout-förvärven och samtidigt introducera läsaren till ämnet. I kapitel 

3 presenteras teori om vilken inverkan buyout-förvärvet antas ha på företagets 

verksamhet varefter tidigare forskning om buyout-förvärvet och dess inverkan på 

företagets prestanda presenteras i kapitel 4. I kapitel 5 presenteras datamaterialet för 

undersökningen, den valda undersökningsmetoden samt de statistiska 

undersökningshypoteserna. Resultaten från undersökningen samt en sammanfattande 

analys över resultaten presenteras i kapitel 6. I detta kapitel analyseras också de 

statistiska resultaten i förhållande till de teoretiska hypoteserna, teorin och den tidigare 

forskningen. I arbetets avslutande kapitel 7 förs en sammanfattande diskussion över 

resultaten varefter förslag till fortsatt forskning ges.    
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2 DEN TEORETISKA REFERENSRAMEN 

I detta kapitel definieras buyout-transaktionen varefter transaktionen beskrivs mer 

ingående. Tyngdvikten läggs främst på att beskriva vilka parter som är delaktiga vid 

buyout-transaktionen, hur ägarandelarna mellan parterna fördelas och hur 

transaktionen finansieras. Kapitlets syfte är att ge en generell bild av buyout-förvärven 

och samtidigt introducera läsaren till ämnet.  

2.1.  Definition av buyout-transaktionen  

En buyout definieras som en investeringstransaktion där äganderätten eller en 

signifikant andel av äganderätten till ett privatägt eller ett offentligt företag förvärvas 

(Wright et al., 2001).11 Utmärkande för transaktionen är att ett riskkapitalbolag, 

tillsammans med företagets ledningsgrupp förvärvar företaget med främmande kapital 

(Rosenbaum och Pearl, 2009, s.178; Povaly, 2007, s.87).  I och med förvärvet blir 

företaget privatägt under en tidsbestämd period som vanligtvis varar mellan 3-5 år 

(SVCA, 2010). Idén med förvärvet är att under den så kallade värdeskapande fasen 

(även kallad investeringsperioden) förbättra företagets verksamhet för att i slutet av 

investeringsperioden sälja företaget till ett högre försäljningspris. Ett av de 

grundläggande motiven till förvärvet är således den framtida avkastning som 

investeringen förväntas ge.  

Beroende på vilken roll företagsledningen har i investeringsprocessen kan buyout-

transaktionerna delas upp i fem olika typer av förvärv: (i) Management buyout (MBO), 

(ii) Management buyin (MBI), (iii) Management buyin/Management buyout 

(BIMBO), (iv) Investor-led buyout (IBO) och (v) Leverage buyout (LBO).   

Vid en MBO initieras transaktionen av företagets befintliga ledningsgrupp varefter 

företagsledningen med hjälp av ett riskkapitalbolag förvärvar företaget (Fraser-

Sampson, 2007, s.46). MBO transaktionen har länge ansetts utgöra den vanligaste 

typen av buyout-förvärv. Den ökande andelen riskkapital på marknaden har dock 

inneburit att efterfrågan för lukrativa investeringsobjekt är större än utbudet av 

potentiella företagsobjekt, vilket i sin tur resulterat i en minskning av antalet MBO 

förvärv (Ibid.).     

                                                        
11 Ibland förvärvas dock inte hela företaget utan endast en verksamhetsenhet eller en division av företaget 

(Rosenbaum och Pearl, 2009, s.161).    
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MBI transaktionen är en form av förvärv där företagets aktier förvärvas av en extern 

ledningsgrupp med hjälp av ett riskkapitalbolag. I huvudsak finns starka likheter 

mellan MBI och MBO, dock med den avgörande skillnaden att MBI, till skillnad från 

MBO, initieras av en extern ledningsgrupp (Wright et al., 2001).  Den externa 

ledningsgruppen är vanligtvis medvetet sammansatt (av riskkapitalbolaget eller av 

ledningsmedlemmarna själva) och består oftast av personer som verkar inom samma 

bransch eller sektor som det förvärvade företaget (Fraser-Sampson, 2007, s.46). MBI 

är dock fortfarande relativt ovanliga och tenderar istället att klassificeras som BIMBO 

transaktioner (se nedan) främst på grund av ledningsgruppens speciella 

sammansättning (Ibid.).      

BIMBO transaktionen karakteriseras av att personer från företagets sittande 

ledningsgrupp och personer med specifika kunskaper utanför företaget tillsammans 

initierar buyout-transaktionen (Fraser-Sampson, 2007, s.46). Transaktionen är således 

en kombination av MBO och MBI och genomförs i syfte att öka kompetensnivån hos 

företagsledningen. I likhet med MBO och MBI så finansieras förvärvet med hjälp av ett 

riskkapitalbolag. Många buyout-transaktioner liknar BIMBO och kan således i viss 

mån/ omfattning klassificeras som BIMBO transaktioner (Ibid.). Alla beslut som fattas 

i syfte att förstärka och komplettera den blivande ledningsgruppen med extern 

kompetens faller i detta avseende innanför kategorin.   

Under 1990 talet utvecklades IBO transaktionen (Le Nadant och Perdreau, 2006). 

Utmärkande för IBO är att företagsförvärvet i huvudsak initieras av ett riskkapitalbolag 

varefter företaget förvärvas av det enskilda riskkapitalbolaget eller med hjälp av ett 

eller flera riskkapitalbolag. Ledningsgruppen har därför i denna transaktion endast en 

marginell roll vid investeringsskedet. Beroende på ledningens kompetens så kan denna 

kompletteras med extern kompetens, eller delvis eller helt bytas ut vid förvärvet (Ibid.). 

Utmärkande för LBO transaktionen är att förvärvet vanligtvis omfattar ett flertal 

affärsverksamheter och att transaktionen vanligtvis är större än till exempel MBO 

transaktionerna (Fraser-Sampson, 2007, s.47).  Transaktionen karakteriseras även av 

riskkapitalbolagets centrala roll vid förvärvet (Wright et al, 2001). I de flesta fall 

initieras LBO transaktionen varken av en intern eller av en externs ledningsgrupp, utan 

av riskkapitalbolaget själv, som då ofta samverkar med ett eller flera andra 

riskkapitalbolag. Vid större förvärv har det även blivit allt vanligare att förvärvet 

finansieras med hjälp av ett syndikat av riskkapitalbolag (Fraser-Sampson, 2007, s.47; 

Rosenbaum och Pearl, 2009, s.187). 
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Givet ovan indelning av buyout-transaktioner råder det dock fortfarande oklarheter 

bland såväl akademiker som praktiker vilka transaktioner som ska placeras i vilken 

kategori. Främst verkar detta bero på att alla transaktioner i mer eller mindre 

omfattning är uppbyggda kring skuldfinansiering. Roden och Lewellen (1995) 

presenterar empiriska bevis för att värdet på en buyout-transaktion är starkt korrelerad 

med skuldandelens belopp. Det vill säga, ju större transaktion, desto högre är 

skuldbeloppets andel av transaktionspriset. Då buyout-transaktioner oftast definieras i 

termer av hur stor kvoten mellan andelen främmande kapital och andel eget kapital är, 

så argumenterar Fraser-Sampson (2007, s.47 och 57) att transaktionernas ökade 

monetära storlek bidragit till att begreppen blandas ihop.  

På grund av begreppens vaga definitioner så kommer termen buyout-förvärv 

fortsättningsvis användas som ett övergripande begrepp för de ovanstående 

transaktionstyperna.12  

2.2. Investeringsobjekt 

Buyout-förvärv karakteriseras av att företag från olika branscher, industrier och med 

varierande storlek kan bli föremål för en buyout, och det är därför svårt att hitta 

gemensamma nämnare för vilka företag som förvärvas. Rosenbaum och Pearl (2009, 

s.169) nämner dock att buyout-företag ofta utmärks av att ha starka, positiva och 

kontinuerliga kassaflöden. Dessa kassaflöden har vanligtvis genereras från etablerade 

affärsaktiviteter som inte längre förmår växa fort men som fortfarande är baserade på 

ett starkt varumärke, en etablerad kundbas och/eller långvariga försäljningskontrakt 

(Ibid.). Företagen som förvärvas befinner sig således oftast i ett senare skede av sin 

livscykel – det vill säga i en så kallad mogen fas av sin verksamhetsutveckling och med 

en stabil och konkurrenskraftig marknadsposition (Wright et al, 2001). 

Kassaflödena används i huvudsak till att betala räntor och amorteringar på lånat 

kapital efter buyout-förvärvet vilket möjliggör att uppköpet kan finansieras med en stor 

andel främmande kapital (Fraser-Sampson, 2007, s.50). När affärsverksamheten 

genererar kassaströmmar så är det även lättare för företaget att under 

investeringsperioden skuldfinansiera delar av sin verksamhet (Ibid.). 

Skuldfinansieringen kan ha en positiv effekt på företagets resursanvändning vilket 

framför allt beror på att denna finansieringsform tenderar att intensifiera företagets 

                                                        
12 I praktiken är det vanligt att endast använda den generella termen buyout-förvärv för att beteckna en 

uppköpsaffär där riskkapitalbolaget är med och finansierar förvärvet (EVCA, 2010).     
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externa övervakning och öka ledningens incitament att investera i lukrativa projekt – 

det vill säga i projekt med positiva nuvärden (se kapitel 3.2.3 nedan).   

Företag som förvärvas via en buyout tenderar även att ha en stor andel obundna 

tillgångar (Rosenbaum och Pearl, 2009, s.171), som företaget kan dra nytta av vid bland 

annat lånefinansiering. Ju fler tillgångar som kan användas som säkerhet för det lånade 

kapitalet desto mer banklån kan företaget finansieras med (Ibid.). I de flesta fall 

föredras banklån vid finansieringen av buyout-förvärv på grund av att kapitalkostnaden 

för skuldinstrumentet vanligtvis är lägre än för andra skuldinstrument (se nedan 

kapitel 2.4.2). När kreditmarknaden är någorlunda stabil så tenderar storleken av 

företagets kassaflöden dock vara mer betydelsefull än storleken av företagets obundna 

tillgångar vid val av investeringsobjekt (Ibid., s.161).    

Företagen som förvärvas via en buyout har oftast även en stark men begränsad tillväxt- 

och utvecklingspotential. Till denna kategori räknas privat- eller familjeägda företag 

som till exempel står inför ett generationsskifte eller publika företag vars 

utvecklingspotential gör dem till attraktiva investeringsobjekt. Vanligtvis är företagen 

som förvärvas i stort behov av att effektivisera delar av sin verksamhet (Muscarella och 

Vetsuypens, 1990). Exempel på detta kan vara hur företag använder sina resurser och 

kan minska sina verksamhetskostnader. Utmärkande för den europeiska 

riskkapitalmarknaden är att privat- eller familjeägda företag som står inför ett 

generationsskifte (vanligt vid franska buyout-förvärv) liksom divisioner som inte längre 

tillhör kärnverksamheten i en koncern förvärvas via en buyout (Le Nadant och 

Perdreau, 2006). Till skillnad från den amerikanska buyout marknaden har uppköpen 

av publika företag dock varit betydligt färre på den europeiska marknaden (EVCA, 

2010).  

Ytterligare ett utmärkande drag hos en del företag som förvärvas genom en buyout är 

att stora delar av dess affärsverksamhet tidigare finansierats med främmande kapital 

(Rosenbaum och Pearl, 2009, s.171).  Framför allt värderas tidigare erfarenheter av 

lånefinansiering hos företagsledningen. Det vill säga, studier har visat att uppköpare i 

sitt investeringsbeslut bland annat värderar ledningens erfarenheter vad gäller att driva 

ett företag med hög skuldsättningsgrad (Ibid.). När skuldsättningsgraden i ett företag 

ökar så ökar vanligtvis företagsledningens prestationskrav. Det är i synnerhet viktigt att 

ledningsgruppen är kompetent nog att möta riskkapitalbolagets investeringskrav och 

framför allt att ledningen motsvarar de krav som ställs på verksamheten under 
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investeringsperioden. Tabell 1 visar en sammanfattning på de viktigaste egenskaperna 

som anses karakterisera företagen som förvärvas via en buyout.  

Figur 1 Karaktärsdrag av investeringsobjektet. 

1) starka, positiva och kontinuerliga kassaströmmar 

 2) stabil och konkurrenskraftig marknadsposition 

3) en stor andel obundna tillgångar som kan användas som säkerhet för nya lån 

 4) tillväxt och effektivitets möjligheter 

 5) en kompetent ledningsgrupp 

  

2.3. Kontraktsparter 

I huvudsak byggs buyout-transaktionen upp med hjälp av tre stycken marknadsaktörer.  

Huvudaktören består av riskkapitalbolaget som i egenskap av finansiell investerare har 

en mycket central och aktiv roll vid företagsförvärvet. Riskkapitalbolaget investerar så 

kallat riskkapital i företaget (se kapitel 2.4.1), som bolaget erhåller från diverse 

riskkapitalsponsorer. Endast en marginell andel av förvärvspriset finansieras av 

riskkapitalbolaget själv (Rosenbaum och Pearl, 2007, s.163). Det är även vanligt att 

företagsledningen är med och finansierar en del av företagsförvärvet (se kapitel 2.1 och 

2.3.2). I förhållande till riskkapitalbolaget är företagsledningens andel oftast betydligt 

mindre.13  Utöver dessa marknadsaktörer spelar även diverse långivare en central roll 

vid buyout-förvärvet. I nedanstående kapitel skildras interaktionen mellan parterna 

mer ingående.  

2.3.1. Riskkapitalbolaget 

Riskkapitalbolag varierar i storlek, fokusering och investeringsstrategi. Vissa 

riskkapitalbolag specialiserar sig på att förvärva företag från olika branscher (till 

exempel industri- eller media branschen) medan andra specialiserar sig på företag som 

befinner sig i en särskild verksamhetssituation (till exempel företag som befinner sig i 

en krissituation eller tillhör en koncern som önskar avveckla delar av sin 

                                                        
13 I samband med buyout-förvärven ges ibland företagets anställda en möjlighet att investera i företaget 

(Thompson et al., 1992).   
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affärsverksamhet) (SVCA, 2010). Även om riskkapitalbolag väljer investeringsobjekt 

från ett brett spektrum av företagsbranscher och industrier (Gottschalg och Meier, 

2006), så är det vanligt att riskkapitalbolag inriktar sig på ett specifikt geografiskt 

område istället för att fokusera på vissa industri- eller branschspecifika faktorer (SVCA, 

2010). Gemensamt för riskkapitalbolag är emellertid att de försöker hitta lämpliga 

investeringsobjekt som kan förvärvas till ett konkurrenskraftigt pris.  

Förvärvet föregås vanligtvis av en investeringsprocess som omfattar en noggrann ”due 

dilligence”14 av företaget i syfte att kartlägga eventuella risker som kan vara 

förknippade med riskkapitalinvesteringen.  ”Due dilligence” omfattar alla faktorer som 

kan påverka företagets affärsverksamhet, finansiella situation och juridiska ansvar 

samt miljöbetingade aspekter vilka är av relevans för företaget (Fraser-Sampson, 2007, 

s.192-193). Riskkapitalbolaget genomför således en noggrann urvals-, analys-, och 

investeringsprocess innan de väljer att investera kapital och verkställa ett buyout-

förvärv. Det är även vanligt att en del generella riktlinjer för företagets fortsatta 

verksamhet utarbetas vid investeringsskedet. Eftersom skuldsättningsgrad anses vara 

en faktor som indirekt påverkar företagets operativa prestanda under 

investeringsperioden (Berg och Gottschalg, 2005) så är det även viktigt att vid 

investeringsskedet noggrant se över företagets skuldkapacitet.  

Ett riskkapitalbolags aktieinnehav i det förvärvade företaget är oftast tidsbestämt och 

varar mellan 3-5 år men kan även vara kortare eller längre beroende på i vilket skede 

man väljer att avveckla investeringen (SVCA, 2010). Under investeringsperioden 

förväntas framför allt värdet på företaget öka till följd av de förändringar som sker i 

företagets operativa verksamhet (se kapitel 3 nedan). Empiriska studier har visat att 

riskkapitalbolagets aktiva ägarroll och delaktighet i det förvärvade företaget är en av 

orsakerna till de verksamhetsförändringar som sker i företaget under 

investeringsperioden (Fraser-Sampson, 2007, s.59).  

Riskkapitalbolaget förutsätts ofta inta en aktiv ägarroll i det förvärvade företaget. 

Framför allt antas riskkapitalbolaget vara direkt involverad i företagets strategiska 

beslutsprocesser och i diverse frågor som rör ledningsgruppens sammansättning och 

arbete (Fraser-Sampson, 2007, s.59). Givetvis är riskkapitalbolagets primära 

investeringsstrategi under investeringsperioden (holding period) att öka företagets 

värde. Genom att till exempel förändra delar av företagets organisationsstruktur kan 

                                                        
14 ”Due dilligence” är en arbetsprocess som används för att samla in och analysera information om ett 

företag inför ett företagsförvärv.  



 

 

13 

företagets operativa verksamhet göras mer lönsam vilket i sin tur förväntas inverka 

positivt på företagets värde. Målsättningen är att företaget i slutet av 

investeringsperioden via en så kallad exit ska avyttras till ett högre pris än vad företaget 

förvärvades för.    

Den så kallade exit-processen infaller således i slutet av investeringsperioden när 

aktieandelarna i företaget avyttras (Povaly, 2007, s.117). I huvudsak finns sex 

alternativa sätt att avveckla en buyout investering: 

1) Trade sale. Det vill säga, företaget säljs till ett annat företag, en så kallad industriell 

köpare. 

2) Secondary sale. Detta innebär att företaget säljs till en tredje part. 

3) Secondary buyout. Denna försäljningsform innebär att företaget säljs till en annan 

riskkapitalist.15 

4) Initial public offering. Försäljning av företaget via aktiebörsen. Företaget 

introduceras på börsen via en IPO. 

5) Buy back. Denna form innebär att riskkapitalbolaget säljer sin andel till företagets 

ledning. 

6) Write-off. Om investeringen varit förlustbringande så skriver riskkapitalbolaget av 

investeringen. 

Skillnaden mellan ”trade sale” och ”secondary sale” eller ”secondary buyout ” är att 

hela företaget säljs bort i det första fallet medan endast riskkapitalbolagets andel i 

företaget säljs bort i de två senare fallen (Ibid., s.118-125).  

2.3.1.1. Riskkapitalsponsorerna 

Majoriteten av det riskkapital som investeras i riskkapitalbolagets verksamhet erhålls 

från institutionella placerare (riskkapitalsponsorer) (EVCA, 2010).  De institutionella 

placerarna omfattar både privata och offentliga pensionsbolag, försäkringsbolag och 

riskkapitalfonder16 (Rosenbaum och Pearl, 2009, s.163). Riskkapital kan även erhållas 

                                                        
15 Kan till exempel vara en bankavdelning av ett investmentbolag, en hedgefond eller en buyout-kapital 

fond. Den finansiella aktören är dock vanligtvis ett riskkapitalbolag. 
16 Även kallad ”Fund of Funds” investering.  
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från diverse stiftelser, gåvo- och värde fonder eller från privat personer och familjer 

(Ibid.).  Det är heller inte ovanligt att andra parter är involverade i buyout-förvärvet, 

såsom olika investmentbolag och andra investeringsintressenter, vilka är med och 

placerar riskkapital i riskkapitalbolaget (Ibid.). Den största andelen riskkapital 

förmedlas dock från olika pensionsfonder som utgör de största aktörerna av 

riskkapitalsponsorer på den europeiska marknaden (EVCA, 2010).  

Riskkapitalsponsorerna har ofta inte tillräckligt med resurser eller erfarenhet att själva 

göra investeringar i de förvärvade företagen (Povaly, 2007, s.17). Riskkapital som de 

själva inte förmår sköta investeras således i riskkapitalbolagens verksamhet. Vanligtvis 

är investeringarna strukturerade i så kallade buyout-fonder (Ibid. s.37-36). Fonden 

består av olika buyout-förvärvade företag som samlas i en portfölj (se följande kapitel 

2.3.1.2).     

2.3.1.2. Ansvarsfördelning 

Riskkapitalsponsorernas roll vid buyout-förvärven är förhållandevis passiv. 

Riskkapitalsponsorerna utmärks av ett begränsat ansvar vid buyout-förvärven vilket i 

praktiken innebär att sponsorerna endast förbinder sig att under en begränsad tid 

investera riskkapital i riskkapitalbolagets verksamhet (Fraser-Sampson, 2007, s.13-

15).17 Buyout-fonden sköts således i huvudsak av riskkapitalbolaget och det yttersta 

ansvaret för buyout-fondens portföljföretag ligger därför hos riskkapitalbolaget och hos 

riskkapitalbolagets portföljförvaltare (Ibid., s.11-15).    

Buyout-fonden består vanligtvis av två till tolv stycken portföljföretag18 som har olika 

investeringsstrategier liksom avvecklingsstrategier. När portföljföretaget i buyout-

fonden avvecklats (genomgår en exit) delas intäkterna ut till riskkapitalsponsorerna 

(Povaly, 2007, s.58). Som tidigare nämnts så är vanligtvis investeringsperioden 3-5 år 

beroende på hur lönsamheten i det förvärvade företaget utvecklas (Fraser-Sampson, 

2007, s.13). Livslängden på buyout-fonden är också tidsbestämd och uppgår i regel till 

10 eller 12 år. Alternativt kan fondens livslängd förlängas med två år (Ibid., s.12, Povaly, 

2007, s.62). 

                                                        
17 Andra former av riskkapitalinvesteringar existerar dock. Till exempel ”Fund of Funds” där 

riskkapitalinvesteringarna investeras av en fond. För ytterligare diskussion hänvisas till Fraser-Sampson 

(2007, s.2-4).      
18 Riskkapitalbolagens aktieportfölj kan dock inkludera fler portföljföretag. Se till exempel Ratos AB, vars 

portföljinnehav omfattar 20-30 stycken företag, www.ratos.se. 
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Under buyout-fondens livslängd förvaltas portföljföretagen oftast av två till tio 

portföljförvaltare som ansvarar för företagens verksamhetsutveckling (Povaly, 2007, 

s.36). För att få insikt i portföljföretagens verksamhet upptar de i regel styrelseplatser i 

de förvärvade företagen och medverkar därmed i beslut som rör företagets 

verksamhetsstrategier. Riskkapitalbolagets aktiva styrelseengagemang förväntas 

framför allt minska den informationsasymmetri som i regel finns mellan företagets 

ledning och aktieägare (Ibid., s.56, och se nedan kapitel 3.1.1).  

Även om riskkapitalsponsorernas insyn i riskkapitalbolagets verksamhet är begränsad 

så kan buyout-fondens utvecklig övervakas och missnöje uttryckas över hur 

riskkapitalbolaget förvaltar fonden. Det viktigaste styrmedel som 

riskkapitalsponsorerna har för att alliera sina intressen med riskkapitalbolaget är i 

huvudsak monetära och baserad på en fördelaktig kompensationsstruktur för 

riskkapitalbolagets fondförvaltare (Povaly, 2007, s.36).  

Oftast idkas ”80/20” regeln vilket innebär att riskkapitalbolaget erhåller 20 % och 

riskkapitalsponsorerna 80 % av den vinst som delas ut från buyout-fonden 

(Rosenbaum och Pearl, 2009, s.163). Därtill uppbär riskkapitalbolaget en årlig 

förvaltningsavgift på 1-2 % på investerat kapital19 av riskkapitalsponsorerna (Ibid.).20  

Riskkapitalbolaget har således ett starkt incitament att förbättra lönsamheten i det 

förvärvade företaget. En lyckad förvaltning av riskkapitalsponsorernas investeringar 

förbättrar bland annat riskkapitalbolagets rykte och lockar mer riskkapital till 

riskkapitalbolagets verksamhet vilket i sin tur ökar riskkapitalbolagets intäkter. 

Förhållandet mellan riskkapitalbolaget, riskkapitalsponsorerna och riskkapitalfonden 

illustreras i figur 2. 

 

 

 

 

 

                                                        
19 Förvaltningskostnaden räknas på det riskkapitalbelopp som riskkapitalsponsorerna förbundit sig att 

investera i buyout-fonden (”commited capital”).  
20 Se även Easterwood et al. (1989) för en utförlig beskrivning av riskkapitalbolagets förvaltningsavgifter 

och vinstandel.   
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Figur 2 Översikt av riskkapitalbolagets affärsverksamhet. Källa: Aigner et al. (2008). 

 

2.3.2. Företagsledningen 

Vid buyout-förvärvet är det vanligt att företagsledningen är med och finansierar en del 

av företagsförvärvet. Det är oftast önskvärt att företagsledningen investerar eget kapital 

i företaget antingen genom att behålla aktieandelar i företaget eller i anslutning till att 

riskkapitalbolaget investerar nytt kapital i företaget (Rosenbaum och Pearl, 2009, 
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5 % av det totala riskkapitalbeloppet (Ibid., s.188). I kombination med ledningens 

aktieinnehav erbjuds ledningsmedlemmarna ofta också möjligheten att medverka i 

specifika options- och/eller bonusprogram, vars värde kan uppgå till 15 % av företagets 

värde (Ibid., s.167). Vanligtvis kan options- och bonusrättigheterna dock förbrukas när 

vissa finansiella målsättningar uppfyllts (Ibid., s.169).    

I likhet med bonusrättigheterna kan optionsrättigheterna realiseras först i slutet av 

investeringsperioden, det vill säga när företaget genomgått en exit (Povaly, 2007, s.56-
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Pearl, 2009, s.167). Ett ökat aktieinnehav och en förbättrad kompensationsstruktur 
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Ett ytterligare motiv att förnya företagets belöningssystem i samband med buyout-

förvärvet är att skapa incitament för sakkunniga personer att vilja arbeta i företaget. 
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Nettodistribution

on 

Bruttodistribution 

Riskkapitalfond 
i riskkapitalbolaget 

  

Riskkapitalsponsor
r 
 

 

Portföljförvaltare 

Förvaltningsavgift Riskkapital som investeras 
i portföljföretag  

Investering Fondinvestering 

Portföljföretag 



 

 

17 

lönsamhetsperspektiv är det ytterst viktigt för företaget att verksamheten sköts av 

skickliga, ambitiösa och sakkunniga personer. 

I de fall riskkapitalbolaget bedömer att ledningen i det förvärvade företaget inte är 

tillräckligt kompetent bör ledningsgruppen förändras (Rosenbaum och Pearl, 2009, 

s.171). Det kan till exempel innebära att delar av ledningsgruppen kompletteras eller 

helt eller delvis byts ut (Ibid.). Lukrativa anställningsvillkor och förvärvsmöjligheter i 

företaget kan således vara viktiga verktyg att hålla kvar personer i företaget, men också 

för att attrahera fler kompetenta personer till företaget.  

2.3.3. Långivarna 

Långivarna är viktiga aktörer i buyout-förvärven då företagsförvärvet i stor 

utsträckning finansieras med skuldkapital. De vanligaste finansiärerna vid buyout-

förvärvet består av institutionella investerare samt av diverse banker (Rosenbaum och 

Pearl, 2009, s.165). Till de vanligaste institutionella investerarna räknas oftast 

hedgefonder, pensionsfonder och olika försäkringsföretag. De erbjuder i regel 

långfristig skuldfinansiering med begränsande amorteringsvillkor och har ett intresse 

av att ingå skuldförbindelser som genererar avkastningar under en längre tid (Ibid., 

s.165-166).  

I bankgruppen som är med och finansierar buyout-förvärvet ingår olika kommersiella 

banker, spar- och låneinstitut samt olika investeringsbanker. Investeringsbanken har 

oftast en framträdande roll vid buyout-förvärvet, inte bara som långivare utan också 

som strategisk och finansiell rådgivare till riskkapitalbolaget (Rosenbaum och Pearl, 

2009, s.167). Tillsammans med riskkapitalbolaget utarbetar investeringsbanken en 

optimal kapitalstruktur för det förvärvade företaget. Utöver den ”due dilligence” som 

riskkapitalbolaget genomför (se kapitel 2.3.1), så utför investeringsbanken även en egen 

granskning. Till exempel granskas företagets möjlighet att fullgöra sina 

låneförpliktelser (betalning av ränta och amortering) i syfte att välja en optimal 

kapitalstruktur för företaget (Ibid., s.164). En korrekt uppskattning av till exempel 

företagets framtida kassaströmmar är således mycket viktigt för att undvika att 

företaget hamnar i finansiellt trångmål i något skede under investeringsperioden (se 

nedan kapitel 3.2.3.2).  
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2.4. Finansiering 

Buyout-transaktionen finansieras vanligtvis med en andel eget kapital, en andel 

främmande kapital och med en mellanform av eget och främmande kapital, även kallad 

mezzaninelån-kapital (Rosenbaum och Pearl, 2009, s.178). Det egna kapitalet består i 

huvudsak av riskkapital21 som investerats av riskkapitalbolaget och av företagets 

framtida ledningsgrupp (se ovan 2.3.1 - 2.3.2). En stor del av transaktionspriset 

finansieras dock med skuldkapital. Skuldkapitalet omfattar vanligtvis diverse 

skuldinstrument med olika återbetalningsvillkor som förhandlas fram mellan 

riskkapitalbolaget, företagsledningen och långivarna.  

Den huvudsakliga skillnaden mellan eget och främmande kapital vid buyout-

transaktionen är buyout-företagets skyldighet att under investeringsperioden göra 

regelbundna amorterings- och räntebetalningar på skuldkapitalet. Företaget har 

däremot ingen skyldighet att göra regelbundna utbetalningar (t.ex. dividend 

betalningar) på det egna kapitalet till aktieägare, varken under eller efter själva 

investeringsperioden. Det har dock blivit allt vanligare vid buyout-förvärven att under 

investeringsperioden kontinuerligt höja företagets skuldsättningsgrad och i samband 

med det betala ut dividender till aktieägarna (Povaly, 2007, s.112). Generellt sker 

utdelningen på investerat kapital i slutet av investeringsperioden - det vill säga efter 

den så kallade exit-fasen ägt rum (se ovan kapitel 2.3.1.2). Det förutsätts emellertid att 

buyout-företaget genererat en vinst och att skuldfordringarna täckts (Koulu et al., 

2009, s.344).   

I följande kapitel skildras komponenterna i buyout-transaktionens 

finansieringsstruktur. Fokus ligger framförallt på att beskriva användningen och 

sammansättningen av främmande respektive eget kapital vid buyout-transaktionen 

samt belysa vilka motiv som ligger bakom finansieringskomponenterna vid buyout-

förvärven.      

2.4.1. Private equity – privat riskkapital 

Ofta används riskkapital inkorrekt som synonymt begrepp till investeringar som görs i 

privatägda företag (onoterade företag), men egentligen betecknar riskkapital alla 

investeringar som övergår till eget kapital i privatägda och offentliga företag 

(börsnoterade företag) (EVCA, 2010). Ett mer konkret och träffbart begrepp som 

                                                        
21 För en mer utförligare beskrivning av begreppet riskkapital se följande kapitel 2.4.1.   
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skildrar de riskkapitalinvesteringar som i regel bara sker i privata företag är private 

equity.22 Private equity används således som ett övergripande begrepp för 

ägarinvesteringar av privat karaktär (Ibid.). 

Ett företag genomgår olika utvecklingsfaser, och beroende på i vilken fas riskkapital 

investeras i företaget så kan private equity delas upp i olika undergrupper. Det 

vanligaste sättet att kategorisera private equity är i följande uppdelning: buyout-

kapital (omstruktureringskapital), venture-kapital (vanligtvis sådd-, uppstarts- eller 

expansionskapital) och angel-kapital (sådd- eller uppstartskapital). I nedanstående 

figur skildras en förenklad indelning av riskkapital samt olika grupperingar av private 

equity. 

Figur 3 Indelning av riskkapital och grupperingar av private equity. Källa: Egen 
illustration baserad på Svenska riskkapitalföreningens informationssida, 
www.svca.se. 

 

Med venture-kapital menas vanligtvis investeringar i nystartade eller tillväxtföretag 

som befinner sig i en så kallad såddfas eller uppstartsfas alternativt expansionsfas. Med 

buyout-kapital menas vanligtvis investeringar i mer mogna företag, oftast med positiva 

kassaflöden, och som är i behov av att förändra sin affärsstrategi och utveckla sin 

affärsverksamhet (EVCA 2010) (se ovan kapitel 2.2). Angel-kapital skiljer sig däremot 

från ovanstående två undergrupper då riskkapitalet i regel investeras av förmögna 

privatpersoner, så kallade affärsänglar. Riskkapitalbolagets verksamhet omfattar i regel 

                                                        
22 Vissa former av private equity kan dock även investeras i publika företag, till exempel PIPE (Private 

Investments in Public Equity). Under dessa förhållanden är riskkapitalet noterat medan själva 

investeringsinstrumentet som upprättats i företaget är av privat karaktär (Fraser-Sampson, 2007, s. 49).  
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antingen venture-kapital eller buyout-kapital eller båda dessa riskkapitalkategorier 

(Ibid.).23  

Det finns dock en viss begreppsförvirring av vad som exakt utgör venture-kapital 

investeringar och buyout-kapital investeringar. Till skillnad från i USA, där 

uppdelningen av private equity investeringar följer uppdelningen i figur 3, så är denna 

uppdelning inte lika tydlig i Europa. I Europa används termen venture-kapital 

vanligtvis för att beteckna alla former av riskkapitalinvesteringar som görs i privatägda 

företag (Fraser-Sampson, 2007, s.4-6; Povaly, 2007, s.16-17).  Vissa typer av buyout-

investeringar betecknas således som venture-kapital investeringar trots att 

investeringen sker i ett senare skede av företagets livscykel och har en annan riskprofil 

(Ibid.).  

Kraft (2001, s.45) använder sig av företagets livscykel för att beskriva i vilket skede 

venture-kapital respektive buyout-kapital investeras i företag. Genom att dela upp 

företagets livscykel i olika segment och binda företagets värde till en specifik sort av 

riskkapital visar han att buyout finansieringen oftast sker i företag som befinner sig i en 

senare utveckling av sin livscykel. Företagets livscykel och kategorier av riskkapital 

skildras i figur 4. 

Figur 4   Företagets livscykel och kategorier av riskkapital. Källa: Egen 
illustration baserad på Povaly (2007, s.29) och Kraft (2001, s.45).   
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I Krafts indelning antar företagets värde en central roll. Skildringen av när riskkapital 

investeras i företag bör dock anses som en generalisering eftersom buyout-kapital även 

investeras i mindre företag som förvärvas genom en buyout och som initieras av den 

                                                        
23 Till skillnad från riskkapitalbolagens verksamhet är investeringar av affärsänglar inte strukturerade i 

fonder. Riskkapitalinvesteringen sker med andra ord direkt av privatpersonerna i lämpliga 

investeringsobjekt, www.svca.se.  
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sittande företagsledningen (även kallade för Management buyout (MBO, se ovan 

kapitel 2.1) (Povaly, 2007, s.29). Den fortsatta framställningen i avhandlingen utgår 

från Krafts indelning och kan anses följa det amerikanska synsättet. Fokus på 

avhandlingens empiriska del ligger således på investeringar som görs i etablerade 

företag och som är i behov av riskkapital i ett senare skede av sin livscykel.24  

Andelen riskkapital som används för att finansiera buyout-förvärv varierar, men är 

vanligtvis betydligt mindre än skuldandelen (Rosenbaum och Peral, 2009, s.187). 

Orsaken till att buyout-förvärvet i så stor utsträckning som möjligt finansieras med 

främmande kapital är att riskkapitalet ofta förknippas med en hög kapitalkostnad. Det 

är vanligt att avkastningsräntan på investerat riskkapital uppgår till minst 20 %.25  

Framför allt anses den höga kapitalkostnaden bero på att det inte sker någon 

kontinuerlig avkastning eller utdelning på investerat kapital under 

investeringsperioden. Den vinst som uppstår används i första hand till att betala räntor 

och amorteringar på lånat kapital. Riskkapitalsponsorernas underminerade position i 

förhållande till långivarna utgör ytterligare en faktor som ökar kapitalkostnaden för 

riskkapitalet. Vid insolvenssituationer har långivarna alltid prioritet framför 

aktieägarna att från företagets tillgångar täcka sina fordringar. Riskkapitalsponsorerna 

står således alltid i en underminerad position i förhållande till långivarna (Grinblatt 

och Titman, 2002, s.36). Omständigheterna ökar risken för kapitalinvesteringen, vilket 

ökar investeringens kapitalkostnad.   

Trots att buyout-transaktionen i huvudsak finansieras med diverse skuldinstrument (se 

följande kapitel 2.4.2) så kan vissa strategiska motiv även påverka omfattningen och 

användningen av eget kapital vid buyout-förvärvet. Genom att finansiera transaktionen 

med en högre andel eget kapital så kan företaget signalera åt utomstående intressenter, 

inklusive framtida långivare, att företaget har en hög soliditetsgrad (Rosenbaum och 

Pearl, 2009, s.187-188).26  Eftersom soliditetsgraden ger en indikation på företagets 

förmögenhet så signalerar detta mått hur mycket företagsvärdet kan sjunka från dess 

förvärvspris innan nedgången har en direkt inverkan på långivarnas ställning (Ibid.). 

Så länge som företagets tillgångar överstiger värdet av långivarnas fordringar sker 

ingen direkt påverkan på långivarnas kapitalfordringar. Av denna anledning kan 

                                                        
24 Av koherensmässiga skäl används fortsättningsvis begreppet riskkapital genomgående i avhandlingen 

för att beteckna de ägarinvesteringar som görs i buyout-förvärven. 
25 Se till exempel Ratos AB, www.ratos.se.  
26 Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av företagets tillgångar som är finansierade 

med eget kapital. 
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förvärvsparterna välja att överinvestera riskkapital vid buyout-transaktionen om de 

avser att förbättra sin förhandlingsposition med långivarna eller ta nya lån i ett senare 

skede under investeringsperioden (Ibid.). 

2.4.2. Låneinstrument 

Som tidigare poängterats så finansieras transaktionspriset med en stor andel 

främmande kapital.27 Finansieringsprocessen är för det mesta mycket komplicerad och 

kräver bland annat att företagets skuldkapacitet28 och finansiella situation noggrant 

analyseras (Rosenbaum och Pearl, 2009, s.178). Företagets skuldandel omfattar ofta 

olika skuldinstrument som förhandlas fram på basis av företagets kreditvärdighet och 

riskpreferenser. Vanligtvis skiljer sig skuldinstrumenten åt vad gäller ålder, förfallotid, 

räntebelopp, säkerhet och återbetalningsprioritet (Povaly, 2007, s.88). 

Skuldinstrumenten delas vanligtvis in i tre kategorier beroende på hur dess riskstruktur 

ser ut.  I regel är det vanligt att skuldinstrument med lägre risk har en lägre 

kapitalkostnad men tenderar att begränsa företagets verksamhet i större utsträckning 

än skuldinstrument med en hög riskprofil (Rosenbaum och Pearl, 2009, s.178). På 

basis av riskstrukturen och den grad av flexibilitet som skuldinstrumentet erbjuder så 

delas skuldinstrumenten vanligtvis in i följande kategorier: (i) Primära lån, (ii) 

Sekundära lån och (iii) Mezzaninelån.    

2.4.2.1. Primära lån 

Primära lån (senior debt) utgör den grupp av skuldinstrument vars riskstruktur är 

förhållandevis låg. De vanligaste låneinstrumenten inom denna grupp utgörs av 

banklån och används ofta vid finansieringen av buyout-transaktionen (Rosenbaum och 

Pearl, 2009, s.180). I jämförelse med andra grupper av skuldinstrument har 

skuldinstrumentet en låg lånekostnad vilket gör det till ett attraktivt 

finansieringsalternativ. 

I egenskap av borgenär erhåller banken säkerheter i företaget som kan realiseras om 

företaget hamnar i betalningssvårigheter (Fraser-Sampson, 2007, s.53). Säkerheterna 

kan bland annat bestå av en eller flera panträtter i buyout-företagets fasta egendom, 

                                                        
27 Vanligtvis finansieras 60 % -80 % av förvärvspriset med främmande kapital (Rosenbaum och Pearl, 

2009, s.178; Povaly, 2007, s.87). 
28 Skuldkapaciteten anger hur mycket lån företaget klarar av på basis av företagets framtida 

kassaströmmar.   



 

 

23 

anläggningar, tillverkningsredskap, inventarier eller andra tillgångar som har ett 

säkerhetsvärde (Povely, 2007, s.87). Det är även vanligt att banklån beviljas mot 

företagets framtida kassaströmmar vid buyout-transaktionen (Ibid.). 

Skuldinstrumentet ger banken en förhållandevis stark position gentemot andra 

borgenärer i företaget. Om företaget hamnar i finansiellt trångmål och försätts i 

konkurs, så täcks bankens fordringar först av de likvida medel som erhålls från 

konkursförfarandet. Därefter får andra borgenärer täckning för sina fordringar 

(Grinblatt och Titman, 2002, s.36).29 Borgenärens privilegierade ställning speglas även 

i namnet - primära lån, som dels reflekterar skuldinstrumentets riskstruktur samt 

återbetalningsprioritet.  

De primära lånen ger även vidsträckta befogenheter åt långivarna att övervaka 

företagets ekonomiska situation (Baker och Wruck, 1989). Långivarna kräver vanligtvis 

att få vissa kontrollbefogenheter i företaget som ger dem rätt att delvis ta del av intern 

företagsinformation men även ställa finansiella krav på företaget (Ibid.). För att 

säkerställa att företaget lever upp till sina betalningsförpliktelser ingås vanligtvis 

specifika övervakningsvillkor (så kallade ”covenants”) mellan långivarna och det 

förvärvade företaget (Povaly, 2007, s.88). Med hjälp av övervakningsvillkoren kan 

långivarna till exempel upptäcka tecken på finansiellt trångmål och bevaka att företaget 

upprätthåller en bra ekonomi (Ibid.). I de fall företaget bryter mot något villkor i 

övervakningsavtalet så kan borgenären kräva att få sin fordran betalad och i värsta fall 

tvinga företaget att likvidera sina tillgångar (Ibid.). Det är vanligt att företagets 

återbetalningsförmåga kontrolleras med jämna mellanrum genom att jämföra 

företagets totala skuldbelopp med något av dess lönsamhetsmått - vanligtvis med 

företagets EBITDA (Ibid.).      

2.4.2.2. Sekundära lån 

Sekundära lån (sub-ordinated debt eller high yield debt) består av skuldinstrument 

med hög ränta som ofta ingås utan säkerhet. Skuldinstrument karakteriseras av en hög 

risk eftersom det har en lägre betalningsprioritet än de primära lånen och står därför i 

ett underordnat förhållande till dessa (Rosenbaum och Pearl, 2009, s.184-186). I 

situationer av finansiellt trångmål betalas de sekundära lånen efter att de primära 

lånen har täckts. Andra faktorer som påverkar skuldinstruments riskstruktur är dess 

                                                        
29 Se även den finska lagen om den ordning i vilken borgenären skall få betalning 30.12.1992/1578, § 1 och 

§ 3, www.finlex.fi.  

http://www.finlex.fi/
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betalningstid. Vanligtvis är betalningstiden för sekundära lån mellan 7-10 år medan 

betalningstiden för primära lån är något kortare: oftast mellan 5-6 år (Ibid., s.190). 

Vidare karakteriseras skuldinstrumentet även av att vara förhållandevis kostsamt 

eftersom det oftast inte görs några amorteringar på skuldkapitalet under lånetiden 

(Ibid., s.184). Företaget betalar således ränta på hela skuldbeloppet under lånetiden 

varefter skuldbeloppet i sin helhet återbetalas vid förfallodagen. 

Ett ytterligare karaktärsdrag för skuldinstrumentet är att övervakningsvillkoren (”debt 

covenants”) är mindre restriktiva än lånevillkoren för primära lån (Rosenbaum och 

Pearl, 2009, s.185). Övervakningsvillkoren omfattar vanligtvis endast vissa givna 

rättshandlingar och kan till exempel innebära att företaget inte ökar andelen banklån 

utan långivarnas godkännande (Ibid. s.194).30 Syftet med dessa villkor är bland annat 

att förhindra att värdet på de riskfyllda skuldinstrumenten minskar när 

skuldinstrument med bättre prioritet inkluderas i företagets kapitalstruktur (Warga 

och Welch, 1993).  

2.4.2.3. Mezzaninelån  

Mezzaninelån utgör den tredje kategorin av skuldinstrument som vanligtvis ingår i 

buyout-transaktionen (Kaplan och Strömberg, 2009).  Detta skuldinstrument skiljer sig 

dock åt från de ovanstående två eftersom lånebeloppet, givet vissa villkor, kan 

omvandlas till aktier i företaget (Fraser-Sampson, 2007, s.53). Mezzaninelån 

karakteriseras således både av eget respektive främmande kapital.  

Likt sekundära lån har mezzaninelån ofta en hög riskstruktur med höga 

räntekostnader. Till skillnad från sekundära skuldinstrument vars räntebelopp 

kontinuerligt betalas så kan räntebetalningarna vid mezzaninelån delas upp och delvis 

betalas i slutet av lånetiden (Povely, 2007, s.89). Detta skuldinstrument kan således 

skräddarsys utifrån avtalsparternas intressen och kapitalbehov och därför anpassas till 

att stödja företagets verksamhetsutveckling. Mezzaninelån kan till exempel utgöra ett 

attraktivt finansieringsalternativ vid buyout-förvärv när lånemarknaden är i recession 

eller när företaget inte har tillgång till andra skuldinstrument (Rosenbaum och Pearl, 

2009, s.187). Mindre företag kan till exempel sakna förutsättningar att kontinuerligt 

finansiera affärsverksamheten med sekundära lån (Ibid.).  

                                                        
30 Vid bankens kreditgivning omfattar övervakningsvillkoren vanligtvis hela företagsverksamheten. 

Företagets återbetalningsförmåga får till exempel inte understiga en viss nivå.  
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2.5. Sammanfattning av buyout-transaktionen 

I detta stycke resumeras och åskådliggörs uppköpsaffärens komponenter i figur 5. I 

denna generella figur åskådliggörs vilka parter som medverkar till transaktionen, 

parternas insatser och transaktionens vanligaste finansieringskomponenter. Stycket är 

ämnat att sammanfatta innehållet i kapitel 2 och samtidigt ge en överskådlig bild av 

buyout-transaktionen.  

Figur 5  Sammanfattning av buyout-transaktionen. Källa: Egen illustration baserad på  
innehållet i kapitel 2.  
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3 TEORI OM OPERATIV VERKSAMHETSFÖRÄNDRING 

Buyout investeringen skildras vanligtvis i tre olika faser varav den första är 

investeringsfasen, den andra den värdeskapande fasen (även kallad 

investeringsperioden) och den tredje är avvecklingsfasen (Berg och Gottschalg, 2005). I 

detta kapitel riktas uppmärksamheten på buyout-förvärvets värdeskapande fas. 

Tidigare studier har funnit bevis på att företagets organisationsstruktur, det vill säga 

företagets övervaknings- och kontrollstruktur, kompensationsstruktur och 

finansieringsstruktur markant förändras efter buyout-förvärvet.  Förändringarna har 

framför allt ansetts påverka företagets operativa verksamhet och prestanda (Stabell och 

Fjeldstad, 1998; Kitching, 1989).  

I huvudsak har tidigare forskningar förklarat förändringar i företagets operativa 

verksamhet utifrån agentkostnadsteorin (Jensen och Meckling, 1976; Kaplan, 1989a; 

Baker och Wruck, 1989; Smith, 1990; Lichtenberg och Siegel, 1990; Muscarella och 

Vetsuypens, 1990; Opler, 1992; Smart och Waldfogel, 1994; Amess, 2002). Till exempel 

har agentkostnadsteorin har ansetts vara en av de drivande faktorerna bakom 

riskkapitalbolagets aktiva ägarengagemang i företaget (se kapitel 2.3.1 och 3.2.1), vilket 

förändrat villkoren för företagets verksamhet. Syftet med detta kapitel är att mer 

ingående granska och beskriva hur företagets organisationsstruktur och operativa 

verksamhet förändras efter buyout-förvärvet, för att förstå vilka indikatorer det är som 

driver företagets operativa prestanda.  

Figur 6 skildrar strukturen i kapitel 3 och återger samtidigt den grundläggande idén i 

kapitlet. Agentkostnaderna (3.1.1) antas stimulera strukturförändringar (3.2) i 

företagets, vilka har en direkt effekt på företagets verksamhet och de indikatorer (3.3) 

som påverkar företagets tillväxt och lönsamhet efter buyout-förvärvet.      

Figur 6 Struktur och beskrivning av den grundläggande idén i kapitel 3.         
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3.1. Corporate governance31 

Företagsformen där ägande och ledning åtskiljs är idag mycket populär och ett av det 

vanligaste sättet att organisera affärsverksamheten på. Företagsformatet har många 

fördelar som bland annat gynnar företagets kapitalanskaffning och verksamhet. När 

ägande och ledning skiljs åt blir det framförallt lättare för företaget att få tillgång till en 

bredare kapitalmarknad, att specialisera sin ledarskapsverksamhet och att öka 

företagets riskdiversifiering (Renneboog et al., 2007).   

Trots sin popularitet har företagsformatet där ägande och ledning är åtskiljda 

kritiserats på grund av att företagsledningen inte alltid agerar i ägarnas intresse. 

Intressekonflikten mellan ägarna och ledningen antas framförallt bero på att ledningen 

har mer kvalitativ information om företaget än ägarna (Jensen och Meckling, 1976). 

För att försäkra sig om att ledningen agerar i ägarnas intresse måste bland annat 

övervakningen av företaget förbättras vilket föranleder extra kostnader för ägarna. De 

stigande övervakningskostnaderna har ansetts vara en orsak till kritiken mot 

företagsformatet.   

“The directors of such [joint-stock] companies, however, being the managers 
rather of other people’s money than of their own, it cannot well be 
expected, that they should watch over it with the same anxious vigilance 
with which the partners in a private copartnery frequently watch over their 
own”. 
 
Adam Smith. The Wealth of Nations (1776), Cannan Edition, Modern Library, 
New York, 1937 p. 700. Källa: Jensen och Meckling (1976). 

3.1.1. Agentteori 

Förhållandet mellan ägare och ledning skildras vanligtvis med hjälp av agentteorin. 

Teorin utgår från att en eller flera personer (principalen) anställer en annan person 

(agenten) att utföra en viss handling och samtidigt överför vissa maktbefogenheter åt 

personen (Cotter och Peck, 200132). När agenten inte agerar i principalens intresse 

                                                        
31 Corporate governance = Utövande av makt över företagets enheter (Tricker, 2000). I princip skildrar 

begreppet olika processer, praxis, policy, regler och förordningar och institutioner som påverkar hur 

företaget styrs, administreras och kontrolleras. Begreppet skildrar även relationen mellan företagets 

intressenter liksom företagets aktieägare, styrelse, personal och finansiärer och hur relationen mellan 

intressenterna förvaltas och sköts för att uppfylla företagets målsättningar.       
32 Grunderna till agentteorin återfinns i boken “The Modern Corporation and Private Property” skriven av 

A.A. Berle och G.C. Means (1932), vilken också citeras i Cotter och Peck (2001). 
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uppstår det en konflikt som driver överflödiga kostnader, så kallade agentkostnader i 

företaget.  

Konflikten mellan agenten och principalen antas uppstå på grund av att både parter i 

första hand prefererar att maximera sin egen nytta (Jensen och Meckling, 1976). I de 

fall agenten inte blir tillräckligt kompenserad för sitt arbete antar teorin att agenten 

prefererar att öka sin förmögenhet på principalens bekostnad. Handlingar som inte 

utförs för att maximera värdet av principalens förmögenhet är således konfliktartade i 

agent-principal förhållandet. Agenten förmodas maximera sin nytta genom både 

monetära och icke - monetära medel (Aghion och Bolton, 1992). Detta kan till exempel 

inkludera löneförmåner eller handlingar som ämnar öka agentens status på 

arbetsplatsen/arbetsmarknaden (Ibid.).   

Jensen och Meckling (1976) ansåg att agentens privata konsumtion av företagets 

resurser skadar principalen som mest när agenten inte äger andelar i företaget. 

Antagandet bygger på teori om att agentens marginalkostnad (för ett beteende som 

skadar principalen) minskar i takt med att ägarandelen i företagets blir mindre. När 

ägarandelarna i företaget ”utlokaliseras” (säljs bort) bär agenten endast en marginell 

andel av de kostnader som förorsakas av ett själviskt beteende. Agenten förutsätts 

således urholka värdet av företaget till den punkt då marginalintäkten av agentens 

beteende motsvarar dess marginalkostnad. Det motsatta förväntas dock ske när 

agentens ägarandel i företaget ökar. Eftersom marginalkostnaden för agentens 

beteende i detta fall ökar så förväntas agentens egoistiska beteende minska när dess 

ägarandel i företaget blir större (Ibid.).   

Ytterligare faktorer som kan förklara ett avvikande beteende hos agenten är att agenten 

generellt sett tenderar att preferera ledighet istället för arbete och därtill att agenten 

har en annan investeringshorisont och andra riskpreferenser än principalen (Byrd och 

Parrino, 1998). Agenten förutsätts att arbeta i den omfattning som marginalintäkten av 

att vara ledig motsvarar marginalkostnaden i minskad arbetsersättning. Agenten 

förutsätts även att ha en kortare investeringshorisont än principalen eftersom agentens 

intresse för företagets utveckling antas vara tidsbegränsad (agentens anställningstid) 

(Ibid.). Det är därför troligt att agenten föredrar kortsiktiga investeringsprojekt som 

fortare ger en högre avkastning framför långsiktiga investeringsprojekt. Det finns 

således en risk att agenten förbiser långsiktiga investeringsprojekt med lägre 

kapitalkostnad framför kortsiktiga investeringar med högre kapitalkostnad.   
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Agenten tenderar även att vara mer riskavers33 än principalen när denne har mer att 

förlora än att vinna på investeringar med hög risk. När investeringsrisken ökar, så ökar 

även risken att agenten bland annat förlorar sitt arbete, inkomst, rykte och det human 

kapital som byggts upp i företaget tillsammans med annan träning och erfarenhet som 

finns i företaget (Byrd och Parrino, 1998). Agenten tenderar således att lägga mer tid 

och energi på åtgärder som diversifierar bort den företagsspecifika risken i 

företagsverksamheten34. Agentens beteende medför dock kostnader för principalen då 

principalen oftast har bättre möjligheter att till en lägre kostnad själv diversifiera bort 

den företagsspecifika risken (Ibid.). Generellt sett anses företagets värde minska när 

agenten genom olika åtgärder försöker diversifiera bort den företagsspecifika risken 

(Denis et al., 1997). Grundläggande portföljteori antar på grund av detta att agenten 

endast bör vara orolig över den systematiska risken (det vill säga marknadsrisken) som 

påverkas av världsomfattande marknadsfluktuationer.   

Möjligheten för agenten att öka sin personliga förmögenhet på bekostnad av 

principalen underlättas även av att agentens insyn och information om företagets 

verksamhet oftast är överlägsen principalens. Det finns således en inbyggd konflikt i 

det agent-principal förhållande som uppstår i företag där ledningen är skild från 

ägandet.    

3.1.2. Agentkostnader 

För att minska sannolikheten att agenten handlar opportunistiskt och efter eget 

välbefinnande måste agentens handlande övervakas. Denna övervakning medför 

direkta och indirekta kostnader för företaget vilket i sista hand påverkar företagets 

ägare. Övervakningskostnaderna anses dock i första hand belasta företagets 

kostnadsstruktur och resursanvändning.  

På basis av agentteorin identifierade Jensen och Meckling (1976) tre stycken kategorier 

av agentkostnader. Den första kategorin omfattar direkta kostnader som uppstår i 

företaget på grund av att principalen tvingas övervaka och kontrollera agentens 

agerande. Kostnaderna uppstår till följd av att agenten måste övervakas med hjälp av 

till exempel olika budgetrestriktioner och detaljerade reglementen som omfattar 

företagets operativa verksamhet och kompensationspolitik.  

                                                        
33 Benägen att preferera lägre risk framför högre risk.  
34 Agenten kan till exempel preferera att utöka företagets produktlinje eller expandera affärsverksamheten 

till andra industrier i syfte att minska den företagsspecifika risken (Byrd och Parrino, 1998).   



 

 

30 

Den andra gruppen av agentkostnader orsakas av att resurser används till att förplikta 

agenten att inte vidta åtgärder som skadar principalen eller för att garantera att 

principalen blir kompenserad när agenten handlar enligt eget välbefinnande.35 

Principalen kan således bli tvungen att ge mer monetära och icke-monetära resurser åt 

agenten än vad som egentligen skulle behövas för att driva företaget. Trots att agenten 

övervakas och/eller får mer resurser till sitt förfogande kan principalen aldrig till fullo 

försäkra sig om att agenten agerar i principalens intresse.  På grund av denna 

anledning identifierade Jensen och Meckling (1976) en tredje kategori av 

agentkostnader. Dessa kostnader belastar indirekt företaget och omfattar alla övriga 

kostnader som uppstår på grund av att agenten maximerar sin egen nytta framför 

principalens.  

Olika organisationsstrukturer har utformats som explicit försöker minska de 

agentkostnader som kontinuerligt uppstår och existerar i företaget (Byrd och Parrino 

1998). Riskkapitalbolagets aktiva ägarstrategier i de förvärvade buyout-företagen har 

bland annat ansetts vara centrala för att minska agentkostnaden och den 

informationsasymmetri som existerar mellan företagets ledning och dess aktieägare 

(Kaplan, 1989a; Lehn och Poulsen, 1989; Smith, 1990; Thompson och Wright, 1991; 

Opler och Titman, 1993). 

3.1.2.1. Kritik av agentkostnadsteorin 

Agentkostnadsteorin har kritiserats för att inte ge en sann och verklighetstrogen bild av 

agentens intentioner. Ställningstagandet motiveras med att det kan vara svårt att 

observera och ännu svårare att kvantifiera de monetära och icke-monetära personliga 

förmånerna som agenten tar i anspråk (Dyck och Zingales, 2004). Givet denna teori så 

försöker troligtvis agenten i största utsträckning tillgodogöra sig privata förmåner vilka 

är svåra att verifiera. Detta gör det framför allt svårt att fastställa omfattningen och 

värdet av svinnet i företaget.  

Även om det inte går att utesluta att agenten agerar på ett ofördelaktigt sätt mot 

principalen går det inte att fastställa att alla handlingar som agenten företar minskar 

principalens nytta. En del handlingar som förorsakar agentkostnader kan följaktligen 

vara svårare att upptäcka än andra. Det kan till exempel vara svårt att mäta vilken 

effekt agentens beteende har på agentkostnaderna när agentens incitament, 

                                                        
35 I litteraturen kallad för ”bonding costs”.  
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investeringshorisont och riskpreferenser är skild från principalens (Byrd och Parrino, 

1998). Däremot är det lättare att uppskatta agentkostnaderna och observera avvikande 

beteende hos agenten när företagsresurser läggs på dyra företagsbilar, medlemskort till 

klubbar eller lyxig kontorsinredning (Dyck och Zingales, 2004; Byrd och Parrino, 

1998).      

Förutom att agentkostnadsteorin på basis av ovanstående resonemang har ansetts vara 

otillräcklig för att förklara förekomsten av ineffektiviteter i företaget så bygger teorin på 

vissa förhandsbestämda uppfattningar om agenten. Framför allt tar 

agentkostnadsteorin för givet att agenten inte är tillförlitlig och att agenten inte 

värdesätter det förtroendeuppdrag som anförtrotts henne/honom (Tricker, 2000). 

Agentkostnadsteorin tar dessutom inte hänsyn till att förhållandet mellan agenten och 

principalen även styrs av medmänskligt beteende och beräknat hänsynstagande (Ibid.).  

Som så många andra ekonomiska modeller bygger agentkostnadsteorin på en förenklad 

bild av verkligheten. Avsikten är först och främst att framhålla skillnader mellan 

agentens och principalens intressen för att kunna förstå problematiken kring agent-

principal förhållandet. Det kan dock konstateras att agent-principal förhållandet inte är 

rättframt och att det troligtvis även föreligger andra faktorer som ger upphov till 

ineffektivitet i företaget.    

3.2. Tre stycken strukturförändringar 

Under investeringsperioden utförs vanligtvis strukturella förändringar i företaget för 

att minska agentkostnaderna och informationsasymmetrin mellan ledningen och 

aktieägarna. De primära strukturförändringar som görs efter förvärvet kan delas in i tre 

olika kategorier och omfattar huvudsakligen förändringar i företagets övervaknings- 

och kontrollstruktur, kompensationsstruktur och finansieringsstruktur (Kaplan och 

Strömberg, 2009).  

Avsikten med följande kapitel (3.2.1-3.2.3) är att ge en närmare beskrivning av 

strukturförändringarna och granska vilken inverkan dessa har på företagets operativa 

verksamhet efter buyout-förvärvet. De förändringar som sker i företaget anses framför 

allt ha en direkt effekt på de indikatorer som driver ett företags tillväxt och 

lönsamhetsutveckling och som presenteras i kapitel 3.3. Kapitlen är ämnade att 

förklara varför det eventuellt sker en förändring i de indikatorer som driver ett företags 

operativa prestanda efter buyout-förvärvet.  
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3.2.1. Övervaknings- och kontrollstruktur 

Buyout-förvärvet medför vanligtvis ändringar i företagets styrelsesammansättning och 

styrelsearbete (Acharya et al., 2010). Detta sker främst för att öka insynen och 

kontrollen av företagets verksamhet (Ibid.). I samband med buyout-förvärvet är det 

även vanligt att introducera nya övervaknings- och kontrollstrukturer inom 

företagsorganisationen för att bland annat förbättra kommunikation mellan företagets 

ledning och styrelseorgan, koordinera verksamheten och påskynda och effektivera 

beslutsfattandet inom organisationen (Easterwood et al., 1989). Målsättningen är 

delvis att öka ledningens och styrelsens informationsutbyte, minska överflödig 

byråkrati i företaget och få en bättre överblick och uppföljning av företagets verksamhet 

(Ibid.). 

3.2.1.1. Styrelsens arbete och sammansättning 

En betydelsefull faktor som ansetts driva agentkostnader i företaget är 

styrelsemedlemmarnas ineffektiva samarbete med ledningsgruppen och övervakning 

av företagsverksamheten (Mayer, 1997). Företagets styrelse är ett av det viktigaste 

organet i företaget och har i uppgift att säkerställa att ledningsgruppen agerar i 

aktieägarnas intressen. Styrelsen har således i uppgift att övervaka företagets 

verksamhet och ingripa i situationer där ledningens agerande inte överensstämmer 

med företagets strategier och målsättningar. En av styrelsens viktigaste uppgifter är 

bland annat att utse medlemmar till företagets ledningsgrupp och vid behov ändra 

ledningsgruppens sammansättning eller avskeda enskilda ledningsmedlemmar som 

inte uppfyller sina åtaganden (Ibid.).    

Generellt sett tenderar företagsstyrelsen ofta att agera för sent mot de 

ledningsmedlemmar som inte fullgör sina förpliktelser (Warner el al., 1988). En 

förklaring till styrelsens nonchalans kan vara att styrelsemedlemmarna inte har: (i) 

tillräckliga befogenheter att ingripa, (ii) att styrelsen saknar tillräckliga kunskaper om 

företagets verksamhet eller (iii) att styrelsen saknar tillräckligt starka incitament att 

agera mot ett avvikande beteende hos företagsledningen. Ett starkt motiv till att 

aktieägarna inte ställer tillräckligt höga krav på styrelsemedlemmarna att ingripa i 

dessa fall är det free rider problem som uppstår i företaget när övervakningen blir en 

allmän förmån för aktieägarna (Grossman och Hart, 1980; Kosnik, 1990). Den enskilda 

aktieägaren tenderar då att undervärdera företagets övervakningsbehov vid 

bolagsstämman, vilket orsakar onödiga agentkostnader i företaget (Ibid.). De tre 
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följande styckena motiverar var och en för sig hur styrelsearbetet förändras efter 

buyouten med hänsyn till punkterna (i) – (iii) ovan som ett resultat av 

riskkapitalbolagets aktiva ägarintresse och styrelsearbete i det förvärvade företaget.   

Utmärkande för buyout-förvärvet är att riskkapitalbolaget vanligtvis erhåller en 

majoritet av företagets aktier eller med en minoritetsandel kräver att få majoriteten av 

aktiernas röstantal (Acharya et al., 2010). Olika aktier i företaget berättigar således till 

olika antal röster. Med hjälp av aktieinnehavet får riskkapitalbolaget ett antal 

styrelsepositioner i det förvärvade företaget, vilket ger riskkapitalbolaget befogenheter 

att bland annat övervaka och kontrollera men också styra företagets verksamhet i en 

viss riktning (Povaly, 2007, s.61). Riskkapitalbolagets styrelsedominans medför således 

goda möjligheter att både öka tillsynen över företaget men även strategiskt styra 

företagets operativa verksamhet (Kaplan och Strömberg, 2001).  

Utöver direkta kontroll- och övervakningsåtgärder tillför riskkapitalbolaget oftast 

specifika ledarkunskaper och viktiga industrierfarenheter till företagets styrelse 

(Anders, 1992). Det fulla spektra av tjänster omfattar allt från traditionell finansiell 

expertis till rena ledarskapstjänster och experttjänster inom företagets operativa 

verksamhet (se följande kapitel 3.2.1.2) (Kaplan och Strömberg, 2009; Acharya et al., 

2010). Därutöver innehar riskkapitalbolaget vanligtvis ett brett kontaktnät till diverse 

samarbetspartners (till exempel till olika banker och investeringsbolag) (Wright et al., 

2001). Kontakterna kan bland annat komma till användning vid nedgångsperioder för 

att omförhandla företagets lånevillkor och/eller för att hitta specifik ledarkompetens 

till buyout-företaget (Ibid.).   

Drivkraften och viljan hos riskkapitalbolaget att engagera sig i företagets styrelsearbete 

kan motiveras på två sätt. För det första så har riskkapitalbolaget ett starkt incitament 

att övervaka företagets verksamhet för att inte dess anseende eller rykte som förvaltare 

av riskkapitalsponsorernas investeringar ska försämras (Easterwood et al., 1989). 

Därutöver står riskkapitalbolagets kompensation i ett direkt beroendeförhållande till 

den vinst som riskkapitalsponsorerna erhåller vid buyout investeringens exit skede 

(Ibid.) (se ovan kapitel 2.3.1.2).    

Karakteristiskt för buyout-företagets styrelse är också dess sammansättning och 

arbetsmetod. På års basis tenderar styrelsen att mötas ofta genom både formella och 

informella styrelsemöten (Acharya et al., 2010). Acharya et al. (2010) kunde påvisa att 

styrelsemedlemmarna i buyout drivna företag per år håller upp till 12 stycken formella 
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möten och ännu fler informella möten. Styrelsen tenderar dessutom att vara relativt 

liten och innehålla 8 till 10 stycken medlemmar (Kaplan och Strömberg, 2009; Povaly, 

2007, s.60). En orsak till det låga antalet styrelsemedlemmar har ansetts bero på 

riskkapitalbolagets motiv att överta så många styrelseposter som möjligt i företaget 

(Povaly, 2007, s.60). Singh (1990) kunde bland annat påvisa att andelen 

riskkapitalister i företagets styrelse procentuellt ökade efter buyout-förvärvet. 

3.2.1.2. Involvering i företagets operativa verksamhet   

Något som fått mer uppmärksamhet vid buyout-förvärven är riskkapitalbolagets 

involvering och engagemang i företagets operativa verksamhet (Kaplan och Strömberg, 

2009). Medan den finansiella försörjningen, kontaktnätet på finansmarknaden och 

låneförhandlingarna alltid utgjort en naturlig del av riskkapitalbolagets arbete har 

beslut och strategier som rör företagets operativa verksamhet oftast överlåtits åt 

företagsledningen (Wright et al., 2001). Många riskkapitalbolag har dock under senare 

år utökat sin verksamhet och tillfört tjänster som kallas ”operational engineering”.  

Tjänsten innebär bland annat att riskkapitalbolaget under investeringsperioden hjälper 

buyout-företaget med såväl industriell som operativ expertis (Kaplan och Strömberg, 

2009).         

Det finns två teorier: ”kontroll investering” och ”negativ kontroll investering”, som 

används för att beskriva hur riskkapitalbolaget väljer att styra och delta i företagets 

verksamhet. Enligt den första teorin är riskkapitalbolaget direkt involverad i 

beslutsprocesser som påverkar företagets operativa verksamhet och affärsstrategi 

(Fraser-Sampson, 2007, s.59-60). Enligt denna teori har riskkapitalbolaget ett starkt 

incitament att vara i kontroll och att styra företagets affärsverksamhet. På basis av sin 

ägarställning har riskkapitalbolaget vidsträckta befogenheter att till exempel övervaka 

företagets målsättningar, strategier, investeringar och beslut som påverkar företagets 

resursanvändning (Acharya et al., 2010). Dessutom har riskkapitalbolaget ofta 

möjlighet att på basis av sin ägarställning förplikta andra ägare i företaget att rösta i 

enlighet med dess åtgärdsförslag i centrala frågor som berör företagets verksamhet 

(Ibid.). Dessa beslut kan till exempel gälla rekryteringen, kompensationen och 

uppsägningen av personal på olika nivåer i företaget (Povaly, 2007, s.56) men även 

gälla så kallade ”operational engineering” beslut. Denna senare kategorin av beslut 

sker i syfte att förbättra företagets operativa prestanda, och innebär att 

riskkapitalbolaget med hjälp av externa eller interna experter utarbetar en 
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verksamhetsplan som ska tillföra mervärde åt företaget (Kaplan och Strömberg, 2009).  

Detta mervärde kan bland annat innebära kostnadsnedskärningar, 

produktivitetsförbättringar, nya strategiska positioneringar, nyförvärv, förändringar 

eller befordringar i företagets ledningsgrupp (Ibid.).    

Enligt ”kontrollinvesteringsteorin” är riskkapitalbolaget även direkt involverad i frågor 

som berör ledningsgruppens verksamhet (Fraser-Sampson, 2007, s.59-60).  Viktigt är 

att ledningsgruppen i det förvärvade företaget är kompetent nog att uppfylla 

riskkapitalbolagets investeringskrav och legitima förväntningar. Riskkapitalbolaget har 

således ett starkt behov av att övervaka men även att följa upp och kontrollera 

ledningsgruppens arbete. Det kan bland annat innebära att företagets interna 

rapporteringssystem förnyas under investeringsperioden, vilket inte bara leder till att 

mängden information från företagsledningen ökar, men också att kvalitén på denna 

information förbättras (Povaly, 2007, s.56).  Syftet med förändringen är att öka 

transparensen i företagets operativa verksamhet, vilket i sin tur förväntas minska 

företagets agentkostnader.  

Mängden arbetstimmar som riskkapitalbolaget lägger ner på att övervaka företagets 

affärsverksamhet varierar dock. Povaly (2007, s.61) kunde konstatera att 

kontinentaleuropeiska riskkapitalbolag tenderar att lägga ner mindre tid på att fysiskt 

besöka sina buyout-företag än vad som är fallet för riskkapitalbolag som har sin 

verksamhet i USA och Storbritannien. Ovanstående beskrivning av de 

kontinentaleuropeiska riskkapitalbolagen överensstämmer med den så kallade 

”negativa kontrollinvesteringsteorin” (Fraser-Sampson, 2007, s.59-60). Enligt denna 

teori så är riskkapitalbolagets involvering i företagets operativa verksamhet 

förhållandevis liten. Vidare deltar riskkapitalbolaget vanligtvis i frågor som berör 

företagets dividendutbetalningar, kapitalkostnader, skuldsättningsgrad, övergripande 

affärsstrategier och ledningsgruppens löner (Fraser-Sampson, 2007, s.59). När 

riskkapitalbolaget väljer att avveckla sin investering i buyout-företaget - med andra ord 

när riskkapitalbolaget beslutar sig för att sälja bort sin ägarandel - intar 

riskkapitalbolaget en mer framträdande roll (Ibid.).  

Med tanke på att de förvärvade företagen oftast är i behov av professionell hjälp att 

utveckla och förbättra delar av sin affärsverksamhet så kan ett passivt förhållningssätt 

från riskkapitalbolagets sida göra mer skada än nytta. Det kan till exempel leda till att 

riskkapitalbolaget lägger ner mer fokus på att förändra företagets kapitalstruktur än att 

förbättra företagets operativa verksamhet och skapa incitament för ledningen att ta 
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beslut som ökar företagets operativa prestanda. På basis av detta kan det därför 

argumenteras för att kontrollinvesteringsteorin är mer applicerbar i denna kontext.  

3.2.1.3. Oberoende styrelseövervakning 

Det har ansetts vara viktigt att styrelsearbetet överlag inte styrs av jäviga intressen hos 

styrelseledamöterna (Povaly, 2007, s.60-61). Om styrelsens oberoende ställning i 

företaget ifrågasätts kan tilliten och förtroendet för styrelsemedlemmarna svikta vilket 

gör det svårare att framgångsrikt genomföra långsiktiga strategiska beslut som 

påverkar företagets operativa verksamhet och prestanda (Ibid.). Som representant i 

företagets styrelse har riskkapitalbolaget framförallt ett ansvar att agera i hela 

företagets intresse och ta hänsyn till både majoritets- och minoritetsägare samt till 

företagets anställda och övrig personal. Till uppgiften hör även att hålla sig informerad 

om företagets förpliktelser och beakta och utnyttja all tillgänglig information om 

företaget vid styrelsebesluten (McDonald, 2008). 

Riskkapitalbolagets oberoende ställning i företaget styrelse har bland annat blivit 

ifrågasatt på grund av riskkapitalbolagets benägenhet att ensidigt beakta aktieägarnas 

intressen (Anders, 1992). Riskkapitalbolaget har framförallt fått kritik för att kortsiktigt 

driva igenom beslut som förbättrar företagets operativa prestanda på bekostnad av 

företagets anställda - antingen i form av uppsägningar eller minskade 

personalkostnader (Fox och Marcus, 1992). Om kritiken är befogad är detta 

problematiskt inte bara för företagets anställda men även för riskkapitalbolagets 

verksamhet. Åtgärder som tas för att exempelvis minska företagets personalkostnad kan 

leda till att riskkapitalbolaget blir ifrågasatt för att vara partiskt och för att ha en alltför 

snäv verksamhetsstrategi, vilket kan försämra dess rykte bland framtida 

samarbetspartners (Povaly, 2007, s.55).  

3.2.2. Kompensationsstruktur 

I samband med buyout-förvärvet är det vanligt att det sker förändringar i företagets 

kompensationsstruktur. På olika nivåer i företaget introduceras lukrativa aktie-, 

options- och bonusprogram för att öka såväl ledningens som de anställdas 

arbetsmotivation och arbetsvilja. Förändringarna antas minska företagets 

agentkostnader och samtidigt öka ledningens och de anställdas incitament att 

tillgodose aktieägarnas intresse i det dagliga arbetet (Lichtenberg och Siegel, 1990). I 
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följande delkapitel granskas förhållandet mellan företagets kompensationsstruktur och 

belöningssystem, ledningens och de anställdas prestation och incitament närmare.   

3.2.2.1. Kompensationsstruktur för ledningsgruppen   

Vid buyout-förvärvet uppmuntras ofta ledningsgruppen att själva göra investeringar i 

företaget (se tidigare kapitel 2.3.2). Tillsammans med ledningsgruppen utarbetar 

riskkapitalbolaget individuella kompensationspacket åt ledningsmedlemmarna som 

omfattar såväl aktier och optionsrätter som prestationsbaserade bonuspaket i det 

förvärvade företaget (Kaplan och Strömberg, 2009; Povaly, 2007, s.56-57).  

Riskkapitalbolaget är speciellt angelägen att ledningen förvärvar aktier i det uppköpta 

företaget för att öka ledningsmedlemmarnas incitament att bättre ta tillvara och 

tillgodose aktieägarnas intressen. 

Framför allt antas ledningens intresse att förkovra sin personliga förmögenhet på 

aktieägarnas bekostnad minska när ledningens aktieinnehav i företaget ökar (Jensen 

och Meckling, 1976). När ägarandelen ökar så ökar samtidigt ledningsmedlemmarnas 

personliga marginalkostnad av att företagets resurser utnyttjas för privat konsumtion 

(se kapitel 3.1.1). Ett ökat aktieägande i företaget förväntas således motivera ledningen 

att effektivisera företagets resursanvändning och undvika att fatta beslut som 

missgynnar företagets lönsamhetsutveckling och tillväxt (Easterwood et al., 1989). 

Smith (1990) fann att de förändringar som görs i företagets kompensationsstruktur 

även ökar ledningens incitament att i snabbare takt avveckla förlustbringande 

investeringar i företaget. Sammantaget förväntas förändringarna i 

kompensationsstrukturen motivera ledningen att lägga mer tid och resurser på att 

effektivisera företagets operativa verksamhet. Rationaliseringarna sker i syfte att 

förbättra företagets operativa prestanda, vilket har en direkt påverkan på ledningens 

förväntade förmögenhet.  

3.2.2.2. Kompensationsstruktur för övrig personal 

För att motivera företagets anställda att arbeta mer effektivt efter buyout-förvärvet 

implementeras även lukrativa kompensationssystem på olika personalnivåer i 

företagsorganisationen (Thompson et al., 1992). Detta kan innefatta förändringar i de 

anställdas arbetskontrakt och/eller att systemförändringar införs som bättre följer upp 

och evaluerar de anställdas prestationer och kompenserar dem för deras arbete (Baker 

och Wruck, 1989; Muscarella och Vetsuypens, 1990). Syftet med åtgärderna är att 
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minska avståndet mellan anställdas belöning och prestation i företaget (Easterwood et 

al., 1989). Det händer även att företagspersonalen erbjuds att ingå i ett aktie- eller 

bonusprogram (Thompson et al., 1992). De anställda har således möjlighet att erhålla 

aktier i det förvärvade företaget. Dessa aktier har stark potential att stiga i värde under 

investeringsperioden.  

Sammantaget förväntas åtgärderna förbättra de anställdas incitament att höja sin egen 

produktivitet och effektivisera företagets resursanvändning och på så sätt förbättra 

företagets operativa verksamhet och prestanda. Förändringar i företagets 

kompensationsstruktur kan liknas vid den beryktade ”käpp och morot” metoden, där 

”moroten” syftar till att skapa incitament att öka anställdas arbetsprestationer, och 

”käppen” symboliserar kontroll och uppföljning av de anställdas arbetsprestationer 

(Lowenstein, 1985; Jensen, 1986 och 1989).   

3.2.3. Finansieringsstruktur 

I samband med buyout-förvärvet förändras företagets finansieringsstruktur. Framför 

allt leder förvärvet till att företagets skuldsättningsgrad ökar. Den höga 

skuldsättningsgraden antas leda till minskade agentkostnader på grund av två 

anledningar: i) mängden fria kassaflöden i företaget förväntas minska och ii) den 

externa övervakningen av företagets verksamhet och ledningens agerande antas bli 

bättre när företaget skuldfinansieras (Jensen, 1986 och 1989; Kaplan, 1989a; 

Lichtenberg och Siegel, 1990). När företaget skuldfinansieras ökar dock risken att 

företaget hamnar i finansiellt trångmål, vilket kan ha en motsatt effekt på företagets 

agentkostnader (Opler och Titman, 1993). I följande stycke presenteras teori som 

stödjer dessa antaganden.    

3.2.3.1. Teori om företagets fria kassaflöden 

När företagets fria kassaflöden
36

 är stora tenderar agentkostnadsproblematiken i 

företaget accentureas på grund av att företagsledningen i större utsträckning har 

möjlighet att utnyttja företagets resurser på aktieägarnas bekostnad (Jensen, 1989).  

När kassaflödena i företaget är stora finns det en risk att företagsledningen använder 

dessa till att bygga upp företagsimperium (empire building) som inte är ämnade att 

                                                        
36 Fria kassaflöden definieras som kvarvarande kassaflöde i företaget efter att företagets kapitalkostnader 

(capital expenditure), rörelsekostnader (working capital) och skattekostnader (tax payment) dragits av 

men innan räntekostnader (interest) och amorteringar (principal payment) minskats (Povely, 2007, s.90).   
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gynna aktieägarnas intressen utan endast påverkar ledningens maktställning och status 

(Murphy, 1985). I syfte att öka sin självständighet gentemot utomstående intressenter 

och stärka sin status kan företagsledningen således bli frestad att investera i projekt 

med negativa nuvärden.
37

 Agentkostnaderna förväntas således vara stora i företag som 

har stora mängder fria kassaflöden, vilket understöds av att forskare funnit bevis för att 

företag som förvärvas genom en buyout generellt sett karakteriseras av höga 

kassaflöden och agentkostnader (se ovan kapitel 2.2) (Baker och Wruck, 1989; Jensen, 

1989; Muscarella och Vetsuypens, 1990). 

När skuldsättningsgraden i företaget tilltar så minskas företagsledningens möjlighet att 

i samma omfattning som tidigare allokera fria kassaflöden i olönsamma 

investeringsprojekt, det vill säga i sådana projekt vars nuvärde understiger det mest 

lönsamma projektet.38 När företaget skuldfinansieras binder sig företagsledningen att i 

förhand betala ut kassaflöden från företaget (Jensen, 1986 och 1989). De fria 

kassaflödena som finns i företaget används således i första hand till att täcka företagets 

lånekostnader (ränte - och amorteringskostnader) (Ibid.). Ledningens incitament att se 

över företagets investeringar och eventuella ineffektiviteter som driver agentkostnader i 

företaget förväntas således öka efter buyout-förvärvet, eftersom företaget måste klara 

av att hålla en jämn betalningsförmåga.  

Den förväntade effekt som skuldsättningsgraden har på företagsledningens agerande 

anses utgöra ett kompletterade verktyg till de ändringar som görs i företagets 

kompensationsstruktur efter förvärvet (Opler och Titman, 1993). Ledningens 

incitament att till exempel avveckla olönsamma investeringar i företaget antas således 

öka, eftersom ledningen förväntas ta mer hänsyn till aktieägarnas intresse och 

företagets välbefinnande efter förvärvet. Effekten av den förhöjda skuldsättningsgraden 

förväntas dock vara störst direkt efter förvärvet (Ibid.). Detta beror delvis på att de 

sammanslagna låneutgifterna är som störst i början av lånetiden, då skuldbeloppet 

fortfarande i detta skede är högt på grund av de fåtal låneamorteringar som gjorts 

(Cotter och Peck, 2001).  

Efter buyout-förvärvet förväntas möjligheten att ineffektivt använda företagets resurser 

eller investera och/eller kvarhålla investeringar med negativt nuvärde ytterligare 

                                                        
37 Nuvärdet av en investering är lika med nuvärdet av projektets framtida kassflöden diskonterat med 

projektets specifika kapitalkostnad (diskonteringsränta). När nuvärdet på en investering är negativ 

förväntas lånekostnaderna av investeringen överstiga intäkterna från investeringens framtida kassaflöden.      
38 Generellt inkluderar olönsamma investeringar de projekten med negativt nuvärde.   
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minska på grund av företagets externa övervakning. När skuldsättningsgraden ökar, 

antas den externa övervakningen av företaget bli mer intensiv (Lehn och Poulsen, 

1989). Efter buyout-förvärvet är det vanligt att den externa övervakningen av företagets 

verksamhet intensifieras till följd av de specifika låneavtal som ingås vid buyout-

förvärvet (Baker och Wruck, 1989). Med hjälp av så kallade covenants – det vill säga 

övervakningsvillkor, så kontrollerar långivarna till exempel att företaget kontinuerligt 

lever upp till sina lånevillkor och har en god betalningsförmåga (Thompson et al., 1992) 

(se även kapitel 2.4.2). Övervakningen förväntas även vara kvalitativt god eftersom 

långivarna som deltar i buyout-förvärvet ofta har goda rutiner, gedigen kunskap och 

lång branscherfarenhet av liknande kreditgivningssituationer (Ibid.).  

Sammantaget förväntas de förändringar som görs i företagets finansieringsstruktur i 

samband med buyout-förvärvet ha en positiv inverkan på företagets operativa 

verksamhet, vilket indirekt förbättrar och gynnar företagets operativa prestanda.  

3.2.3.2.  Finansiellt trångmål   

Utöver de positiva effekter som en hög skuldsättningsgrad förväntas ha på företagets 

operativa prestanda i samband med buyout-förvärven (se kapitel 3.2.3.1) kan den även 

ha vissa negativa konsekvenser (Opler och Titman, 1993). Risken att företaget hamnar i 

finansiellt trångmål (financial distress) är en av de mest centrala konsekvenser som 

måste tas i beaktande när företaget skuldfinansieras. Finansiellt trångmål uppstår när 

företaget inte klarar av att fullgöra sina betalningsförbindelser (Ibid.). När 

skuldsättningsgraden i företaget höjs så ökar risken att företaget försätts i finansiellt 

trångmål eftersom storleken på företagets betalningsförbindelser blir större (Cotter och 

Peck, 2001).  

Risken att hamna i finansiellt trångmål är förknippad med en rad negativa effekter som 

företaget helst vill undvika. När företaget inte klarar av att betala, eller på annat sätt 

bryter mot låneavtalet (företaget är in default) har långivarna rätt att göra gällande 

repressalier mot företaget. I de fall företaget och långivarna sinsemellan inte kommer 

överens om ett lämpligt sätt att vedergälla den inträffade förseelsen kan ett 

saneringsförande eller eventuellt ett konkursförfarande inledas mot företaget (Jensen, 

1986; Grinblatt och Titman, 2002, s.36). 39 Ett konkursförfarande kan framför allt ha 

konsekvenser för företagets rykte och därför också inverka på företagets operativa 

                                                        
39 Se även Koulu et al. (2009, kap II och IV).  
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verksamhet. I samband med ett konkursförfarande kan företaget tappa kunder, 

leverantörer, företagspersonal och till exempel bli tvungen att sälja bort tillgångar 

under dess marknadsvärde (Jensen, 1989; Opler och Titman, 1993).   

För att minska risken att hamna i finansiellt trångmål efter buyout-förvärvet kan 

ledningen bli mer riskavers än vad aktieägarnas skulle föredra (Kaplan och Strömberg, 

2009; Grinblatt och Titman 2002, s.714). Ledningen kan till exempel bli mer benägen 

att hålla fast vid olönsamma investeringar i syfte att försöka diversifiera bort den 

företagsspecifika risken (se kapitel 3.1.1). Ifall rädslan för att hamna i finansiellt 

trångmål hindrar ledningen från nytänkande och att ta nödvändiga beslut som till 

exempel effektiverar företagets kapitalbindning eller kostnadsstrukturer kan det leda 

till att företaget på längre sikt tappar sin marknadsposition.   

3.3. Indikatorer för operativ prestanda 

Tidigare kapitel har argumenterat för att agentkostnader i företaget kan leda till 

ineffektiviteter i företagets organisation och inverka negativt på företagets 

resursanvändning och operativa prestanda. Under investeringsperioden förväntas dock 

företagets operativa verksamhet direkt effektiviseras till följd av de 

strukturförändringar som implementeras i företaget efter buyouten. Den intensifierade 

övervakningen och kontrollen av företagets verksamhet (se kapitel 3.2.1) samt den 

stramare finansieringsstrukturen (se kapitel 3.2.3) som följer av förvärvet förväntas 

bland annat minska överflödiga kostnader i företaget och effektivisera användningen 

av företagets tillgångar (Berg och Gottschalg, 2005). Sammantaget förväntas 

strukturförändringarna förbättra företagets operativa verksamhet och öka företagets 

operativa prestanda (Ibid.).   

Efter buyout-förvärvet antas företagets operativa verksamhet även förbättras till följd 

av de förändringar som sker i ledningens och personalens kompensationsstruktur 

(Jensen, 1989) (se kapitel 3.2.2). Det bakomliggande syftet med 

strukturförändringarna är att skapa nya incitament för företagets ledning och 

företagets personal att arbeta hårdare och att uppnå de strategiska och operativa 

målsättningar som formulerats för företaget under investeringsperioden.  

Förändringen i företagets kompensationssystem förväntas effektivera företagets 

operativa verksamhet och således minska företagets agentkostnader när 

belöningssystemet i allt högre grad knyts till den enskildes arbetsprestation 

(Lichtenberg och Siegel, 1990).  
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I följande stycke presenteras hur företagets operativa verksamhet förändras efter 

buyout-förvärvet. Syfte med kapitlet är att med hjälp av den teori som beskrivits i 

kapitel 3 identifiera indikatorer i företagets operativa verksamhet som förändras till 

följd av att företaget genomgår en buyout. Dessa indikatorer undersöks därefter 

empiriskt i kapitel 4 för att jämföra hur väl de empiriska resultaten stämmer överens 

med de teoretiska antagandena.   

3.3.1. Kostnadseffektivitet 

Ett av motiven att införa ett bättre övervakningssystem (se kapitel 3.2.1) och en 

stramare finansieringsstruktur (se kapitel 3.2.3) i företaget efter buyout-förvärvet är att 

minska överflödiga kostnader i företaget och använda resurserna i företaget mer 

effektivt. I syfte att reducera överflödiga kostnadsposter i företagets och förbättra 

företagets operativa prestanda införs vanligtvis ett antal besparingsprogram i företaget 

efter buyout-förvärvet (Kaplan, 1989a; Anders, 1992). Det finns ett antal procedurer 

och metoder som kan användas för att minska kostnadsposter i företaget och vars 

genomförande antas ha en positiv inverkan på företagets operativa lönsamhet och 

omsättningstillväxt.40 

Empiriska bevis har bland annat visat att produktionskostnaderna tenderar att minska 

efter en buyout (Lichtenberg och Siegel, 1990; Muscarella och Vetsuypens, 1990; Harris 

et al., 2005). Muscarella och Vetsuypens (1990) kunde inte fastställa den exakta källan 

för dessa kostnadsbesparingar men kunde konstatera att en radikal förändring skett i 

företagets marknadsföringsaktiviteter, produktsammansättning, prissättning, kvalité 

och kundservice efter buyout-förvärvet. Vidare visar empiriska bevis i Wright et al. 

(1992) på ett ökat intresse för produktutveckling och marknadsföringsaktiviteter i de 

företag som förvärvats genom en buyout. På basis av ovanstående resonemang ställs 

följande teoretiska hypotes upp:  

Hypotes 1 = Företagets försäljningsmarginal förväntas öka efter buyout-

förvärvet och ha en positiv effekt på företagets operativa prestanda. 

 
Företagets försäljningsmarginal förväntas även gynnas av de konkreta förändringar 

som sker i företagets beslutsprocesser efter buyout-förvärvet. Easterwood et al. (1989) 

kunde konstatera en minskad byråkrati i företagets verksamhet efter buyout-förvärvet. 

                                                        
40 Företagets operativa lönsamhet och omsättningstillväxt används som mått för att beteckna företagets 

operativa prestanda. Se bland annat Bergström et al. (2007) och tidigare kapitel 1.4 och 1.5.   
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Faktorer som till exempel färre beslutsled i företaget, större koncentration av ansvar till 

nyckelpersoner i den operativa verksamheten och en mer effektiv uppföljning av 

företagets verksamhet visades bidra till mindre byråkrati och snabbare beslutsfattande 

inom företaget (Ibid.). Åtgärderna ansågs bland annat förbättra kommunikationen 

mellan olika beslutsnivåer inom företaget vilket i sin tur visade sig ha en positiv 

inverkan på företagets resursanvändning och operativa kostnader.  

Kritik har dock riktats mot de kostnadsbesparingar som genomförs i företaget i 

samband med buyout-förvärven. Framför allt har det ansetts att vissa 

kostnadsbesparingar görs på personalens bekostnad (se kapitel 3.2.1.3). Detta har 

bland annat inneburit att riskkapitalbolagets oberoende ställning vid buyout-förvärven 

starkt ifrågasatts (Anders, 1992). I syfte att undersöka om det sker någon förändring i 

företagets totala personalkostnader efter buyout-förvärvet ställs därför följande 

hypotes upp:  

Hypotes 2 = Företagets totala personalkostnader förväntas minska efter 

buyout-förvärvet och ha en positiv effekt på företagets operativa prestanda.   

 
 

Till följd av den övervakning och kontroll som sker i företaget efter buyout-förvärvet (se 

ovan kapitel 3.2.1) så argumenterar Easterwood et al. (1989) att företag tenderar att 

fokusera mer på dess kärnverksamhet. Ifall företaget väljer att rationalisera och 

avveckla delar av sin verksamhet kan det samtidigt innebära att företaget väljer att 

minska sin personalstyrka. En rationalisering av företagets verksamhet kan då leda till 

fler uppsägningar eller till fler deltids- eller visstidsanställningar, vilket ytterligare 

motiverar att undersöka Hypotes 2.  

3.3.2. Kapitalbindning 

I samband med buyout-förvärvet är det även vanligt att minska företagets 

kapitalbindning (Berg och Gottschalg, 2005). Tillgångar som anses vara överflödiga, 

underanvända och/eller kostsamma förväntas således att bli avyttrade när de blir en 

belastning för företagets verksamhet. Detta kan till exempel innebära att antalet 

investeringsprojekt med negativa nuvärden reduceras och att det sker en 

omstrukturering eller konsolidering av företagets tillgångar för att förbättra företagets 

produktivitet och därmed operativa prestanda (Ibid.). Ledningens vilja och möjlighet 

att hålla fast vid olönsamma tillgångar tenderar att minska efter buyout-förvärvet av 
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två anledningar: i) ledningens ökade aktieinnehav/investering i företaget (se kapitel 

3.2.2.1) och ii) företagets ökade skuldsättningsgrad (se kapitel 3.2.3.1).   

Som förklaring till punkt i) så förväntas det framtida värdet på ledningens 

aktieinnehav, prestationsbaserade bonusersättning och eventuella optioner i företaget i 

synnerhet minska ledningens incitament att missbruka eller utnyttja företagsresurser 

för egen räkning under investeringsperioden.41 Under investeringsperioden antas 

ledningsmedlemmarna således primärt fatta beslut som gynnar aktieägarnas intressen. 

Till exempel kan detta ske genom att kapital frigörs från olönsamma investeringar (det 

vill säga investeringar med negativa nuvärden) vartefter kapitalet kan återinvesteras in 

i företaget i mer lukrativa investeringsprojekt.  

Punkt ii) ovan kan förklaras utifrån följande resonemang: Möjligheten att efter 

förvärvet behålla olönsamma tillgångar (som har ett negativt nuvärde) i företaget 

begränsas till följd av företagets höga lånekostnader. I syfte att kontinuerligt klara av 

att betala företagets ränte- och amorteringskostnader måste företaget försöka 

maximera sina kassaflöden. När skuldsättningsgraden i företaget ökar tvingas företaget 

se över sina tillgångar och frigöra sådant kapital som är uppbunden i olönsamma 

tillgångar.  När företagets skuldsättningsgrad ökar antas även företagets externa 

övervakning av affärsverksamheten intensifieras, vilket indirekt påverkar företagets 

resursanvändning (se kapitel 3.2.3.1). På basis av ovanstående argument och med 

hänsyn till att en stor andel kapital är uppbunden i företagets fasta tillgångar ställs 

därför följande hypotes upp: 

Hypotes 3 = Företagets fasta tillgångar42 förväntas minska efter buyout-

förvärvet och ha en positiv effekt på företagets operativa prestanda.    

 

En effektivare användning av företagets tillgångar och en ökad rationalisering av 

företagets verksamhetsprocesser har även ansetts bidra till en effektivare 

kapitalanvändning i företaget (Berg och Gottschalg, 2005). Det har bland annat ansetts 

nödvändigt vid buyout-förvärven att från företagets operativa verksamhet frigöra det 

överflödiga kapital som inte behövs för att finansiera företagets dagliga verksamhet. 

Framför allt har företaget ofta sett över sitt rörelsekapital efter buyout-förvärvet för att 

undersöka om överflödigt kapital är uppbundet i lagerreserver eller kundreskontra 

                                                        
41 Denna teori har tidigare presenterats ingående i kapitel 3.1.1 och 3.2.2.1.  
42 Eftersom varken branschtillhörighet eller industri beaktas, har ett medvetet val gjorts att inte separera 

materiella från immateriella tillgångar. 
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(Baker och Wruck, 1989; Smith, 1990). Det finns olika sätt att definiera företagets 

rörelsekapital, varav den vanligaste är: summan av varulager och kundfordringar 

minus leverantörsskulder43.  

Empiriska studier har funnit bevis för att det sker en minskning av företagets 

rörelsekapital efter buyout-förvärvet. Singh (1990) fann till exempel att övervakningen 

och uppföljningen av företagets lager och kundreskontra effektiviserades efter buyout-

förvärvet. Holthausen och Larcker (1996) kunde dessutom påvisa en minskning i 

företagets kundreskontra och lager efter buyout-förvärvet. På basis av detta 

resonemang ställs därför följande hypotes upp:  

Hypotes 4 = Företagets rörelsekapital förväntas minska efter buyout-förvärvet 

och ha en positiv effekt på företagets operativa prestanda.  

3.3.3. Operativ effektivitet 

Efter buyout-förvärvet är det vanligt att införa nya belöningssystem på olika nivåer i 

företagets organisation i syfte att öka de anställdas arbetsmoral och vilja att utnyttja 

företagets resurser effektivare (se kapitel 3.2.2.1 - 3.2.2.2). För att uppnå dessa mål kan 

ledningen och företagets övriga personal till exempel erbjudas att teckna aktier i 

företaget och/eller erhålla prestationsbaserade bonusar och optionsrättigheter i 

företaget. Alternativt kan personalen ges möjligheter att omförhandla delar av sina 

arbetskontrakt (Easterwood et al., 1989; Thompson et al., 1992).  

De nya incitamenten som uppstår till följd av de förändringar som sker i företagets 

kompensationsstruktur förväntas ha en positiv effekt på företagets operativa 

verksamhet och prestanda. Det vill säga, de strukturella förändringarna som sker i 

företagets kompensationsstrukturer efter buyout-förvärvet förväntas öka 

produktiviteten hos de anställda och således indirekt förbättra företagets operativa 

prestanda. När personalens belöningssystem knyts till företagets resultat och till 

konkreta verksamhetsmål i företaget så antas att de anställdas produktivitet ökar. Detta 

kan till exempel innebära att det efter buyout-förvärvet krävs mindre resurser för att 

producera lika många varor eller tjänster i företaget som innan förvärvet. Bruining et 

al. (2005) konstaterade att förändringarna i företagets kompensationssystem minskade 

de anställdas övervakningsbehov, vilket ansågs ha en positiv inverkan på personalens 

                                                        
43 Den snävaste definitionen av rörelsekapital beaktar således inte räntebärande kortfristiga tillgångar eller 

skulder.  
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prestation och innovativa tänkande (Ibid.). På basis av ovanstående resonemang ställs 

därför följande hypotes upp:  

Hypotes 5 = Personalens44 produktivitet förväntas öka efter buyout-förvärvet 

och ha en positiv effekt på företagets operativa prestanda.  

 

Resonemanget som ligger till grund för Hypotes 5 kan även användas för att motivera 

Hypotes 6. Personalens arbetsmoral och arbetsinsats förväntas öka efter buyout-

förvärvet till följd av att ersättningsnivåerna för det utförda arbetet ökar. Den 

förändrade ersättningsnivån som sker på olika nivåer i företaget antas effektivisera 

företagets operativa verksamhet och därtill indirekt förbättra företagets operativa 

prestanda. Denna teori har sin grund i begreppet ”efficiency wages” som förutsätter att 

varje individs nyttofunktion påverkas positivt av belöning och negativt av ansträngning 

(Foster och Wan, 1984). På basis av detta resonemang är det således logiskt att anta att 

företagets genomsnittliga kostnad per anställd bör öka efter förvärvet. 

Trovärdigheten i resonemanget stärks även av antagandena som gjorts i kapitel 3.2.1.3, 

vilka också ligger till grund för Hypotes 2. När företaget genomgår en buyout så 

förväntas antalet anställda i viss mån minska. Det kan dock vara mer troligt att fler 

anställda på lägre nivåer (så kallade blue collar) blir uppsagda, än att detta sker med 

personal i högre befattningar (så kallade white collar). Bruining et al. (2005) fann 

empiriska bevis för att buyout-förvärvet innebar ökade löner och ökade resurser till så 

kallad ”human resource management”.45  När man tar i beaktande att företaget 

försöker effektivisera hanteringen av sin personal, hålla kvar eller locka kompetent och 

kunnig arbetskraft till företaget (se kapitel 2.3.2) så är det troligt att företagets 

genomsnittliga personalkostnad ökar efter buyout-förvärvet. På basis av detta 

resonemang ställs därför följande hypotes upp:  

Hypotes 6 = Företagets genomsnittliga personalkostnad förväntas öka efter  

buyout-förvärvet och ha en positiv effekt på företagets operativa prestanda.  

 

Det är även tänkbart att företagets operativa prestanda indirekt påverkas av dess 

skuldsättningsgrad. Som beskrivits i kapitlen 3.2.3.1 och 3.3.2 så medför en ökad 

skuldsättningsgrad att företagsledningens möjligheter att behålla olönsamma 
                                                        
44 Begreppet omfattar personal inom olika verksamhetsnivåer i företaget.  
45 ”Human resources  management”, även betecknad HRM definieras som hanteringen av de mänskliga 

resurserna i ett företag. Detta innebär i stora drag hur företaget väljer att administrera sin personal och 

arbeta operativt och strategiskt med personalen.  
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investeringar i företaget minskar. Detta sker samtidigt som det externa trycket att 

effektivt använda företagets resurser ökar (Muscarella och Vetsuypens, 1990). Risken 

att hamna i finansiellt trångmål pressar även företaget att använda sina resurser 

effektivt (se även kapitel 3.2.3.2).46  Företagets ökade skuldsättningsgrad förväntas 

därmed effektivisera företagets operativa verksamhet vilket indirekt förbättrar 

företagets operativa prestanda. I kombination med motiveringen för Hypotes 3 så 

specificeras därför följande hypotes: 

Hypotes 7 = Andelen främmande kapital i företagets förväntas öka efter 

buyout-förvärvet och ha en positiv effekt på företagets operativa prestanda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                        
46 En ökad skuldsättningsgrad kan dock indirekt påverka företagets operativa prestanda negativt i och med 

att ledningen kan bli mer riskavers.  
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4 TIDIGARE TILLÄMPAD METOD OCH EMPIRISKA 

RESULTAT 

Liksom tidigare poängterats har ett flertal empiriska studier undersökt om det sker 

någon förändring i företagets operativa prestanda efter buyout-förvärvet. Den första 

vågen av buyout-förvärv som ägde rum under 1980-talet ledde till ett mångfall av 

empiriska studier som undersökte huruvida företagets operativa prestanda förändrades 

efter buyout-förvärvet. Bland de mest citerade hör till exempel Kaplan (1989a), Baker 

och Wruck (1989) och Smith (1990) vilka analyserade bokslutsdata för att kunna påvisa 

förändringar i företagets operativa prestanda efter förvärvet. De empiriska resultaten 

visar att buyout-förvärven överlag har en positiv effekt på företagets operativa 

prestanda och kassaflöden vilket även styrkts av andra forskare.47  

Endast ett fåtal studier har dock närmare undersökt hur företagets operativa 

verksamhet förändras efter buyout-förvärvet och vilka företagsspecifika faktorer det är 

som driver företagets operativa prestanda när företaget förvärvats via en buyout. 

Lichtenberg och Siegel (1990) var bland de första som undersökte hur buyout-

företagets produktivitet förändras efter uppköpet. I senare studier har fler forskare 

betonat vikten av att få mer insikt i vad det är som händer i företagets operativa 

verksamhet efter förvärvet.  

Undersökningarna som presenteras i detta kapitel stödjer uppställningen av de 

undersökningsvariabler som används i uppsatsens empiriska del. Kapitel 4 börjar med 

att presentera tidigare forskningar som i huvudsak analyserat förändringar i företagets 

operativa prestanda efter buyout-förvärvet. Därefter presenteras ett urval av studier 

som undersöker hur företagets operativa verksamhet förändras efter buyout-förvärvet.  

Framför allt diskuteras och presenteras Bergströms, Grubb och Jonssons studie från 

2007 mer ingående på grund av att vissa delar i deras undersökningsmodell används 

som utgångspunkt i uppsatsens empiriska del.  

4.1.  Kaplan 

Kaplan (1989a) undersökte huruvida de förvärvade företagens operativa resultat 

förändras i samband med buyout-förvärvet. Studien inkluderar 76 stycken amerikanska 

företag som genomgår en management buyout under tidsperioden 1980 – 1989. 

Kaplan använder sig av bokslutsdata för att studera en procentuell förändring i tre 

                                                        
47 Se till exempel Bull (1989); Muscarella och Vetsuypens (1990); Opler (1992).  
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mätvariabler: 1) Företagets operativa inkomst före räntekostnader, skatter, 

avskrivningar och amorteringar48, 2) Kapitalkostnad och 3) Nettokassaflöde49. 

Inledningsvis undersöks den procentuella förändringen i variablerna mellan det första 

och det tredje året efter förvärvet varefter dessa resultat jämförs med variablernas 

procentuella förändring året innan förvärvet. Året då förvärvet skedde beaktas inte för 

att undvika snedvridna resultat. För att undersöka robustheten i resultaten studeras 

dessutom mätvariablerna i tre olika nivåer: a) I absoluta belopp, b) I relation till 

företagets tillgångar och c) I relation till företagets omsättning. Därtill jämförs 

resultaten med ett industriindex för att korrigera för olika marknadsfluktuationer 

och/eller specifika branschutvecklingar. 

 

För de 48 stycken företag50  som Kaplan undersökte så kunde han påvisa en ökning i 

företagens operativa inkomst och nettokassaflöden och att företagens kapitalkostnad 

tenderar att minska efter buyout-förvärvet. Med utgångspunkt i agentteori samt de 

förändringar som sker i företagets organisation (ledningens ökade aktieinnehav, 

ledningens nya incitament och avveckling av olönsamma tillgångar) så argumenterade 

därför Kaplan att buyout-förvärv ger upphov till värdefulla förbättringar av företagets 

operativa verksamhet. Förändringarna i företagets operativa prestanda kunde inte 

förklaras genom en minskning av företagets personal.   

4.2. Baker och Wruck 

Baker och Wruck (1989) analyserar ett amerikanskt buyout-förvärv av företaget O.M. 

Scott & Sons Company som ägde rum 1986. Baker och Wruck konstaterade att det skett 

en signifikant förändring i företagets operativa prestanda och investeringsstrategier 

efter förvärvet och att denna utveckling i huvudsak berodde på följande fyra faktorer: i) 

Större andel främmande kapital, ii) Större betoning på prestationsbaserade bonus, iii) 

Riskkapitalbolagets ägarengagemang och aktiva övervakningsinsatser samt iv) 

Ledningens ökade ägarandel i företaget (efter buyout-förvärvet). Backer och Wruck 

fann också bevis för att strukturförändringarna markant förbättrat tillväxtstrategin för 

företagets produktmarknad och företagets rörelsekapital.  

                                                        
48 EBITDA = Earnings before interest, taxes, deductibles and amortization.  
49 Nettokassaflöde = operativ inkomst – kapitalkostnad. 
50 På grund av att bokslutsdata för mät variablerna inte var tillgänglig för alla företag var Kaplan tvungen 

att begränsa undersökningssamplet från 76 till 48 stycken företag.   
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Sammanfattningsvis påvisar Baker och Wrucks studie över O.M. Scott & Sons Company 

att buyout-förvärvet har starka kopplingar till specifika strukturförändringar i företaget 

och att de har en markant påverkar på företagets organisationsstruktur och operativa 

prestanda efter förvärvet. Studien visar även att de ändringar som sker i företagets 

organisation och som driver företagets operativa prestanda inte sker på bekostnad av 

företagets långsiktiga värdeförändring. 

4.3. Smith 

I linje med Kaplan (1989a) så undersökte Smith (1990) med hjälp av bokslutsdata hur 

företagets operativa vinst (operating return) förändras efter buyout-förvärvet. Smiths 

undersökte 58 stycken amerikanska management buyout-förvärv utförda under 

tidsperioden 1977- 1986. Den operativa vinsten undersöks med EBIT51 minus 

avskrivningar vilken kontrollerades mot mängden tillgångar och arbetstagare i 

företaget. För att undersöka robustheten i resultaten delades stickprovet in i två 

grupper, varav den ena består av företag som markant avyttrar tillgångar i företaget 

efter buyout-förvärvet och det andra av företag som inte gör det.  För att korrigera bort 

eventuella industritrender jämförs resultatet slutligen med ett branschindex. För att 

ytterligare kunna dra slutsatser vilken inverkan buyout-förvärvet har på företagets 

operativa kassaflöden undersöker Smith förändringar i företagets rörelsekapital, 

antalet anställda, marknadsföring, underhåll och reparationer, forskning och 

undersökning samt förändringar i företagets egendomsmassa, anläggningar och 

redskap. 

Resultatet från Smiths undersökning påvisar en signifikant ökning av företagets 

operativa vinst från året före företagsförvärvet till året efter företagsförvärvet. I 

jämförelse med företagets tillgångar och antalet anställda ökade även företagets 

operativa kassaflöde i genomsnitt per anställd och per dollar av tillgångarnas 

bokföringsmässiga värde. Jämförelsen med de två mindre stickproven och industri-

index påverkade inte robustheten av resultaten. Smith kunde även påvisa att mängden 

rörelsekapital minskat efter förvärvet och att denna minskning i sin tur ökat företagens 

operativa vinst. Minskningen av andelen rörelsekapital berodde främst på att 

lagertiderna och behandlingen av kundfordringarna effektiviserats efter buyout-

förvärvet. Smith kunde därmed inte påvisa att det operativa resultatet ökat på grund av 

uppsägningar, minskade anslag i marknadsföring, underhåll och reparationer, 

                                                        
51 EBIT = Earnings before interest and taxes.  
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forskning och undersökning eller minskade egendomsmassor, anläggningar eller 

redskap. I linje med Kaplan (1989a) så bekräftar Smith att ökningen i företagets 

operativa kassaflöden har ett positiv samband med buyout-förvärvet och de 

strukturförändringar (till följd av en ökad skuldsättningsgrad och koncentrerat ägande) 

som sker i företaget efter förvärvet.  

4.4. Lichtenberg och Siegel 

Lichtenberg och Siegel (1990) var bland de första som undersökte hur företagets 

produktivitet förändras till följd av en buyout . Till skillnad från Kaplans (1989a), 

Smiths (1990) och Baker och Wrucks (1989) undersökningar som är baserade på 

bokslutsdata över hela företaget baseras undersökningen i Lichtenberg och Siegels 

studie på bokslutdata från företagets tillverkningsenheter.52 Lichtenberg och Siegels 

studie omfattar cirka 1000 stycken amerikanska tillverkningsenheter som förvärvats 

via en buyout under tidsperioden 1981- 1986. Därtill omfattar studien matchande 

tillverkningsenheter som inte förvärvas via en buyout men som verkar inom samma 

industri som de uppköpta tillverkningsenheterna. Antalet tillverkningsenheter som 

analyseras i relation till buyout-förvärven varierar dock från år till år och minskar till 

cirka 250 tillverkningsenheter i det tredje året efter buyout-förvärvet. 

 

Det första steget i Lichtenberg och Siegels metod är att skatta en produktionsfunktion 

för varje enhet – oberoende om en LBO sker eller inte.  Lichtenberg och Siegel utgår 

från en Cobb-Douglas funktion vars parametrar estimeras med hjälp av minsta-

kvadrat-metoden (OLS). Enheternas individuella produktivitet i denna modell 

beräknas sedan utifrån de skattade residualerna.53 Slutligen används skattningarna av 

residualerna för varje tillverkningsenhet för att beräkna en genomsnittlig produktivitet 

över alla enheter i varje tidpunkt. För att testa om en LBO förändrar produktiviteten i 

enheterna undersöker Lichtenberg och Siegel om den genomsnittliga produktiviteten 

förändras från år till år. Om den genomsnittliga produktiviteten förändras så förkastas 

nollhypotesen att den genomsnittliga produktiviteten är konstant över tiden. 

                                                        
52 Jämför “plan-level data” mot “firm-level data”.  Se även Cumming et al. (2007).  
53 Den beroende variabeln i Lichtenberg och Siegels studie är värdet från leverans plus värdeförändringar 

av färdiga produkter och lagertillgångar som är i tillverkning. De oberoende variablerna är: totala 

lönekostnader för enhetens arbetare i förhållande till totala personalkostnader och nettovärdet av 

tillverkningsanläggningar och redskap. För att även ta i beaktande materialkostnader inkluderas 

ytterligare en oberoende variabel i regressionen: materialkostnad minus värdeförändringar av 

lagermaterial.   
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Lichtenberg och Sigel undersöker även om kompensationen till enhetens arbetstagare 

ökar efter buyout-förvärvet. En ökad kompensation till arbetarna antas öka enhetens 

produktivitet i och med att behovet av övervakning minskar och arbetarnas incitament 

att arbeta ökar. Till sist undersöker Lichtenberg och Siegel om det sker någon 

förändring av företagens forskning och utvecklingskostnader till följd av buyout-

förvärvet.  

Resultatet från Lichtenberg och Siegels studie visar att produktiviteten i genomsnitt är 

högre i de uppköpta tillverkningsenheterna än i de övriga enheterna fem år före (-5 till -

1 år) och tre år (1 till 3 år) efter förvärvet. Under det första och andra året efter 

förvärvet ökar produktiviteten i jämförelse med året innan för de förvärvade enheterna. 

Lichtenberg och Siegel fann dock att resultaten inte är stabila över tiden. När 

stickprovet delades upp i två tidsperioder ökade inte produktiviteten i enheterna som 

förvärvats mellan åren 1981-1982 (i detta stickprov fanns data tillgänglig upp till fem år 

efter förvärvet). Det motsatta resultatet erhölls för enheter som förvärvats mellan åren 

1983-1986 (i detta stickprov fanns data tillgänglig upp till tre år efter förvärvet).  

Lichtenberg och Siegel kunde även påvisa en ökad kompensation för 

tillverkningsenheternas arbetstagare efter förvärvet. Studien kunde även påvisa att 

anslagen för forsknings och utveckling på företagsnivå (firm-level) minskat under de 

tre första åren efter förvärvet. De påpekade dock att resultatet inte är statistiskt 

signifikant och att någon generell slutsats över företagens forskning och 

utvecklingskostnader inte kan dras.    

4.5. Bergström, Grubb och Jonsson 

Syftet med Bergström, Grubb och Jonssons studie från 2007 är att förklara 

uppkomsten av operativa verksamhetsförbättringar i företag som förvärvas genom en 

buyout. Studien omfattar 73 stycken svenska buyout-förvärv som genomförts under 

tidsperioden 1998 till mitten av 2006. Tre stycken variabler (”EBITDA/Omsättning”; 

”räntabilitet på investerat kapital (ROIC)” och ”omsättningstillväxt”54) vars syfte är att 

mäta företagets operativa prestanda55 används för att undersöka om det skett någon 

operativ verksamhetsförbättring under investeringsperioden i de förvärvade företagen.  

                                                        
54 Compounded annual growth.  
55 Skribenterna använder termen ”operating statistics” och förkortar dem OPS i sin artikel: The Operating 

Impact of Buyouts in Sweden: A Study of Value Creation (2007).    
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Skribenterna argumenterar för att variabeln EBITDA/Omsättning är relevant eftersom 

företagets värde och skuldsättningsgrad vanligtvis utformas på basis av EBITDA 

multiplar. Variabler som mäter förändringen i företagets operativa inkomst är 

dessutom mer användbara än variabler som till exempel uppskattar avkastningen på 

investerat kapital av bland annat två anledningar: Produktiviteten av företagets 

tillgångar kan för det första mätas mer exakt med EBITDA. För det andra påverkas inte 

EBITDA av ändringar som sker i företagets kapitalstruktur efter förvärvet. En ökad 

skuldsättningsgrad ökar oftast företagets ränteavdrag vilka har en positiv inverkan på 

företagets vinst. Vinsten ökar på grund av att räntekostnaderna på skuldkapitalet får 

dras av i företagets beskattning. Skribenterna konstaterar även att variabeln 

omsättningstillväxt är viktig att ta med på grund av att den utvidgar analysen av 

EBITDA/Omsättning. Undersökningsperioden i studien sträcker sig från ett år innan 

förvärvet till exit året för samtliga företag.  

De empiriska resultaten från studien visar en signifikant positiv förändring i alla tre 

mätvariabler under investeringsperioden såväl i absoluta värden som i 

marknadsjusterade värden. Undersökningen stödjer tidigare forskning som påvisat att 

de ändringar som sker i företagets operativa verksamhet efter buyout-förvärvet har en 

indirekt effekt på företagets operativa prestanda.56 Bergström et al. undersöker även 

förändringen av företagets lönenivåer och antalet anställda men kunde varken 

konstatera någon minskning i lönerna eller att antalet anställda signifikant förändrats 

efter buyout-förvärvet.  

Bergström et al. undersöker därefter om förbättringen i företagets operativa prestanda 

kan förklaras med hjälp av följande faktorer: 1) Minskad lönenivå, 2) Minskat antal 

anställda, 3) Ökad andel främmande kapital och 4) Ledningens och nyckelpersonernas 

ökade ägarandel i företaget. Bergström et al. testar även om förändringen i företagets 

operativa verksamhet är större för företag som förvärvats via en så kallad primary 

buyout än i de företag som förvärvas via en så kallad secoundary buyout. Skribenterna 

använde sig av följande linjära modell:  

 

 

 
                                                        
56 Riskkapitalbolagets förmåga att välja rätt tidpunkt för förvärvet (market timing) kunde inte förklara 

förändringen i mätvariablerna.  
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där,  

             Förändring i EBITDA/Omsättning för buyout-förvärvade företag.   

              Förändring i EBITDA/Omsättning för gruppen matchande företag.   

                  Förändring i lön.  

                 Förändring i antalet anställda. 

             Ledningens och nyckelpersonernas ägarandel i buyout-företaget.   

              Skuldandel/EBITDA året efter buyout-förvärvet.   

                 Dummy variabel som antar värdet 1 ifall köpet är en  

                              secoundary buyout och värdet 0 ifall köpet är en primary buyout. 

 

Även om Bergström et al. inte finner någon signifikant minskning av varken lönenivån 

eller antalet anställda i företaget (se ovan) kan de inte utesluta möjligheten att 

indikatorerna kan förklara förändringar i EBITDA/Omsättning. De undersöker således 

om en minskning av lönenivån (genomsnittlig kostnad per anställd) och antalet 

anställda i företaget kan förklara förändringen i EBITDA/Omsättning. Parametrarna β1 

och β2 förväntas således vara negativa. Utöver direkta aktieinnehav omfattar variabeln 

           även optioner, warrants samt konvertibla skuldebrev eller andra 

aktieliknande innehav. Incitamentet att arbeta mer effektivt förväntas öka när 

ägarandelen i företaget ökar och ha en positiv effekt på företagets operativa resultat och 

därför förväntas parameten β3 vara positiv. Parametern β4 förväntas likaså ha ett 

positivt förtecken då en ökad skuldsättningsgrad antas minska fria kassaflöden i 

företaget och även förstärka ledningens incitament att arbeta hårdare. Parameten β5 

mäter effekten i EBITDA/Omsättning av att variabeln          ändras från att vara en 

primary buyout till en secondary buyout. Det vill säga, denna variabel antar värdet 0 

när förvärvet sker genom en primary buyout medan variabeln antar värdet 1 när 

förvärvet sker genom ett secondary buyout. Då denna effekt antas vara negativ (β5 < 0) 

så förväntas EBITDA/Omsättning följaktligen öka vid en primary buyout och minska 

vid en secondary buyout.  

Bergström et al. (2007) finner att endast variabeln        är signifikant på 5 % 

signifikansnivå. Även om Bergström et al. konstaterar att förväntade tecken erhålls för 

variablerna           och          så är dessa insignifikanta i regressionen. 

Slutsatsen från den statistiska undersökningen är således att förändringar i 
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EBITDA/Omsättning inte kan förklaras med hjälp av dessa variabler. De empiriska 

resultaten som Bergström et al. erhåller bekräftas till viss del av den skattade 

modellens låga R2 – värde (0.12). De statistiska resultaten till trots så konstaterar 

Bergström et al. att variablerna som ingår i regressionsmodellen ändå (i en begränsad 

utsträckning) kan förklara förändringar som sker i EBITDA/Omsättning efter buyout-

förvärvet.  

4.6. En översikt av tidigare forskningar och empiriska resultat   

I detta kapitel resumeras de tidigare forskningar som presenterats i kapitel 4 i tabell 1. I 

syfte att få en bättre översikt av tidigare forskning som undersökt sambandet mellan 

företagets operativa prestanda och buyout-förvärvet har ytterligare sex välkända 

studier inkluderats i tabellen (utöver de fem studier som tidigare presenterats). I 

tabellen skildras vem/vilka studien utförts av, det land/länder studien gjorts i, vilken 

undersökningsdata studien är gjord på och respektive studies forskningsresultat. 

Majoriteten av de forskningsstudier som undersökt vilken effekt buyout-förvärvet har 

på företagets prestanda har använt sig av amerikansk eller brittisk data. Urvalet av 

studier som inkluderats i tabell 1 speglar denna utveckling samtidigt som tabellen 

skildrar de mest centrala studierna som gjorts inom forskningsområdet.  

Tabell 1 En översikt av tidigare forskningar och undersökningsresultat.  

Studie 

 
Land 

 
Data 

 
Forskningsresultat 

 

Kaplan (1989a) USA Analys av 

bokslutsdata för 

76 (48) stycken 

buyout-förvärv.   

Tecken på ökad operativ effektivitet, 

effektivare kostnadsstrukturer och 

förbättrade kassaflödesmarginaler. 

Förändringarna i företagets operativa 

prestanda kunde inte förklaras genomen 

minskning av företagets personal, utan 

ansåg snarare bero på förändrade 

incitament att arbeta.     

      

 

  

  

  

    

Baker och Wruck 

(1989) 

USA Analys av 

bokslutsdata för 

ett buyout-

förvärv.     

Tecken på ökad operativ effektivitet, 

minskad kapitalbindning och minskade  

agentkostnader. Framför allt ansågs 

buyout-förvärvet leda till strukturella 

förändringar (övervaknings-, kontroll- 

finansierings- och kompensationsstruktur) 

och öka företagets prestanda.  
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Smith (1990) USA Analys av 

bokslutsdata för 

58 stycken 

buyout-förvärv.    

Tecken på ökad operativ effektivitet och 

minskad kapitalanvändning. En 

signifikant ökning av företagets operativa 

resultat kunde påvisas och delvis förklaras 

genom en minskning i företagets 

rörelsekapital. 

 

  

   

Lichtenberg och 

Siegel (1990) 

USA Analys av 

bokslutsdata för 

1000 stycken 

tillverknings-

enheter.   

Tecken på en förbättrad produktivitet efter 

buyout-förvärvet. Resultatet visade även 

att arbetarna i tillverkningsenheterna 

erhöll en ökad kompensation efter 

förvärvet, vilket delvis ansågs gynna 

tillverkningsenheternas produktivitet och 

minska övervakningsbehovet av arbetarna.    

    

 

 

  

   

   

Muscarella 

Vetsuypens 

(1990) 

USA Analys av 

bokslutsdata för 

72 stycken 

buyout-förvärv.  

Tecken på ökad operativ effektivitet och en 

signifikant förbättring av företagens 

lönsamhet. Orsaken till 

lönsamhetsförbättringarna ansågs i 

huvudsak bero på företagets förmåga att 

minska sina kostnader efter förvärvet, än 

på ökade intäkter eller en effektivare 

omsättning av företagets resurser.    

 

 

 

 

  

   

   

   

Opler (1992) USA Analys av 

bokslutsdata för 

44 stycken 

buyout-förvärv.  

Tecken på förbättrad operativ prestanda. I 

förhållande till omsättningen ökade 

företagets operativa resultat i genomsnitt 

med 11,6%. Det operativa resultatet per 

anställd ökade med 40,3%.   

 

 

  

  

 

Smart and 

Waldfogel (1994) 
USA Analys av 

bokslutsdata för 

48 stycken 

buyout-förvärv 

(baserad på 

Kaplan (1989a). 

  

Verifierar tidigare studier som funnit bevis 

för att buyout-förvärvet ökar företagets 

operativa prestanda.    

   

   

    

Zahra (1995) USA Intervju baserad 

analys av 47 

stycken buyout-

förvärv. 

 

Företagens prestanda förbättrades 

signifikant efter buyout-förvärvet. Studien 

visade även tecken på en förbättrad 

produktutveckling och en ökad 

entreprenörsanda efter buyout-förvärvet.     

 

  

  

    

Amess (2002)  Storbritannien Analys av 

bokslutsdata för  

78 stycken 

buyout-förvärv.   

Tecken på operativ effektivitet och ökad 

produktivitet. Resultatet indikerar att en 

koncentrerad ägarstruktur, en ökad 

skuldsättningsgrad och ett närmare 

samarbete mellan styrelse och ledningen 

skapar nya incitament och minskar 

företagets agentkostnader.    
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Bruining, Boselie, 
Wright och  

Bacon (2005) 

Storbritannien 

och 

Nederländerna 

Enkät och 

intervju baserad 

analys av 145 

stycken brittiska 

buyout-förvärv 

och 45 stycken 

nederländska 

buyout-förvärv.     

Tecken på en högre sysselsättning, mer 

skolning och överföring av mer 

maktbefogenheter åt de anställda. I 

kombination med att insatserna för HRM 

(human resource management) 

aktiviteterna ökade, ansågs även 

lönenivåerna för olika personalgrupper 

inom företaget att öka. Effekterna inom 

företagen var dock starkare i 

Storbritannien än i Nederländerna.        

 

   

 

En högre lönenivå inom företagen kunde 

även märkas.      

 

  

  

  

   

Bergström, Grubb 
och Jonsson 
 (2007) 

Sverige Analys av 

bokslutsdata för   

73 stycken 

buyout-förvärv.     

 

Tecken på en förbättrad operativ 

prestanda. Buyout-förvärven ansågs 

förbättra företagens operativa resultat 

men inte företagets tillväxt. I motsats till 

tidigare forskning fann man inga bevis för 

att det skett någon ovanlig minskning, 

vare sig i företagens sysselsättningsgrad 

eller lönenivåer. På basis av de statistiska 

resultaten kunde förändringen i företagets 

lönenivåer delvis förklara förändringen i 

företagets operativa resultat.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

  
 

    



 

 

58 

5 DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGEN 

Syftet med den empiriska undersökningen är att statistiskt undersöka de teoretiska 

hypoteserna som ställts upp i kapitel 3.3. Kapitel 5.1 börjar med att presentera 

datamaterialet för undersökningen. Val av undersökningsmetod motiveras i kapitel 5.2 

för att därefter gå över till att beskriva undersökningsmodellen och de statistiska 

hypoteserna.  

5.1. Data 

I detta kapitel beskrivs hur stickprovet valts ut och data samlats in för 

undersökningsvariablerna. Därefter presenteras stickprovets generella karaktär och 

undersökningsdatans egenskaper med hjälp av deskriptiv statistik.   

5.1.1. Stickprovsurval 

Datainsamlingen har bestått av två delmoment, varav den ena omfattat insamling av 

data för europeiska företag som genomgått en buyout och det andra omfattat insamling 

av bokslutsdata för de undersökningsvariabler som ingår i studien. Data för företag 

som förvärvats via en buyout har erhållits från ett antal olika källor. Ett viktigt 

urvalskriterium för datainsamling var att företagen inte var publika före förvärvet.57 

Kriteriet används för att spegla den utveckling som skett på buyout marknaden inom 

Västeuropa under de senaste decennierna. Generellt sett har buyoyt förvärven av 

publika företag varit betydligt färre på den europeiska buyout marknaden än buyout-

förvärven varit av privata företag (EVCA). 

Information över buyout-förvärv har i huvudsak samlats in via den finska, svenska och 

europeiska riskkapitalföreningens hemsida.58 Framför allt har föreningarnas 

medlemslistor använts för att få reda på vilka företag som förvärvats via en buyout, 

tidpunkten för förvärvet och vilka parter som varit delaktiga vid förvärvet. Denna väg 

har delvis valts för att bland annat kontrollera för att åtminstone ett av de ursprungliga 

riskkapitalbolagen som medverkat vid förvärvet fortsatt att vara delaktig i förvärvet 

under företagets investeringsperiod. Urvalskriteriet är viktigt på grund av att 

riskkapitalbolaget antas ha en betydande inverkan på företagets 

                                                        
57 Även kallad “Public-to-private” förvärv, se bland annat Kaplan (1989a).   
58 Hemsidan för den finska, den svenska och den europeiska riskkapitalföreningen www.fvca.fi, 

www.svca.se, www.evca.com.   
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omstruktureringsprocess och delvis påverka de förändringar som sker i företagets 

operativa verksamhet. Information över företag som förvärvats via en buyout har även 

samlats in från ekonomiska tidskrifter liksom Kauppalehti, Dagens Industri och The 

European Venture Capital Journal (EVCJ) som månatligen informerar om buyout-

förvärv som skett på den europeiska marknaden. På samma sätt som för de övriga 

buyout-förvärven har riskkapitalbolagets medverkan vid dessa förvärv kontrollerats via 

riskkapitalföreningarnas hemsida.   

Sammanlagt erhölls data över 66 stycken europeiska buyout-förvärv.59 Ett viktigt 

urvalskriterium för företagssamplet var dessutom att tillgänglig bokslutsdata erhölls för 

samtliga förvärv i AMADEUS databas60 vilket leder oss in på datainsamlingens andra 

delmoment – insamling av data för undersökningsvariablerna.  

5.1.2. Insamling av undersökningsdata 

I syfte att testa de teoretiska hypoteserna som tidigare presenterats samlas 

bokslutsdata in från AMADEUS databas för samtliga företag som ingår i stickprovet. 

För varje företag samlas bokslutsdata in för nio undersökningsvariabler (två oberoende 

och sju beroende variabler) som valts ut och formulerats på basis av den teori och 

tidigare forskning som presenterats i kapitel tre och fyra.  

Innan undersökningsvariablerna presenteras och definieras i kapitel 5.1.2.2. återges de 

teoretiska hypoteserna i en sammanfattande tabell i kapitel 5.1.2.1. Kapitlet är ämnat 

att ge en snabb överblick av de teoretiska hypoteserna och samtidigt presentera vilken 

undersökningsvariabel som hör till respektive teoretisk hypotes. Kapitel 5.1.2 avslutas 

med att beskriva hur data samlats in för undersökningsvariablerna.       

5.1.2.1. Sammanfattning av de teoretiska undersökningshypoteserna 

Detta stycke är ämnat att ge snabb överblick av de teoretiska hypoteser som skall 

undersökas i arbetets empiriska del. Sammanlagt undersöks sju stycken teoretiska 

hypoteser som valts ut och ställts upp på basis av den teori och tidigare forsknings som 

presenterats i kapitel tre och fyra. Tabell 2 sammanfattar de teoretiska hypoteserna och 

                                                        
59 Stickprovsstorleken är i linje med tidigare forskningar (se Kaplan, 1989a; Smith, 1990; Muscarella och 

Vetsuypens, 1990; Opler, 1992; Zahra, 1995; Bergström et al., 2007). Antalet företag borde således vara 

tillräckligt stort för att kunna göra en meningsfull analys av undersökningsresultaten.  
60 AMADEUS databas som tillhandahålls av Burea van Dijk innehåller finansiell information över ca.8 

miljoner publika och privata företag i 38 europeiska länder.  
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presenterar samtidigt vilken undersökningsvariabel som motsvarar respektive teoretisk 

hypotes.61     

Tabell 2  Sammanfattning av teoretiska undersökningshypoteser och 
undersökningsvariabler. 

 

 

HI 

 

Företagets försäljningsmarginal förväntas öka efter buyout-förvärvet och ha en 

positiv effekt på företagets operativa prestanda. (Undersökningsvariabel: GP)  

 

 

 

H2 

Andelen totala personalkostnader i företaget förväntas minska efter buyout-

förvärvet och ha en positiv effekt på företagets operativa prestanda.  

(Undersökningsvariabel: TPK) 

 

 

H3 
Företagets fasta tillgångar förväntas minska efter buyout-förvärvet och ha en 

positiv effekt på företagets operativa prestanda. (Undersökningsvariabel: FFT) 

 

 

H4 
Företagets rörelsekapital förväntas minska efter buyout-förvärvet och ha en positiv 

effekt på företagets operativa prestanda. (Undersökningsvariabel: RK)  

 

 

H5 
Personalens produktivitet förväntas öka efter buyout-förvärvet och ha en positiv 

effekt på företagets operativa prestanda. (Undersökningsvariabel: ATP) 

 

 

H6 
Den genomsnittliga kostnaden per anställd förväntas öka efter buyout-förvärvet och 

ha en positiv effekt på företagets operativa prestanda. (Undersökningsvariabel: GPK)   

 

 

H7 
Andelen främmande kapital i företaget förväntas öka efter buyout-förvärvet och ha 

en positiv effekt på företagets operativa prestanda. (Undersökningsvariabel: FFK) 

 

                                                        
61 Se kapitel 5.1.2.2. för en utförlig beskrivning av undersökningsvariablerna.  
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5.1.2.2. Undersökningsvariabler     

Totalt sett har sju stycken oberoende variabler och två stycken beroende variabler valts 

ut och formulerats på basis av den teori och tidigare forskning som presenterats i 

teoriavsnittet. De oberoende variablerna ger uttryck för de indikatorer som driver 

företagets operativa prestanda och som antas förändras till följd av att företaget 

genomgår en buyout. De två beroende variabler ger uttryck för två mått på företagets 

operativa prestanda.62 I syfte att testa de teoretiska hypoteserna som presenterats i 

kapitel 5.1.2.1 har undersökningsvariablerna definierats på följande sätt:  

Tabell 3 Oberoende undersökningsvariabler. 

 

 

1.  

 

Oberoende variabel GP  ger uttryck för H1 och för företagets försäljnings -  

marginal.63 

 

Definition av GP: Omsättning – rörliga kostnader. Där, rörliga kostnader är t.ex. 

materialkostnad, förändring i varulager och externa tjänster. 

 

 

 

 

 

2. 

 

    Oberoende variabel TPK   ger uttryck för hypotes H2 och för företagets totala 

personalkostnad. 

Definition av TPK: Total personalkostnad/Omsättning. Där, totala 

personalkostnader inkluderar både fasta och rörliga personalkostnader. 

 

 
 

 

3. 

                  

Oberoende variabel FFT   ger uttryck för H3 och för andelen fasta tillgångar i 

företaget. 

Definition av FFT: Totala andelen fasta tillgångar/Balansomslutning. Där, 
materiella tillgångarna inte är separerade från immateriella tillgångar. 

   

 

 

 

4. 

    

   Oberoende variabel RK   ger uttryck för H4 och för företagets rörelsekapital. 

    Definition av RK: Varulager + kundfordringar – leverantörsskulder. Där, den 

snävaste definitionen av rörelsekapital är tillämpad (innehåller inte andra icke 

räntebärande balansposter i kortfristiga tillgångar och skulder). 

          

 

                                                        
62 Se bland annat Bergström et al. (2007) och kapitel 1.5.    
63 Data för denna variabel erhölls endast för 23 stycken företag. Se kapitel 5.1.2.3.  
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5. 

 

Oberoende variabel ATP   ger uttryck för H5 och för företagspersonalens 

produktivitet.  

    Definition av ATP: Omsättning/Totala antalet anställda. 

 

 

 

6. 

   

Oberoende variabel GPK   ger uttryck för H6 och för företagets genomsnittliga 

personalkostnad.   

Definition av GPK: Total personalkostnad/Totala antalet anställda. Där, totala 

personalkostnader inkluderar både fasta och rörliga personalkostnader. 

 
 
   

 
 

 

 

7. 

    

 

    Oberoende variabel FFK  ger uttryck för H7 och för andelen främmande kapital i 

företaget.     

 

Definition av FFK: Totala andelen främmande kapital/Balansomslutning. Där, 

främmande kapital avser kort- och långfristiga räntebärande balansposter. 

 
  

Tabell 4 Beroende undersökningsvariabler. 

 

I syfte att undersöka vilka indikatorer (oberoende variabler) som påverkar företagets 

operativa prestanda efter buyout-förvärvet identifieras två olika mått på operativ 

prestanda, EBO och OM. EBO, som ger uttryck för företagets operativa resultat har 

använts frekvent i tidigare undersökningar som ett lönsamhetsmått på företagets 

 

1. 

 

Beroende variabel EBO   ger uttryck för företagets operativa resultat och testas 

mot H1-H7.  

    Definition av EBO: EBITDA/Omsättning där EBITDA definieras som operativt  

resultat före avskrivningar och amorteringar, finansiella poster, extraordinära 

poster, bokslutsdispositioner och skatter. 

 

poster, bokslutsdispositioner och skatter. 

  
 
  
 

 
 

2. 

Beroende variabel OM  ger uttryck för företagets omsättningstillväxt och testas 
mot H1-H7.    

      Definition av OM: Företagets ”year-on-year” förändring i omsättning.  
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operativa verksamhet (se till exempel Kaplan, 1989a; Bergström et al., 2007). 

Lönsamhetsmåttet är tacksamt att använda framför allt på grund av att måttet antas 

återspegla den reella förändringen som sker i företagets verksamhet (Bergström et al., 

2007). Vid uträkningen av EBITDA beaktas varken avdragsgilla räntekostnader, 

skatter, amorteringar eller avskrivningar. Företagets operativa resultat kan således inte 

”manipuleras” fram genom till exempel ränteavdrag eller genom att bokföringsvärdet 

av företagets tillgångar skrivs upp och avskrivs i en accelererad takt i 

företagsbeskattningen (Berg och Gottschalg, 2005). Val av kapitalstruktur eller 

avskrivningsteknik antas således inte påverka uträkningen av företagets operativa 

resultat i någon nämnbar omfattning. Valet att även inkludera omsättning som ett mått 

på operativ prestanda med variabeln OM får stöd i Bergström et al. (2007) studie där 

omsättningstillväxten i företaget anses utvidga analysen av EBITDA/Omsättning. 

5.1.2.3. Datainsamling 

För att minska effekten av att företaget innan företagsförvärvet justerar sina bokslut 

nedåt samlas bokslutsdata in över samtliga företag för minst tre år innan förvärvet. 

Likaså samlades bokslutsdata in för samtliga företag för minst tre år efter buyout-

förvärvet. Kriteriet för tidsperioden -3 till +3 fastställdes för att inkludera information 

om hur variablerna förändras på såväl kort som på lång sikt. Utav samplets 66 företag 

saknades bokföringsdata helt för fyra stycken buyout-förvärv i AMADEUS databas. För 

två företagsförvärv saknades bokslutsdata för en majoritet av variablerna i tidpunkt -1 

till -3. För samtliga 62 stycken företag utom ett företag erhölls dock bokslutsdata för 

alla undersökningsvariabler för minst tre år efter buyout-förvärvet. Bokslutsdata för 

variabel GP erhölls dock endast för 23 stycken företag under samma tidpunkt det vill 

säga från -3 år till +3 år efter buyout-förvärvet. Eftersom bokföringsdata för 

majoriteten av buyout-företagen erhölls för minst 3 år före och minst 3 år efter 

förvärvet för samtliga undersökningsvariabler inkluderas endast bokföringsdata över 

denna tidsperiod i datasamplet. Som standard i liknande undersökningar64 exkluderas 

bokföringsdata för det år som buyout-förvärvet sker. Anledningen till att året inta tas i 

beaktande är att bokslutsdata som ingår i räkenskapsåret kan vara svår att kategorisera 

in under händelser som sker före respektive efter buyout-förvärvet.  

Resultaten från datainsamlingen leder till att 7 stycken buyout-företag måste uteslutas 

från det ursprungliga företagssamplet på 66 stycken buyout-företag. Det slutgiltiga 

                                                        
64 Se bland annat Kaplan (1989a) och Bull (1989).   
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antalet buyout-företag som ingår i undersökningen uppgår således till 59 stycken 

europeiska företag som förvärvats under tidsperioden 2001-2006.65 En lista över alla 

företag som inkluderats i samplet presenteras i Appendix 1. 

5.1.3. Sampel distribution 

I tabell 5 presenteras generell statistik över undersökningens stickprov. Sammanlagt 

har buyout-förvärv från 9 stycken europeiska länder inkluderats i stickprovet för att få 

en viss spridning av förvärven i samplet. Från tabell 5 ser vi dock att distributionen av 

buyout-förvärv mellan länderna är vinklad. 69,5 % av buyout-förvärven som ingår i 

samplet är antingen brittiska eller svenska. De resterande länderna Finland, Norge, 

Tyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna och Italien representerar knappt en 

tredjedel av stickprovet. Även om företagssamplet inte kan ge en sanningsenlig bild av 

hur utvecklad buyout marknaden i de separata länderna är tenderar samplet att vara i 

linje med den utveckling av buyout marknaden som skett under de senaste åren i 

Storbritannien och Sverige. I relation till bruttonationalprodukten var investeringarna i 

buyout-förvärv näst högst i världen i Storbritannien år 2007 vartefter svenska 

investeringar i buyout-förvärv låg tredje högst på världslistan (Wright et al., 2009a).66   

Från tabell 5 ser vi vidare att buyout-förvärven som inkluderats i studien skett mellan 

åren 2001-2006. Majoriteten av förvärven som ingår i samplet 77,9 % förvärvades 

under tidsperioden 2001-2004. Generellt sett anses tidsperioden vara kritisk för 

företagsförvärv på grund av den finansiella svacka som började runt år 2000 och 

fortsatte ända in på 2004.  Denna händelse anses dock inte ha någon synbar inverkan 

på stickprovsurvalet på grund av att den europeiska riskkapitalmarknaden inte 

märkbart påverkades av svackan (Wright et al., 2009a).  

Från tabell 5 ser vi även att storleken på majoriteten av buyout-förvärven som ingår i 

undersökningen är mindre än 150 miljoner euro. Detta är i linje med det 

urvalskriterium som ställdes upp för stickprovet.67 Vi ser dessutom att majoriteten av 

förvärven som inkluderats i undersökningen är av typen LBO. Eftersom den praktiska 

skillnaden mellan de olika förvärvstyperna kan vara hårfin (se definitionen av olika 

                                                        
65 På senare år har det blivit allt viktigare för riskkapitalbolagen att lägga större fokus på de förvärvade 

företagens operativa verksamhet (Kaplan och Strömberg, 2009). Tidsperioden som valts för 

företagssamplet (2001-2006) anses således vara väl anpassad för att beakta den senaste utvecklingen som 

skett på Private Equity marknaden.    
66 Först på listan låg USA. 
67 Storleksmässigt tenderar privatägda företag vanligtvis vara mindre än publika företag. 
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typer av buyout-förvärv i kapitel 2.1) så anses distributionen av buyout-typerna inte ha 

någon större inverkan på undersökningens r2esultat.  

Tabell 5    Sampel distribution. 

 
Land  

 
 

 
Antal 

 
Procent 

                                                            
Storbritannien     22    37,3% 
Sverige   19 32,2% 

Frankrike  9 15,2% 

Finland   2 3,4% 

Norge   2 3,4% 

Belgien   2 3,4% 

Nederländerna  1 1,7% 

Tyskland   1 1,7% 

Italien   1 1,7% 

Totalt    59    100% 

 

 
Tidpunkt för förvärvet 

  
Antal 

 
Procent 

    
2006  1 1,7% 

2005  12 20,3% 

2004   24 40,7% 

2003  12 20,3% 

2002  8 13,5% 

2001  2 3,4% 

Totalt  59    100% 
 

 
Transaktionsvärde 

  
Antal 

 
Procent 

    
> 50 M€  28 47,4% 

50 – 149 M€  17 28,8% 

150 – 249 M€  7 11,9% 

250 M€ <  7 11,9% 

Totalt  59    100% 
 

 
Typ av förvärv 

 
 

 
Antal 

 
Procent 

    
LBO  36 61,0% 

MBO  19 32,2% 

IBO   1 1,7% 

Secoundary buyout  3 5,1% 

Totalt  59    100% 
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5.1.4. Deskriptiv statistik 

I detta delkapitel presenteras deskriptiv statistik över undersökningens variabler. 

Kapitlet börjar med att presentera allmänt hur data ser ut i tabell 6 för att sedan testa 

för om de förklarande variablerna sinsemellan är kolinjära68 i tabell 7 och 8.   

Tabell 6   Deskriptiv statistik över undersökningsvariabler. 

 EBO OM TPK FFT RK ATP GPK FFK GP 

Maximum 
1.21 1.86*10^6 69.98 0.98 1.58*10^6 1.18*10^4 304.00 2.09 1.52*10^6 

Minimum 
-0.96 1213.47 0.90 0.01 -59438.00 0.34 0.20 0.13 660.13 

Medelvärde 
0.15 1.39*10^5 22.03 0.47 25409.59 397.73 41.95 0.66 80673.59 

Median 
0.13 66526.41 19.34 0.46 6819.10 160.75 33.25 0.65 29171.85 

Standardav-

vikelse 

 

 

0.21 2.27*10^5 13.42 0.27 1.33*10^5 968.64 32.96 0.25 2.09*10^5 

Skevhet 
-1.13 4.15 1.13 0.14 10.15 7.11 3.60 1.14 5.70 

Toppighet 
15.24 24.31 4.31 1.84 109.70 68.08 21.10 8.18 36.38 

Jarque-Bera  
p-värde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Antal 
observationer 354 354 354 354 354 354 354 354 138 

 

Tabell 6 presenterar en översikt för en rad olika mått som beskriver datans egenskaper. 

För de båda beroende variablerna EBO och OM ser vi att seriernas standardavvikelser 

är i ungefärlig proportion till deras medelvärde, vilket kan tolkas som en indikation på 

att outliers (abnormala observationer) inte är speciellt vanligt förekommande för dessa 

två serier. Vidare kan man se att EBO och OM har skevheter som skiljer sig från noll. 

Medan EBO är skev till vänster (det vill säga har negativ skevhet) så är OM skev till 

höger (positiv skevhet). Tillsammans med den höga toppigheten69 (15.24 för EBO och 

24.31 för OM) så innebär detta att serierna sannolikt inte är normalfördelade. Detta 

verifieras av ett Jarque-Bera test (se raden med namnet: Jarque-Bera p-värde i Tabell 

6), som visar på att nollhypotesen att de enskilda serierna EBO och OM är 

normalfördelade kan förkastas, ty p-värdet är nära noll.70 

                                                        
68 Ett annat ord för kollinjäritet är multikolinjäritet.  
69 När toppigheten är över noll har kurvan tjocka svansar och när toppigheten är under noll så har kurvan 

smala svansar (Gujarati, 2003, s.130-132; Westerlund, 2005, s.111).  
70 Skevheten för en normalfördelad variabel är lika med 0 medan toppigheten för en normalfördelad 

variabel är lika med 3. Jag testar för om variabeln är normalfördelad genom att applicera ett Jarque-Bera 
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Innan den deskriptiva statistiken för de förklarande variablerna X1 till X7 kort 

sammanfattas bör följande noteras: Sammanlagt finns det 354 observationer för 

variablerna X1 till X6, då data för 59 företag observeras i 6 tidpunkter (tre tidpunkter 

före buyout-förvärvet och tre tidpunkter efter buyout-förvärvet). Som det redan 

tidigare förklarats så fanns för GP endast data tillgänglig för 23 företag för hela 

tidsperioden (tre tidpunkter före buyout-förvärvet och tre tidpunkter efter buyout-

förvärvet) och därför finns det endast 138 observationer för X7.   

Från Tabell 6 observeras följande. Medan de enskilda elementen i serierna FFK och 

FFT (i absolutbelopp) är låga, kan man se att dessa delar vissa egenskaper med de 

övriga variablerna. För GPK, TPK, FFK och FFT observeras låga standardavvikelser i 

förhållande till deras medelvärde.71 För ATP, RK och GP observeras motsatsen – höga 

standardavvikelser i förhållande till medelvärde. Vidare kan man se att alla serier 

förutom FFT är starkt skeva till höger (positiva värden). För FFT observeras visserligen 

en positiv skevhet lika med 0.14, men att denna således är nära till att vara symmetriskt 

distribuerad.72 Den låga toppigheten (1.84) gör dock att man med ett Jarque-Bera test 

kan förkasta nollhypotesen att serien är normalfördelad. För de andra serierna GPK, 

TPK, ATP, FFK, RK och GP gäller att man med Jarque-Bera tester likaså kan förkasta 

nollhypotesen att dessa är normalfördelade - i dessa fall dock beroende på seriernas 

mycket höga toppighet.73  

Slutligen undersöks om de förklarande variablerna är kolinjära. Om så är fallet uppstår 

det problem som i den ekonometriska litteraturen är känt som multikolinjäritet. Detta 

innebär att två eller flera variabler är starkt korrelerade med följden att det uppstår 

komplikationer att separera effekterna av de individuella regressionskoefficienterna 

(Westerlund, 2005, s.160).74 Det enklaste sättet att testa för om så är fallet för de 

förklarande variablerna är att räkna ut korrelationen mellan alla förklarande variabler. 

                                                                                                                                                                   
test (Gujarati, 2003, s. 148-149). I detta test är nollhypotesen att stickprovet är normalfördelat mot 

alternativhypotesen att det inte är normalfördelat. Rad 8 i Tabell 6 ger p-värdet för Jarque-Bera testet för 

alla variabler. Om p-värdet är lågt (under 5 %) kan man förkasta nollhypotesen att kurvan är 

normalfördelad. Det vill säga H0 = normalfördelad. Variablerna testas statistiskt eftersom variablerna 

antas vara stokastiska det vill säga slumpmässiga.    
71 Om kvoten mellan standardavvikelsen och medelvärdet är under 1 är standardavvikelsen låg.   
72 Distributionen anses vara symmetriskt fördelad om skevheten är lika med noll.  
73 Toppigheten för variabel TPK skiljer sig inte mycket åt från en normalfördelad distribution 4,31 jmf. med 

3 (se ovan fotnot 70). I kombination med Jarque-Bera testet kan man dock förkasta H0 att variabeln är 

normalfördelad.   
74 Korrelationen kan antingen vara positiv eller negativ. I båda fallen uppstår samma negativa effekt. Om 

korrelationen är positiv drar variablerna mot samma håll och om korrelationen är negativ går variablerna 

mot motsatt håll.   
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Om en eller flera sådana korrelationer skulle vara höga (> 0.8) så är detta en stark 

misstanke att multikolinjäritet kan vara ett problem (Westerlund, 2005, s.160). Tabell 

7 visar korrelationsmatrisen mellan alla variabler exklusive GP. Från tabellen ser man 

att den högsta korrelationen är mellan GPK och ATP som uppgår till 0.62, vilken dock 

ligger mellan rimliga gränser. Tabell 8 visar korrelationsmatrisen mellan alla variabler. 

Notera bör dock här att endast 138 observationer används för att räkna ut 

korrelationen i Tabell 8 eftersom det endast finns 138 observationer av GP. Även här 

ser man att det inte föreligger någon misstanke att variablerna skulle vara kolinjära, då 

den högsta korrelationen (mellan GPK och ATP) är 0.50.     

Tabell 7 Korrelationsmatris över alla variabler exklusive GP. 

 TPK FFT RK ATP GPK FFK 

TPK  1.00      

FFT 0.16  1.00     

RK -0.13 -0.13  1.00    

ATP -0.35 0.04 0.50 1.00   

GPK 0.04 0.16 0.10 0.62  1.00  

FFK 0.11 0.18 0.06 -0.12 -0.24 1.00 

 

Tabell 8     Korrelationsmatris över alla variabler. 

 TPK FFT RK ATP GPK FFK GP 

TPK  1.00       

FFT 0.06  1.00      

RK 0.13 -0.37  1.00     

ATP -0.43 -0.38 0.07 1.00    

GPK   0.38 

 

-0.37 0.12 0.50  1.00   

FFK -0.02 0.39 -0.16 -0.10 -0.22 1.00  

GP -0.00 0.36 -0.32 -0.13 -0.12 0.24 1.00 

 

5.2. Statistisk metod 

I detta kapitel beskrivs den empiriska referensramen. Det vill säga, i kapitlet 

presenteras i detalj de statistiska och ekonometriska metoder som kommer att 

användas för att analysera den insamlade data. 

Eftersom data består av ett antal företag som observeras över tid kommer data 

analyseras som en panel av data. Paneler kan analyseras på tre olika sätt. För det första 

kan man samla data över alla företag i en mängd och analysera varje mängd separat i 
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varje tidpunkt det vill säga som en mängd av tvärsnittsdata. Det andra 

tillvägagångssättet är att behandla varje enskilt företag separat och analysera företaget i 

alla tidpunkter som en individuell tidsserie. Det tredje sättet, som även kommer att 

användas i denna avhandling är att kombinera de två tillvägagångssätten och analysera 

alla företag gemensamt över tid. 

Fördelen med den tredje modelleringsmetoden är den ökade precisionen i hur man 

estimerar modeller för data över individer (i vårt fall företag) och tid. Anledningen till 

den ökade effektiviteten för dessa sorter av estimeringsmetoder är helt enkelt att man 

tar vara på all tillgänglig information i data. En ytterligare fördel med paneldata 

metoder är att man i paneldata modeller kan tillåta icke-observerbar heterogenitet för 

de olika företagen. Dessutom tillåter en viss klass av paneldata modeller att 

heterogeniteten är korrelerad med de förklarande variablerna, vilket till exempel har en 

fördel i denna applikation då det är troligt att anta att beslut som påverkar 

undersökningsvariablerna också påverkar icke-observerade variabler.      

En tredje fördel med paneldata modeller är möjligheten att modellera dynamiken för 

individuella företag över tid samtidigt som det är möjligt att modellera dynamiken 

mellan företagen. En tvärsnittsmodell kan till exempel ge information om en 

förklarande variabels påverkan på en beroende variabel är 20 % i en speciell tidpunkt, 

men ger dock ingen information om dessa 20 % gäller under ett längre tidsspann. Till 

skillnad från tvärsnittsmodeller kan paneldata modeller ge sådan information på grund 

av att dessa modeller kan modellera det dynamiska beroendet mellan variabler såväl 

som över tid. 

Detta kapitel fortsätter med att ge en generell beskrivning av paneldata metoder. Till en 

början beskrivs en mycket generell linjär paneldata modell. Den linjära paneldata 

modellen kommer även att användas i den empiriska undersökningen. I följande 

delkapitel redogörs för hur modellen estimeras och hur inferens på modellens 

parametrar utförs. Dessutom presenteras vissa diagnosiska tester som kan användas i 

syfte att testa modellens hypoteser. Modellen som används i undersökningen 

presenteras och beskrivs därefter i kapitel 5.2.2.   
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5.2.1. Paneldata modeller75 

Antag att ett stickprov utförs över   företag indexerade         vilka observeras 

över   tidpunkter som betecknas        . En mycket vanlig och generell (panel data) 

modell för att analysera denna sorts av data som tillåts variera både över företag och tid 

är: 

                                          (1) 

I denna modell betecknas      som den beroende variabeln. Med andra ord är det denna 

variabels variation som man med hjälp av   antal förklarande variabler (eller 

regressorer) som betecknas         vill kunna förklara. Subindex       används för att 

beteckna att företag   observeras i tidpunkt  . På samma sätt är då       den första 

förklarande variabeln för företag   observerad i tidpunkten  . Vidare antas att 

modellens residualer (eller feltermer)      är oberoende och identiskt fördelade med 

medelvärde   och varians   .  Detta kan skrivas som:                 . I modellen som 

senare kommer att användas i undersökningen görs ytterligare ett antagande om att 

residualerna är normalfördelade. Dock kräver den generella modellen endast att 

residualerna är oberoende och identiskt fördelade med samma varians   .    

I den modell som används i undersökningen kommer även    att inkluderas som en 

ytterligare förklarande variabel.    är slumpmässiga variabler som har som syfte att 

fånga upp eventuell icke-observerbar heterogenitet mellan företag. Denna variabel kan 

hanteras på två olika sätt. En variant som kallas för ”fixed-effects” behandlar    som en 

slumpmässig variabel som potentiellt korrelerar med de förklarande variablerna 

       . Detta korrelationsantagande innebär att    blir en parameter som estimeras 

tillsammans med          
 . I den andra varianten, vilken oftast kallas ”random-

effects”, antas istället att    är oberoende av        . Den nya variabeln    kan 

definieras som             , och följaktligen kan modell (1) skrivas som:  

                                        (2) 

Observeras bör dock att det endast är antagandet om att     och således      är 

oberoende och inte korrelerar med          som gör att modell (1) kan skrivas som 

                                                        
75 Detta och nästföljande två kapitel ger en kort sammanfattning av paneldata litteraturen. Materialet som 

presenteras i dessa kapitel är uteslutande hämtat från Wooldridge (2009, kapitel 14), Westerlund (2005, 

kapitel 5 och 8) och Gujarati (2003, kapitel 12,16 och 18).  
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modell (2). Om    och således      dock skulle korrelera med          det vill säga vara 

beroende av de förklarande variablerna och modell (2) används för att estimera 

parametrarna          
  så blir skattningarna av parametrarna icke-konsistenta (icke 

korrekta) till följd av att          är endogena.76  

Till följd av att det i paneldata litteraturen finns två olika grundläggande modeller 

uppstår en mycket central fråga: Vilken av modellerna bör man välja? Tyvärr verkar det 

inte finnas något helt entydigt svar på denna fråga (Gujarati, 2003, s.650-651; 

Wooldridge, 2009, s.493). Wooldridge (2009) och Gujarati (2003) beskriver detta som 

ett val helt beroende av utseendet på den tillgängliga datan, men att det finns ett par 

olika riktlinjer för att välja modell. Då skillnaden mellan (1) – ”fixed-effects” och (2) – 

”random-effects” helt enkelt är antagandet om oberoende mellan    och         så är 

det viktigt att notera att ”fixed-effects” är korrekt i båda fallen. Det vill säga, ”fixed-

effects” är korrekt även om det i själva verket inte finns något beroende mellan 

variablerna. Man kan därför säga att ”random-effects” är ett specialfall av ”fixed-

effects” och därför också säga att den senare klassen av modeller är mer generell än den 

förra.  

Ett mer statistiskt korrekt sätt att välja mellan modellerna är att utföra ett så kallat 

Hausman test (Wooldridge, 2009, s.493; Gujarati, 2003, s.650; Eviews 6 User Guide II, 

2007, kapitel 39, s.568). Detta test specificerar nollhypotesen att från en skattning av 

”random-effects” modellen pröva om    och         är korrelerade. Nollhypotesen är 

därför att ”random-effects” modellen är korrekt mot alternativhypotesen att ”fixed-

effects” modellen är korrekt. För alla regressioner i undersökningen utförs följaktligen 

först ett Hausman test för att testa ”random-effects” mot ”fixed-effects”.  

5.2.1.1. Estimering av paneldata modeller 

Efter att en ekonometrisk modell specificeras utifrån den teoretiska referensramen och 

antagande om beroende (modell (1)) eller oberoende (modell (2)) mellan    och 

        gjorts estimeras parametrarna i modell (1) eller (2). Detta görs i syfte att 

kunna genomföra statistisk inferens av stickprovet (se nästa kapitel 5.2.1.2) och för 

man på ett statistiskt säkerställt sätt skall kunna dra några slutsatser av de teoretiska 

                                                        
76 Endogenitet är helt enkelt namnet på det fenomen som uppstår av att GAUSS-MARKOV antagandet om 

oberoende mellan de förklarande variablerna och residualtermen bryts. Hänvisning görs till diskussionen i 

Gujarati (2003, kapitel 18) för de kvantitativa effekterna av endogenitet. 
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hypoteserna som ställts upp. För att bättre förstå skillnaden mellan modell (1) och 

modell (2) beskrivs i detta stycke kort hur modellerna estimeras.  

I ”fixed-effects” modellen som utgör modell (1) behandlas    som en parameter som 

estimeras tillsammans med           
 . Svårigheten här är då att hitta en lämplig 

estimator för    då denna antas variera mellan företagen       .77  Lyckligtvis finns 

det dock ett naturligt sätt att undvika direkt estimering av dessa parametrar. Eftersom 

det kommande resonemanget gagnas av att ”fixed-effects” modellen härleds så 

presenteras här en härledning av modellen:  

Betrakta modell (1) och ta genomsnittet över  : 
 

 

 
     

 

   

 
 

 
                                       

 

   

  

                                   (3) 

där               
 
                     

 
    och               

 
   .  

 

I fall differensen mellan modell (1) och (3) tas så erhålls följande uppställning.  
 
 

                                                                 

                                                         (4) 

I transformationen elimineras   .78 Fördelen med detta är att man helt enkelt då kan 

applicera minsta-kvadrat metoden på den transformerade modellen (4) för att erhålla 

skattningar av        . Noteras bör dock att man utifrån dessa skattningar sedan kan 

erhålla korrekta skattningar av   
79 (Wooldridge, 2009, s.486, formel 14.6). Givet 

skattningar av         och    kan också    estimeras utifrån den vanliga minsta-

kvadrat formeln (Westerlund, 2005, s.146, formel 7.20). 

                                                        
77 När αi antas variera över företagen kommer antalet parametrar som skattas för αi i undersökningen att 

uppgå till 59 stycken till skillnad från de 7 parametrarna som skattas för de övriga förklarande variablerna. 

När antalet parametrar som ska skattas ökar minskar antalet frihetsgrader vilket gör att skattningen blir 

ineffektiv. Desto färre parametrar som ska skattas leder således till bättre skattningar på grund av att 

antalet frihetsgrader per skattning ökar.    
78 Viktigt att notera här är att transformationen enbart sker i observerade variabler. 
79 Från koefficientestimaten kan sedan   erhållas.   
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Till skillnad från estimeringsproceduren för ”fixed-effects” modellen estimeras 

”random-effects” modellen som utgör modell (2) med den så kallade viktade minsta-

kvadrat metoden (Engelska: Weighted OLS, oftast förkortad: WLS).80 Anledningen till 

att denna estimeringsmetod används är att residualerna      är korrelerade över tiden. 

För att se detta räcker det med att härleda kovariansen mellan      och      för     och 

kontrollera om denna är skild från noll. Följande kan fastställas: 

                                                
            

då                         och                 
                          

    
  ; se Wooldridge (2009, s.490).  

I och med att detta bryter mot GAUSS-MARKOV antagande 4 i Westerlund (2005, 

s.72) så kommer inte minsta-kvadrat metoden att vara effektiv, och det finns därför 

andra estimatorer som är mer effektiva. En enkel sådan estimator är således den 

viktade minsta-kvadrat metoden, som helt enkelt går ut på att man viktar variablerna 

och residualtermen så att korrelationen mellan residualtermerna försvinner; se 

Wooldridge (2009, s.490, formlerna 14.10 och 14.11) för en utförlig beskrivning av 

detta.81 Wooldridge beskriver bland annat i detalj utseendet på viktningsfunktionen och 

visar att denna beror av de estimerade varianserna för    och    . Nu när 

estimeringsprocessen för de båda modellerna beskrivits passar det i nästa kapitel att 

också kortfattat redogöra för hur man utför statistisk inferens i paneldata modeller.   

5.2.1.2. Statistisk inferens i paneldata modeller 

Kortfattat innebär inferens hur man utifrån ett stickprov drar slutsatser kring en okänd 

population. På basis av den referensram som presenterats i tidigare kapitel har ett antal 

teoretiska hypoteser formulerats. I senare kapitel kommer ekonometriska modeller 

byggas upp runt de teoretiska hypoteserna i syfte att testa dem. För att test om den 

insamlade datan understödjer dessa hypoteser kommer jag med hjälp av statistisk 

inferens testa olika statistiska hypoteser som antingen ska validera eller förkasta de 

teoretiska hypoteserna.     

                                                        
80 Wooldridge (2009, s.490) kallar detta GLS istället för WLS. Jag följer dock den vanliga beteckningen 

och kallar detta WLS i autokorrelationsfallet. 
81 Se också Westerlund (2005, kapitel 11) som ger en beskrivning hur man använder denna metod i 

tidsseriemodeller. 
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Till skillnad från estimering av paneldata modeller som kräver relativt få antaganden 

om residualerna för att korrekta skattningar ska kunna erhållas så krävs ytterligare 

antaganden för att kunna utföra statistisk inferens. Från tidigare kapitel antogs det att 

residualerna är oberoende och identiskt fördelade med medelvärde   och varians    det 

vill säga                 . Något distributionsantagande behövs således inte göras på       

för att korrekt kunna skatta          
 . För att utföra statistisk inferens på         i 

(1) och (2) måste     dock följa en normalfördelning – det vill säga               .82 

Anledningen till detta är att teststatistikan asymptotiskt då följer en känd och 

väldefinierad distribution (t-distributionen) (Westerlund, 2005, kapitel 5). För att testa 

statistiska hypoteser kommer enkla t-tester att användas (Ibid.) och för att testa 

statistiska hypoteser som innehåller fler än en koefficient, till exempel, om         

testas i modellen (1) så används Wald tester (Eviews 6 User’s Guide II, 2007, kapitel 

28, s.145).83     

Förutom antagandet om normalfördelade residualer så krävs det att residualerna är 

oberoende och identiskt fördelade. Skulle dessa antaganden inte hålla kommer 

skattningarna fortfarande att vara korrekta, men dess standardavvikelser vara felaktiga 

(Westerlund, 2005, kapitel 10). Detta innebär då att vanliga t-tester är missvisande och 

kan därför inte användas. För att gardera sig mot det ofta förekommande fenomenet att 

residualerna har icke-konstanta (felaktiga) varianser kan man använda så kallade 

robusta standardavvikelser. Dessa standardavvikelser är robusta även mot vissa former 

av autokorrelation84, och kallas ofta för White’s robusta standardfel (Eviews 6 User’s 

Guide II, 2007, kapitel 39, s.552-554). För att undersöka hur robusta resultaten är mot 

icke-konstanta varianser och viss form av autokorrelation utförs också olika 

känslighetsanalyser där standardavvikelserna räknas ut med robusta standardfel.  

5.2.2. Den ekonometriska modellen 

I detta stycke presenteras den modell som ligger till grund för undersökningen.  

Referenser görs bland annat till den generella diskussionen i kapitel 5.2.1 för att förstå 

hur modellen estimeras och statistisk inferens fastställs.  

                                                        
82 Notera att antagande om normalfördelning inte krävs i stora stickprov. Med 59 tvärsnittsobservationer 

och sex tidsobservationer så validerar det dock att ett antagande om normalfördelning görs.  
83 Referens gör till Westerlund (2005, kapitel 5) och Eviews 6 User’s Guide II, 2007, kapitel 28 på s.145 för 

utförliga beskrivningar om hur dessa hypotestester praktiskt utförs. 
84 Det vill säga när residualerna korrelerar med varandra.   
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En kort rekapitulation: Företagets prestanda kommer att mätas med två stycken 

operativa mått (1) EBITDA/Omsättning = EBO och (2) Omsättning = OM, för   företag 

som observeras i   tidsperioder. Måtten kan fixeras som      . Grovt uttryckt 

kommer jag att undersöka om det existerar en skillnad i hur ett antal variabler         

förklarar variationen i ett operativt förbättringsmått efter ett uppköp i relation till hur 

dessa variabler förklarar variationen i måttet före uppköpet. För att undersöka om en 

sådan effekt kan påvisas så betecknas tidpunkten i vilken uppköpet sker som 

tidpunkten   och tidpunkten   perioder efter uppköpet som    för        . Likartat 

betecknas tidpunkten   perioder innan uppköpet som   . Låt      
  beteckna mått   på 

operativ prestanda för företaget   som observeras i tidpunkten   perioder efter 

uppköpet. På samma sätt betecknar vi      
  som mått   på operativ prestanda för 

företaget   vilket observeras i tidpunkten   perioder innan uppköpet. Först antas en 

modell som beskriver dynamiken före uppköpet.  

     
                                            

I den andra modellen som antas beskrivs dynamiken mellan   
  och de förklarande 

variablerna efter uppköpet som: 

     
                                            

För att undersöka om det är en skillnad i hur de förklarande variablerna påverkar de 

beroende variablerna så motsvarar detta den enkla statistiska hypotesen          för 

något eller alla         mot alternativthypotesen          för något        . 

På så sätt är detta helt enkelt ett test för parameterinstabilitet. Om alla observationer 

läggs ihop så att              kan motsvara en godtycklig observation såväl före 

som efter buyout-förvärvet kan paneldata modellen skrivas som: 

    
                                        

Den statistiska hypotesen          mot alternativhypotesen          innebär att 

modellen testar för om    är konstant över hela stickprovsperioden eller om dessa 

koefficienter förändras i brytpunkten    .  

Detta kan testas med hjälp av ett så kallat Chow-test (Westerlund, 2005, kapitel 9.3; 

Gujarati, 2003, kapitel 8.8). Testet kan illustreras med ett exempel. Säg att hypotes 

         testas mot alternativhypotesen att          och att    . Brytpunkten 



 

 

76 

antas vara vid t   . Testet antar att det finns två modeller en för     och en annan 

för    . Därefter definieras en dummyvariabel som antar värdet         för     och 

värdet        för     för alla        . Om man definierar                kan 

följande regression skattas:   

    
                                              

för              . Notera här nu att        . Hypotesen          är då givetvis 

ekvivalent med att testa       . Om man väljer att undersöka alternativhypotesen 

det vill säga att         , så ställs        upp mot alternativhypotesen        

vartefter detta kan testas med ett vanligt t-test. Denna teori kommer att användas i 

nästa kapitel i syfte att undersöka de teoretiska hypoteserna som presenterats i kapitel 

5.1.2.1.     

5.2.2.1. Modellspecifikationer och statistiska hypoteser 

I detta kapitel presenteras de specifika modeller som kommer att användas i 

undersökningen. För att undersöka de teoretiska hypoteserna 2-7 ställs följande 

regression 1 upp85, vars beroende variabel är                  : 

                                                                

                                                                                   

för          och              . I syfte att kort rekapitulera variablerna återges de 

kort här:  

                      .  

     är en dummyvariabel där 

      
             
            

  

för alla        . 

 TPK = Total personalkostnad/Omsättning. 

                                                        
85 Eftersom data för variabeln GP inte erhölls för hela stickprovet testas hypotes 1 skilt längre fram i 

avhandlingen.    
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 FFT = Totala andelen fasta tillgångar/Balansomslutning.  

 RK = Varulager + kundfodringar – leverantörsskulder.    

 ATP = Omsättning/Totala antalet anställda.  

 GPK = Total personalkostnad/Totala antalet anställda.  

 FFK = Totala andelen främmande kapital/Balansomslutning.  

 

Först testas ifall noll hypotesen kan förkastas gemensamt för alla teoretiska hypoteser 

det vill säga för hypoteserna 2-7. Detta testas praktiskt genom ett Wald-test där 

följande statistiska hypotes ställs upp:  

                       mot alternativhypotesen          . 

Noteras bör dock att om nollhypotesen inte kan förkastas så innebär detta att man 

simultant kan förkasta de teoretiska hypoteserna 2-7. Givet att nollhypotesen i Wald-

testet förkastas kan de teoretiska hypoteserna därefter undersökas enskilt. Följande 

statistiska hypoteser (i – vi) ställs upp för att undersöka de teoretiska hypoteserna 2-7:    

Tabell 9 Statistiska hypoteser för regression 1. 

Statistisk 

hypotes 
Variabel 

Teoretisk 

hypotes 
Nollhypotes Alternativhypotes 

(i-vi) TPK-FFK H2-H7                       
 

          

(i) TPK H2                 

(ii) FFT H3                 

(iii) RK H4                 

(iv) ATP H5                 

(v) GPK H6                 

(vi) FFK H7                 

 

Som beskrivits i kapitel 5.1.2.2 används också omsättning som ett mått på buyout-

företagens operativa prestanda. Den andra huvudsakliga regressionen som jag väljer att 

estimera och kalla regression 2 är därför följande: 
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för          och              , där               och övriga variabler är 

definierade ovan. Som tidigare utförs först ett Wald-test för att testa om de teoretiska 

hypoteserna 2-7 gemensamt kan förkastas. För att praktiskt utföra detta ställs följande 

statistiska hypotes upp:  

                       mot alternativhypotesen         . 

Om nollhypotesen kan förkastas undersöks de teoretiska hypoteserna därefter enskilt. I 

likhet med de statistiska hypoteserna (i) - (vi) ovan så ställs följande statistiska 

hypoteser upp: 

Tabell 10 Statistiska hypoteser för regression 2. 

Statistisk 

hypotes 
Variabel 

Teoretisk 

hypotes 
Nollhypotes Alternativhypotes 

(vii-xii) TPK-FFK H2-H7                       
 

          

(vii) TPK H2                 

(viii) FFT H3                 

(ix) RK H4                 

(x) ATP H5                 

(xi) GPK H6                 

(xii) FFK H7                 

 

Slutligen redogörs för hur hypotes 1 undersöks. För att undersöka hypotes 1 använder 

jag variabeln GP = Omsättning - rörliga kostnader. För denna variabel observeras 

endast data för 23 stycken buyout-företag (till skillnad från de andra variablerna som 

observeras för 59 stycken företag) (se kapitel 5.1.2.3). Detta innebär att regressionerna 

ovan estimeras om med skillnaden att sju variabler istället för sex inkluderas i 

regressionerna (   inkluderas). Mer specifikt estimeras regression 3 på följande sätt:  

                                                                      

                                                                 

                                

för          och              . I denna regression ställs följande statistiska hypotes 

upp:  
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Tabell 11    Statistisk hypotes för regression 3. 

Statistisk hypotes Variabel Teoretisk hypotes Nollhypotes Alternativhypotes 

(xiii) GP H1                 

 

I syfte att även undersöka hypotes 1 med den beroende variabeln               

estimeras slutligen en 4 regression:  

                                                                       

                                                                

                               

för          och              . För att undersöka hypotes 1 uppställs följande 

statistiska hypotes: 

 

Tabell 12   Statistisk hypotes för regression 4. 

Statistisk hypotes Variabel Teoretisk hypotes Nollhypotes Alternativhypotes 

(xiv) GP H1                 

 

I nästa kapitel presenteras de statistiska resultaten från estimeringarna och utfallet av 

alla hypotestester. Därefter undersöks robustheten i resultaten med hjälp av ett antal 

känslighetsanalyser, vartefter resultaten analyseras i förhållande till den teoretiska 

referensramen.      
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6 ANALYS   

6.1. Utfallet av de statistiska hypoteserna 

I detta kapitel presenteras resultaten från den empiriska undersökningen. Först 

presenteras resultaten från de olika regressionerna. Därefter testas robustheten hos 

regressionerna med ett antal känslighetsanalyser. I slutet av kapitlet analyseras de 

statistiska resultaten i förhållande till de teoretiska hypoteserna, teorin och tidigare 

forskning som tidigare presenterats.   

6.1.1. Resultat från regressionerna 

Resultaten för regressionerna presenteras i kontinuerlig ordning det vill säga resultaten 

från regression 1 presenteras först återföljt av resultaten från regression 2 osv. Alla 

hypotestester är utförda på 5 % signifikansnivå (om inget annat anges). Alla paneldata 

modeller har estimerats och hypotestester har utförts i det ekonometriska 

dataprogrammet EViews 6 (www.eviews.com).  

Parametrarna i regression 1 estimeras först med ”random-effects” vartefter ett 

Hausman test appliceras på estimaten. I tabell 13 presenteras resultaten från Hausman 

testet. På basis av resultatet för regression 1 i tabell 13 kan nollhypotesen att ”random-

effects” är den korrekta modellspecifikationen starkt förkastas (p-värde: 0.00) till 

förmån för ”fixed-effects”. Modellen estimeras därför om, men denna gång med en 

”fixed-effects”. Modellens höga förklaringsgrad (0.785) och justerade förklaringsgraden 

(0.732) i tabell 15 visar på att de förklarande variablerna som ingår i modellen starkt 

bidrar till att förklara variationen i    . 

Tabell 14 visar resultatet från Wald-testet som testar för nollhypotesen att de teoretiska 

hypoteserna 2-7 gemensamt kan förkasta Detta test visar en signifikant test-statistika 

med ett p-värde på 0.00 för regression 1. Jag drar således slutsatsen att minst en av  

               och    är skild från noll och går följaktligen vidare och undersöker de 

enskilda hypotestesterna (i)-(iv) var och en för sig, vilka presenteras i Tabell 15. Från 

tabell 15 kan man se att       och    är insignifikanta. Detta innebär att det går att 

förkasta de teoretiska hypoteserna 4,5 och 7 (dessa ges av (iii), (iv) och (vi) i föregående 
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kapitel).86 Vidare ser man att    (vilken ges av (i) ovan) och    (vilken ges av (v) ovan) 

är starkt signifikanta och att     (vilken ges av (ii) ovan) är även den signifikant på 5 % 

signifikansnivå, med innebörden att de teoretiska hypoteserna 2,3 och 6 inte går att 

förkasta.   

Tabell 13    Resultat för Hausman tester. 

 Test tatistika P-värde Förväntat värde 

Regression 1 116.68 0.0000 JA 

Regression 2 
33.577 0.0008 JA 

Regression 3 
135.220 0.0000 JA 

Regression 4 23.583 0.051 NEJ 

 

Tabell 14    Resultat för Wald-tester. 

 Test statistika P-värde Förväntat värde 

Regression 1 39.55 0.0000 JA 

Regression 2 53.429 0.0008 JA 

 

Tabell 15    Resultat för regression 1. 

 Statistisk hypotes Teoretisk hypotes Koefficient T-statistika P-värde Förväntat tecken 

TPK    H2 -0.004 -3.56 0.0002 JA 

FFT    H3 -0.122 -2.62 0.0046 JA 

RK    H4 5.62*10^-7 1.70 0.9555 NEJ 

ATP    H5 7.29 * 10^-7 -1.63 0.9483 NEJ 

GPK    H6 0.002 3.90 0.0001 JA 

FFK    H7 0.064 1.49 0.0679 NEJ 

 R2 = 0.7847        

 Justerat R2 = 0.7315 
 

   

 

Låt oss gå vidare och diskutera resultaten från regressionsmodell 2. Från Tabell 13 kan 

man se som innan att Hausman testet förkastar nollhypotesen om ”random-effects”. 

                                                        
86Notera att medan    och    är starkt insignifikanta så kan vi förkasta att   är skild från noll på 5% 

signifikansnivå, men inte på 10% signifikansnivå. Detta innebär att vi då på 10% signifikansnivå inte skulle 

förkasta hypotesen 7. 
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Det vill säga, i likhet med den första regressionsmodellen väljs en ”fixed-effects” för att 

estimera modellen med. Ett Wald-test (Tabell 14) visar att det går att förkasta 

nollhypotesen att                och    alla är lika med noll (p-värde 0.00). Liksom för 

regression 1 antas att någon av de enskilda hypoteserna är skild från noll och 

följaktligen analyseras hypotestesterna för de enskilda parametrarna i modellen var och 

en för sig. Dessa resultat visas i Tabell 16.  

Resultaten för regressionsmodell 2 visar att          och    är starkt insignifikanta 

med p-värden lika med eller högre än 0.238. I likhet med regressionsmodell 1 innebär 

det att den teoretiska hypotesen 5 kan förkastas.  På basis av resultaten förkastas även 

de teoretiska hypoteserna 2,3 och 6 för regressionsmodell 2 till skillnad från 

regressionsmodell 1. En intressant iakttagelse är att man för    och således för den 

teoretiska hypotesen 7 inte kan förkasta nollhypotesen att denna är lika med noll på 5% 

signifikansnivå. Nollhypotesen kan dock förkastas på 10% signifikansnivå. Värt att 

notera är att man även för regressionsmodell 1 inte kan förkasta denna hypotes på 5% 

men att så kan göras på 10%. Från Tabell 16 kan man även se att    är signifikanta med 

ett p-värde på 0.032, vilket innebär att koefficienten förkastas på 5% men inte på 1% 

signifikansnivå. Då    motsvarar den teoretiska hypotesen 4 (se ix i kapitel 5.2.2.1) så 

innebär det att det inte går att förkasta denna hypotes.   

Värt att notera från regressionsmodell 2 är den mycket höga förklaringsgraden och 

justerade förklaringsgraden på respektive 0.855 och 0.819. I jämförelse med tidigare 

studier är detta relativt ovanligt, se till exempel Bergström et al. (2007) (se även 

diskussionen i kapitel 6.1.2.2.).   

Tabell 16    Resultat för regression 2. 

 Statistisk hypotes Teoretisk hypotes Koefficient T-statistika P-värde Förväntat tecken 

TPK    H2 -410.746 -0.394 0.653 NEJ 

FFT    
H3 155470.200 3.658 1.000 NEJ 

RK    
H4 -0.558 -1.861 0.032 JA 

ATP    
H5 28.959 0.714 0.238 NEJ 

GPK    H6 -1253.142 -2.257 0.9875 NEJ 

FFK    
H7 59068.790 1.496 0.068 NEJ 

   R2 = 0.855       

   Justerat R2 = 0.819  
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I syfte att även undersöka för om den teoretiska hypotesen 1 kan förkastas testas 

slutligen de statistiska hypoteserna (xiii) och (xiv). Resultaten från dessa tester 

presenteras i tabell 17 och 18. Tabell 17 visar resultatet från regressionsmodell 3, där 

EBO används som beroende variabel och tabell 18 visar resultatet från 

regressionsmodell 4, där OM används som beroende variabel.   

Tabell 17    Resultat för regression 3. 

 Statistisk hypotes Teoretisk hypotes Koefficient T-statistika P-värde Förväntat värde 

GP    H1 9.87*^-7 7.170 0.000 JA 

      
    R2 = 0.882 

    Justerat R2 = 0.840  
  

 

 

Tabell 18 Resultat för regression 4. 

 Statistisk hypotes Teoretisk hypotes Koefficient Test statistika P-värde Förväntat värde 

GP    H1 0.224 (0.330)* 3.393 (4.651)* 0.001 (0.000)* JA (JA)* 

       

    R2 = 0.958 (0.991)* 

    Justerat R2 = 0.953 (0.988)* 

    * ”fixed-effects” skattningar inom parantes 

 

Hausman testerna i Tabell 13 visar på att det för regressionsmodell 3 går att förkasta 

”ranodm-effects” till förmån för ”fixed-effects”. Resultatet från Hausman testet för 

regressionsmodell 4 visar dock på något annorlunda. P-värdet för regressionen är på 

0.051 vilket i strikta termer säger att nollhypotes att ”random-effects” är det korrekta 

modellvalet inte kan förkastas. Då p-värdet dock ligger på gränsen till att förkasta 

nollhypotesen så väljer jag i detta fall att både estimera en ”random-effects” och en 

”fixed-effects” modell. Mellan resultaten för ”random-effects” och ”fixed-effects” finns 

det dock inte någon större skillnad.   

För regressionsmodell 3 är p-värdet för    på 0.00 vilket är starkt signifikant, och 

innebär att det inte går att förkasta hypotes 1. Resultatet för regressionsmodell 4 är den 

samma. Både ”random-effects” och ”fixed-effects” skattningar av den fjärde 

regressionsmodellens parametrar visar på p-värden för    som är lika med eller mindre 

än 0.001. Det går följaktligen inte heller att förkasta hypotes 1 för modell 4. I likhet 

med de andra regressionsmodellerna är förklaringsgraderna för de båda modellerna 
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dessutom mycket hög. Detta gäller speciellt för regressionsmodell 4 som gav 

förklaringsgrader högre än 0.953. 

6.1.2. Känslighetsanalys 

I detta kapitel undersöks hur robusta resultaten är mot icke-konstanta varianser och 

vissa former av autokorrelation. Vidare analyseras orsakerna till de höga 

förklaringsgraderna i samtliga regressionsmodeller. Även om det inte är sällsynt att 

undersökningsvariablerna kan förklara förändringar i den oberoende variabeln är 

förklaringsgraden i regressionsmodellerna så pass hög att en djupare diskussion om 

denna anses vara nödvändig.    

6.1.2.1. Resultatens robusthet 

I detta kapitel beskrivs vissa känslighetsanalyser som utförts i syfte att undersöka 

robustheten i de empiriska resultaten. Först estimeras regressionsmodellerna 1-4 om 

(det vill säga en gång till) med White’s robusta standardfel som beskrivits i kapitel 

5.2.1.2.  Därefter utfördes hypotestesterna (i)-(xiv) med skillnaden att standardfelen i t-

testerna räknades ut med White’s robusta standardfel. Resultaten från testet 

förändrade inte vilka koefficienter som är signifikanta och således förändrades inte 

heller slutsatserna om de teoretiska hypoteserna. Detta i sin tur innebär att de 

ursprungliga resultaten som presenteras i kapitel 6.1.1. verkar vara robusta mot viss 

form av autokorrelation och heteroskedasticitet (det vill säga mot icke-konstanta 

varianser). 

Vidare undersöks också möjligheten att variablerna i regressionsmodeller är kolinjära 

vilket skulle innebära att standardfelen för koefficienterna i regressionerna är felaktiga. 

Hypotestesterna (i)-(xiv) testas således men denna gång inkluderas endast den variabel 

vars koefficient skall undersöka. Till exempel, när hypotes (i) undersöks med     som 

beroende variabel så estimeras ekvationen: 

                                      

och testar därefter         mot alternativhypotesen         för att undersöka 

hypotes 2. Detta görs för alla statistiska hypoteser (i)-(xiv). Resultaten från dessa 

hypotestester överensstämde med de ursprungliga resultaten i kapitel 6.1.1. Av detta 
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kan därför slutsatsen dras att multikolinjäritet inte förekommer i regressionerna vilket 

också bekräftar resultaten från korrelationsanalyserna som utfördes i kapitel 5.1.4. 

6.1.2.2. Modellernas förklaringsgrad 

Den höga förklaringsgraden i regressionsmodellerna kan bero på ett par olika 

anledningar. En hög förklaringsgrad i kombination med insignifikanta 

koefficientskattningar kan bero på att de förklarande variablerna är multikolinjära 

(Westerlund, 2005, kapitel 8.2.3). För att undersöka om så är fallet räknades 

korrelationsmatriser ut mellan de förklarande variablerna. Enligt Westerlund (2005, s. 

160) är två variabler kolinjära om korrelationen mellan dem är högre än 0.8. Det finns 

dock inget i resultaten från korrelationsanalysen i kapitel 5.1.4 som tyder på att några 

par av variabler skulle vara multikolinjära.  

 

En annan möjlig förklaring till den höga förklaringsgraden är att residualerna är 

autokorrelerade. Som beskrivs i kapitel 5.2.1.2 (och i känslighetsanalysen, kapitel 

6.1.2.1) så skattades även variansen för residualerna med White's robusta standardfel. 

Denna metod tar hänsyn och korrigerar för vissa generella former av autokorrelation 

(Eviews User's Guide II, 2007, kapitel 39, s.552-554). Som också beskrivs i 

känslighetsanalysen (kapitel 6.1.2.1) så förblir resultaten oförändrade när White's 

robusta standardfel används för att beräkna variansen för residualerna. Från dessa 

resultat går det därför att dra slutsatsen att autokorrelation inte är en trolig anledning 

till de höga förklaringsgraderna.  

 

Den sista och mest troliga anledningen till den höga förklaringsgraden är att 

variablerna i regressionerna är icke-stationära (Westerlund, 2005, kapitel 12.1). 

Kortfattat innebär icke-stationaritet att medelvärdet, variansen och kovariansen mellan 

två talpar inte är konstanta över tiden. En effekt av icke-stationaritet kan således vara 

att variansen för serien ökar med tiden. Detta i sin tur påverkar inferensen i en 

regressionmodell, då ett t-test inte kommer följa en t-distribution (Westerlund, 2005, 

kapitel 12.1). Vidare kan en regression med icke-stationära beroende och oberoende 

variabler ge en hög förklaringsgrad då variablerna i detta fall delar en gemensam 

(stokastisk) trend (Westerlund, 2005, kapitel 12.1).87 

                                                        
87 För att undersöka relationen mellan icke-stationära variabler används så kallade 

”kointegrationsmodeller". För att undersöka om serierna är icke-stationära finns det enhetsrotstest för 

paneldata modeller. Detta ligger dock utanför uppsatsens ramar att undersöka detta, men det skulle vara 
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6.2. Sammanfattning över utfallet 

För att sammanfatta resultaten från regressionsmodellerna 1 och 2 så visar modell 1 på 

att de teoretiska hypoteserna 4,5 och 7 kan förkastas men att de teoretiska hypoteserna 

2, 3 och 6 inte kan förkastas. Regressionsmodell 2 visar ett något annorlunda resultat. 

På basis av resultatet förkastas de teoretiska hypoteserna 2,3,5,6 och 7 i 

regressionsmodell 2. I modell 2 kan dock inte hypotes 4 förkastas. Hypotes 1 kan inte 

heller förkastas vare sig i regression 3 eller 4.   

Sammanfattningsvis går det att konstatera att för alla teoretiska hypoteser förutom för 

hypotes 5 och 7 visar regressionsmodell 1 och 2 olika resultat. Endast för hypotes 5 och 

7 erhölls samma resultat i regressionsmodellerna. Även om hypotes 5 och 7 kan 

förkastas på 5 % signifikansnivå kan man i både regressionsmodell 1 och 2 inte förkasta 

hypotes 7 på 10 % signifikansnivå.  

6.3. Resultat i förhållande till den teoretiska referensramen 

I detta kapitel analyseras resultaten från den empiriska undersökningen i förhållande 

till den teori och tidigare forskning som tidigare presenterats i avhandlingen. 

Resultaten analyseras i kontinuerlig ordning det vill säga resultaten från regression 1 

presenteras först återföljt av resultaten från regression 2 osv. Först analyseras de 

empiriska resultaten som är i linje med de teoretiska hypoteserna i kapitel 6.3.1. 

Därefter analyseras resultatet från de statistiska hypoteserna som inte är i enlighet med 

de teoretiska hypoteserna i kapitel 6.3.2.  

6.3.1. Resultat i enlighet med teori 

De empiriska resultaten från regressionsmodell 1 är i linje med den teori och tidigare 

forskning som tidigare presenterats i tre avseenden. Resultaten bekräftar att företagets 

totala personalkostnader tenderar att minska efter buyout-förvärvet och ha en positiv 

effekt på företagets operativa resultat.  Resultaten visar även att företagets 

genomsnittliga kostnad per anställd tenderar att öka efter buyout-förvärvet och ha en 

positiv effekt på företagets operativa resultat. Resultatet som erhålls för hypotes 2 är i 

linje med de kostnadsbesparingar som företaget förväntas göra i företaget efter buyout-

förvärvet. Minskningen av företagets totala personalkostnader kan till exempel bero på 

                                                                                                                                                                   
intressant i framtida studier att undersöka detta faktum. 
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att företaget minskar sina personalkostnader efter buyout-förvärvet genom att säga upp 

antalet anställda i företaget eller på annat sätt väljer att minska sina personalkostnader 

(öka företagets viss- eller deltidsanställda). Underliggande resonemang till 

förändringen är dock oklar. Med stöd av det resultat som Bergström et al. (2007) erhöll 

(en minskad lönenivå) går det således att konstatera att företagets totala 

personalkostnader minkar till följd av buyout-förvärvet.    

Resultatet som erhölls för hypotes 2 stärker även resultatet som erhålls för hypotes 6. 

Efter buyout-förvärvet förväntas antalet anställda i företaget i viss mån minska. Det 

kan dock mer troligt att fler anställda på lägre nivåer (blue collars) minskar, än att 

detta sker med personal i högre befattningar (white collars).88 I kombination med att 

företagets anställda förväntas bli bättre kompenserade för sin arbetsprestation efter 

buyout-förvärvet (Lichtenber och Siegel, 1990) så förväntas den genomsnittliga 

kostnaden per anställd öka efter buyout-förvärvet, vilket även kunde konstateras från 

det empiriska resultatet.      

Resultaten från regression 1 visar även att andelen fasta tillgångar i företaget minskar 

efter buyout-förvärvet och att företagets operativa resultat delvis kan förklaras med 

hjälp av denna förändring. I syfte att effektivera sin resursanvändning förväntas 

företaget avyttra tillgångar som är överflödiga, underanvända och/eller kostsamma 

eller som annars belastar företagets verksamhet under investeringsperioden. Resultatet 

är härmed i linje med Berg och Gottschalg (2005). Till skillnad från Smiths studie 

(1990) bekräftar resultatet för hypotes 3 att det sker en förändring i företagets fasta 

tillgångar efter förvärvet och att denna förändring har en positiv effekt på företagets 

operativa resultat.      

I linje med tidigare forskningar (Singh, 1990; Holthausen och Larcker, 1996) så 

överensstämmer resultatet för hypotes 4 i regressionsmodell 2 med att företagets 

rörelsekapital minskar efter buyout-förvärvet. Företaget förväntas bland annat 

effektivera sin kapitalanvändning (minska rörelsekapitalet) efter buyout-förvärvet i 

syfte att frigöra överflödigt kapital som inte behövs till att finansiera företagets 

operativa verksamhet med. Det empiriska resultatet är även i linje med Baker och 

Wruck (1989) och Smith (1990), vars resultat visar att mängden rörelsekapital i 

företaget minskar efter buyout-förvärvet. På basis av den empiriska undersökningen 
                                                        
88 Ett omvänt scenario kan även vara troligt. Efter buyout-förvärvet förväntas övervakningen och 

kontrollen av företagets anställda att intensifieras. Detta kan innebära att anställda på olika 

verksamhetsnivåer inom företaget (även på ledningsnivå) minskas som inte lever upp till de 

verksamhetsmål och målsättningar som formulerats för företaget under investeringsperioden.       
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går det inte att säga vad minskningen i företagets rörelsekapital beror på. Den exakta 

källan till minskningen är således oviss.89 Logiskt är dock att anta att en minskning i 

företagets lager eller kundfordringar kortsiktigt har en inverkan på företagets 

omsättning. Att den statistiska hypotesen (ix) är signifikant kan således delvis bero på 

att undersökningsperiod som valts för studien (    -      ) är väl anpassad för att fånga 

upp denna effekt.   

De statistiska hypoteserna (xiii) som testas i regression 3 och (xiv) som testas i 

regression 4 bekräftar att försäljningsmarginalen för de förvärvade företagen ökar efter 

buyout-förvärvet och har en positiv inverkan på företagets totala lönsamhet. Vidare 

indikerar resultaten att försäljningsmarginalen förbättrats av en tilltagande 

omsättning. Man kan dock inte utesluta eller fastställa de rörliga kostnadernas 

påverkan på försäljningsmarginalen. Detta är även i linje med riskkapitalbolagets 

ambitioner att använda företagets resurser mer effektivt (Anders, 1992). På basis av 

resultaten går det dock inte att säga någonting om vilka de underliggande faktorerna är 

som minskar företagets rörelsekapital. Det går således endast att spekulera om dessa.   

6.3.2. Resultat som icke stöder teori  

De empiriska resultaten ger inget stöd för de teoretiska hypoteserna H4, H5 eller H7 i 

regression 1. Den statistiska hypotesen (iii) för hypotes H4 kunde starkt förkastas vilket 

visar att det inte sker någon förändring i företagets rörelsekapital. Företagets operativa 

resultat kan således inte förklaras med hjälp av respektive indikator efter buyout-

förvärvet. Likaså kan den statistiska hypotesen (iv) för H5 starkt förkastas vilket 

indikerar att personalens produktivitet inte förändras efter buyout-förvärvet. Inte 

heller med hjälp av denna indikator kan förändringen i företagets operativa resultat 

förklaras. På 5 % signifikansnivå kan även den statistiska hypotesen (vi) förkastas för 

hypotes H7. Intressant att notera är hypotes 7 inte kan förkastas på 10% 

signifikansnivå. Detta tyder på att andelen främmande kapital ökar efter buyout-

förvärvet och att företagets operativa resultat delvis kan förklaras med hjälp av denna 

förändring. Förändringen i främmande kapital är en indikator som motiverat förväntas 

ha en indirekt inverkan på företagets operativa prestanda. 

De empiriska resultaten för regression 2 ger inget stöd för de teoretiska hypoteserna 

H2, H3, H5, H6, H7. Nedskärning i personalkostnader (H2) kan antas hänföra sig till 

                                                        
89 Detta kan dock vara en aveny att undersöka vid fortsatt forskning. En bredare diskussion om denna 

möjlighet förs i avhandlingens sista kapitel 7.3. 
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röliga personalkostnader i till exempel produktion, vilket inte har en direkt anknytning 

till åtgärder för ökad omsättning (över försäljningsmarginal). Vidare kan 

nedskärningar även riktas mot fasta personalkostnader vilket i sin tur minskar åtgärder 

i försäljning, marknadsföring och annan försäljningspådrivande aktivitet (under 

försäljningsmarginal). Nedskärningen i fasta personalkostnader kan således ha en 

negativ effekt på företagets omsättning.  

Kort kan konstateras att de fasta tillgångarna (H3) mera förväntas ha en positiv direkt 

inverkan på lönsamhet men därmed inte omsättning. Det är klart att tilltagande 

”output” ger förutsättningar för ökad omsättning, men förväntas ända bero på 

försäljnings- och distributionskanaler (nätverk). Effektivare användning av till exempel 

fasta tillgångar i maskiner kan i sin tur ge goda föreutsättningar för mindre 

kapitalbindning i ny- eller tilläggsinvesteringar och kapitalkostnad. 

Likt med resultaten från regression 1 erhålls inte heller här belägg för att personalens 

produktivitet (H5) ökar efter buyout-förvärvet. Ökad omsättning kan således inte 

förklaras med hjälp av denna indikator. Detta kan ses som ett starkt motsägelsefullt 

argument mot den förväntade och konstaterade effekten av förändringar som antas ske 

i företagets kompensationsstrukturer (Kaplan och Strömberg, 2009; Baker och Wruck, 

1989). Det uteblivna stödet för indikatorn som mäts med H5 i regression 2 kan även 

förklara det insignifikanta resultat av H6 i samma regression. 

Med hänvisning till en indirekt påverkan på omsättning i H3, kan man konstatera att 

en ökad andel främmande kapital (H7) bidrar generellt till att företag vill öka 

lönsamheten (total operativ prestanda) för att besvara de ökade kapitalkostnaderna. 

Detta kan vara en förklaring till varför hypotes 7 skilt kan förkastas. 



 

 

90 

7 KONKLUSIONER 

7.1. Diskussion  

Den mediala bilden av buyout-förvärven har gett upphov till mycket debatt bland både 

praktiker och teoretiker kring vilka effekter buyout-förvärvet har på företagets 

operativa prestanda. Kritikerna till buyout-förvärven har inte uteslutit men starkt 

ifrågasatt om buyout-förvärven har några direkta effekter på företagets verksamhet (se 

till exempel Wright, 2009b; Kosedag och Lane, 2002; Lowenstein, 1985).  

Den tilltagande konkurrensen på den europeiska riskkapitalmarknaden har skapat ett 

nytt tryck på riskkapitalbolaget att prestera.  Riskkapitalbolagen förväntas inte längre 

endast bejaka finansiella arbitragemöjligheter i buyout-företagen utan även besitta 

sådan kunskap och förmåga som förbättrar företagets operativa prestanda (Cumming 

et al., 2007). I litteraturen har begrepp som ”operational engineering” börjat användas 

för att beteckna de tjänster som riskkapitalbolaget erbjuder. Dessa tjänster omfattar 

såväl industriell som operativ expertis för de förvärvade företagen (Kaplan och 

Strömberg, 2009).   

Resultaten från den empiriska undersökningen visar att buyout-förvärvet har en 

inverkan på företagets operativa prestanda.  Vidare visar resultaten att det sker fler 

förändringar i de indikatorer som påverkar företagets operativa resultat än de som 

påverkar företagets tillväxt. Detta tyder på att mer tid och resurser läggs ner på 

aktiviteter vars syfte är att förbättra företagets operativa resultat än på aktiviteter som 

utförs i syfte att stimulera marknadsförings-, försäljnings- och distributionskanaler.  

De empiriska resultaten visar bland annat att det är enklare att göra snabba 

förändringar i företagets kostnadsnivåer och kostnadsstrukturer efter buyout-förvärvet 

än vad det är att skapa tillväxt i företaget. Det är dock logiskt att anta att tillväxten i 

företaget kortsiktigt kan påverkas av de förändringar som sker i företagets 

rörelsekapital, vilket också de empiriska resultaten visar. De förändringar som sker i 

företagets kostnadsnivåer och kostnadsstrukturer bekräftar även delvis den kritik som 

riktats gentemot buyout-förvärven. Riskkapitalbolagen har bland annat kritiserats för 

att initiera strukturförändringar i buyout-företaget som totalt sett har en negativ 

inverkan på de anställda i företaget (Wright, 2009b). Resultaten visar även att andelen 

fasta kostnader i företaget minskar efter buyout-förvärvet. Intressant att notera är 

också att en del av den kritik som på senare tid riktats mot buyout-förvärv just har 
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omfattat den takt i vilken företaget väljer att avveckla sina tillgångar. Mer specifikt har 

riskkapitalbolagen kritiseras för ”asset stripping” - det vill säga för att sälja tillgångar i 

företaget i syfte att göra kortsiktiga vinster efter uppköpet, så kallad ”asset flipping” 

(Wright et al., 2009b).   

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns belägg för att förändringen i 

företagets operativa prestanda i huvudsak uppstår genom kostnadsnedskärningar och 

minskningar av företagets fasta tillgångar. Vissa belägg finns även för att 

rörelsekapitalet i företaget minskar efter buyout-förvärvet och att detta har en positiv 

effekt på företagets tillväxt.   

7.2. Kritik mot genomförd studie  

Något som poängterats i tidigare forskningar är att användningen av bokslutsdata i viss 

mån är missvisande. Det som försvårar användningen av denna form av 

undersökningsmaterial är den manipulation som kan ske av bokföringsdata runt den 

tidpunkt som företaget förvärvas (Cumming et al., 2007).  Framför allt har det antytts 

att företag som förvärvas manipulerar ner sina resultat innan förvärvet (Ibid.)  

Manipulation av bokslutsdata gör det svårare att bedöma vilken effekt buyout-förvärvet 

egentligen har på företagets operativa prestanda. Detta kan till exempel minska 

tillförlitligheten av relevanta nyckeltal som används för att värdera utvecklingen av 

företagets lönsamhet efter buyout-förvärvet.  Av denna anledning valde jag att 

inkludera bokslutsdata 3 år innan respektive buyout-förvärv för samtliga företag i 

undersökningen. För att testa för eventuella förändringar i de undersökta indikatorerna 

så har jag använt mig av paneldatametoder. Fördelen med att använda denna 

undersökningsmetod är att all möjlig information i stickprovet utnyttjas, då effekterna i 

alla tidpunkter modelleras simultant. Implikationen av att detta ärdock att jag endast 

erhåller en genomsnittlig effekt över förändringen i alla tre tidpunkter (en, två och tre 

perioder efter en buyout). För att modellera effekterna i varje tidpunkt skulle man 

kunna skatta modellerna i varje enskild tidpunkt. Detta skulle bland annat ge en bättre 

bild av hur de enskilda indikatorerna som mäts förändras under 

undersökningsperioden.  Detta leder dock till att storleken på varje stickprov (för varje 

enskild tidpunkt) är mindre, vilket i sin tur innebär att det då inte skulle vara möjligt 

att ta vara på all tillgänglig information som de tre individuella stickproven erbjuder.  
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7.3. Förslag till fortsatt forskning 

En analys av buyout-förvärv där företagets operativa prestanda mäts med hjälp av 

bokslutsdata kan vara begränsad av olika skäl. Även om bokslutsdata inte är 

manipulerat är det data som erhålls från företagens bokslut. Balansräkningen behöver 

därför inte perfekt spegla de ”verkliga” förändringar som sker i företaget (Cumming et. 

al., 2007).  Förändringen i mätvariablerna återger således inte exakt de verkliga 

förändringarna som sker i företagets verksamhet. Ett konkret exempel på denna 

problematik är det resultat som jag erhöll i regression 2 för mätvariabeln 

rörelsekapital. I brist på mer specifik data över företagets kundfordringar eller 

lagerreserver kan jag inte säga hur förändringen i företagets rörelsekapital skett. Det 

går således endast att konstatera att det skett en minskning i företagets rörelsekapital 

till följd av buyout-förvärvet.   

Ett förslag till fortsatt forskning i syfte att studera denna problematik över hur den 

operativa prestandan förändras i samband med en buyout är att undersöka de 

underliggande verksamhetsfaktorerna som driver företagets operativa prestanda. 

Lichtenberg och Siegel (1990) undersökte bland annat hur produktiviteten i enskilda 

verksamhetsenheter förändras efter ett buyout-förvärv. Detta leder in oss på ytterligare 

ett förslag till fortsatt forskning. Istället för att undersöka hur verksamheten förändras 

på företagsnivå så kan analysen begränsas till att gälla specifika verksamhetsenheter 

som ingår i företaget.  

En avgränsning som gjordes vid stickprovsurvalet var att inte ta i beaktande vare sig 

företagens industri eller branschtillhörighet.  Indelningen av företag enligt industri 

eller bransch har inte ansetts vara en avgörande betydelse för buyout-förvärv. Det kan 

dock tänkas att det finns vissa skillnader mellan industriföretag och tjänsteföretag 

vilket då skulle påverka de empiriska resultaten. Till exempel har industriföretag 

troligtvis mer kapital uppbundet i fasta tillgångar än tjänsteföretag.  En djupare analys 

av företagens branschtillhörighet eller industri vore således intressant.  
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APPENDIX 1 INKLUDERADE FÖRETAG I UNDERSÖKNINGEN 

Företag Land År Riskkapitalfinansiär 

    

Alcontrol UK 2004 Candover 

Anticimex Sverige 2005 Ratos Ab 

Antler UK 2004 Barclays Private Equity 

Aircom International UK 2005 Advent international Global Private Equity 

Autoadapt Sverige 2002 Accent Equity Partners 

Aviapartner Belgium Belgien 2005 Intermediate Capital Group 

A.V.I.P Italien 2004 Advent international Global Private Equity 

Bufab Sverige 2004 CapMan 

Cerbo Sverige 2003 Vision Capital 

Ceva Sante Animale Frankrike 2002 IK Investment Partners 

Cine-UK UK 2004 The Blackstone Group 

Clean Chemical Sweden Sverige 2003 Segulah 

Com Hem Sverige 2006 Carlyle group 

Compin Frankrike 2005 LBO France 

Comptage Immobilier Services Frankrike 2002 Barclays Private Equity 

Cory Environmental UK 2005 Montagu Private Equity 

DCK Concessions UK 2003 Barclays Private Equity 

Deloro Stellite UK 2003 Vision Capital 

Dignity Funerals UK 2002 Montagu Private Equity 

Edscha Tyskland 2003 The Carlyle Group 

European Cargo Services Frankrike 2004 BC Partners 

Financial Dynamics UK 2003 Advent international Global Private Equity 

Finnveden Sverige 2004 Nordic Capital 

Gala Coral Group UK 2005 Permira Advisers 

Gant Sverige 2003 3i och L Capital 

Haglöfs Scandinavia Sverige 2001 Ratos Ab 

Histoire d'Or Frankrike 2003 Apax Partners SA 

Hobbs UK 2002 Barclays Private Equity 

HSS Hire Service Group UK 2004 BVCA 

KappAhl Sverige 2004 Accent Equity Partners och Nordic Capital 

Kid Interiør Norge 2005 IK Investment Partners 

KP1 (BDI) Frankrike 2005 Alpha Associés Conseil 

Kurt Geiger UK 2005 Barclays Private Equity 

Legrand UK 2002 Montagu Private Equity 

Lindab Sverige 2001 Ratos Ab 

Maplin Electronics* UK 2004 Montagu Private Equity 

Mepu Finland 2003 Aboa Venture Management 

Metallfabriken Ljunghäll Sverige 2003 CapMan 

Myresjöhus Sverige 2005 IK Investment Partners 

National Britannia Group UK 2004 Barclays Private Equity 

NHK-Keskus Finland 2004 Helmet Capital 

Nordisk Renting*  Sverige 2003 The Royal Bank of Scotland plc 

Ostnor Sverige 2003 Priveq Investment 

Paragon Labels* UK 2005 Barclays Private Equity 
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Företag Land År Riskkapitalfinansiär 

 
Pets at Home 
Phase Eight Fashion & Design 

 
UK 
UK 

 
2004 
2005 

 
Bridgepoint Capital 
Barclays Private Equity 

PHS All Clear UK 2004 Terra Firma 

Roadchef UK 2004 Vision Capital 

Pronova BioPharma Norge 2004 Herkules Capital 

Sportfive Frankrike 2004 Advent international Global Private Equity 

STE Picard Surgeles Frankrike 2002 Charterhouse Capital Partners 

Survitec Group UK 2004 Montagu Private Equity 

Swedish Orphan International Sverige 2004 Priveq Investment 

Sörman Information Sverige 2004 Accent Equity Partners 

Telediffusion de France (TDF) Frankrike 2004 IK Investment Partners 

Tornum Sverige 2004 Volati 

Truvo Belgium Belgien 2004 Cinven 

Welzorg Holding B.V. Holland 2002 IK Investment Partners 

Wernersson Ost Sverige 2004 Accent Equity Partners 

* Secoundary buyout    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


