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Denna magisteravhandling studerar prestationsutvecklingen hos 84 stycken europeiska 

Private Equity-ägda bolag under ägarskapsperioden. Tidsperioden för Private Equity-

ägarskapsperioderna sträcker sig från 1998 till 2017 och omfattar således olika 

konjunkturlägen. En stor del av den tidigare forskningen är begränsad till den amerikanska 

marknaden och de nyare tidsperioderna som undersökts är till största del före finanskrisen. 

Således bidrar denna magisteravhandling med resultat på en lägre utforskad marknad samt en 

nyare tidsperiod. Den operativa prestationsutvecklingen i målföretagen undersöks i relation 

till jämförelsegruppen mellan entry- och exit-tidpunkterna av det belånade uppköpet (eng. 

Leveraged Buyout). Jämförelsegrupperna består totalt av 1680 bolag matchade enligt NACE-

industribeteckningar och utgör därmed 20 stycken per målföretag. Mer specifikt granskas den 
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EBITDA/anställd på 13,4 procent i medianvärde signifikanta. Utöver detta studeras även 

determinanter för den operativa prestationen mätt som lönsamhet. Determinanterna är 

anställningsförändringen, effektivitetsutvecklingen, skuldsättningen och Private Equity-

sponsorns hemland. Av dessa bidrar en procents ökning i antalet anställda med 4,9 procents 

ökning i EBITDA-marginalen och en procents ökning i EBITDA/anställd med en 3,5 procents 

ökning i EBITDA marginalen. För att summera är resultaten inte i det stora i enlighet med 

tidigare forskning varmed det kontribuerar till debatten om Private Equity-ägarskapets följder.   
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1 INTRODUKTION 
Kortfattat avser Private Equity investeringar i bolags ägarkapital. Förutom kapital, förser 

Private Equity-sponsorer kontaktnätverk, kredibilitet och bransch expertis och ämnar 

utveckla hållbara bolag på långsikt. Sponsorerna lyfter kapital genom en fond och kapitalet 

kommer ofta från institutionella investerare såsom pensionsbolag. Med belånade förvärv 

(eng. leveraged buyout eller buyout) köper Private Equity-sponsorerna bolag med finansiell 

hävstång och övertar oftast en majoritetsandel. Fondens livslängd är vanligtvis ca 10 år och 

efter att alla målföretagen är sålda, läggs fonden ner och vinsten allokeras mellan 

investerarna (Kaplan & Strömberg, 2009). Private Equity behövs för att mogna bolag ska 

kunna expandera sin verksamhet och utan ägarformen skulle flera bolag ha riskerats att inte 

växa (SVCA, 2017). 

Private Equity är en relativt ny investeringsform som enligt Lerner et al. (2012) uppstod vid 

slutet av andra världskriget i USA men fick fotfäste först under 1980-talet. Till Europa 

etablerade sig branschen under den senare delen av 1990-talet. År 2013 anställde Private 

Equity ägda bolag ca 6 % av hela privata sektorn i Europa (Invest Europe, 2014). Den globala 

kapitalinsamlingen har ökat från $31 miljarder år 1996 till $347 miljarder år 2016 och 

samma år förvaltade Private Equity fonder $2.49 trillioner vilket är den högsta siffran 

någonsin. Samtidigt hade 57 % av institutionella investerare allokeringar i Private Equity 

(Preqin, 2017). Således är Private Equity idag en mycket central del finansieringsplanet men 

den allmänna kännedomen kring det är relativt lågt. Till exempel har flera av bolagen som 

man dagligen stöter på varit Private Equity ägda så som Hilton, Hertz, Supercell, XXL, och 

Scandic för att nämna några.  

I och med att Private Equity blivit en så pass betydande aktör på det finansiella planet är det 

inte överraskande att branschen med jämna mellanrum utsätts för kritik i media. The 

Economist (5.7.2007) skrev att Private Equity skalar bolag på tillgångar och säljer dem för 

en snabb vinst, och ger svag uppmärksamhet åt sina leverantörer och anställda. Vidare har 

det hävdats att belånade uppköp inte endast skadar bolag, anställda och ekonomin, utan 

även bedrar skattebetalare genom ett massivt kryphål, nämligen beskattningsavdragbara 

räntekostnader (The Rolling Stone Magazine, 2012). En del av den nyare kritiken är riktad 

mot användningen av så kallad ”subscription line” finansiering, där Private Equity bolag 

använder banklån istället för investerarkapital för att finansiera investeringarna som 
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förvränger internräntan uppåt. Enligt Financial Times (20.10.2016) har denna metod har 

etablerat sig allt mer tack vare det låga ränteläget under 2010-talet.  

Trots kritiken verkar det råda konsensus i den akademiska litteraturen att Private Equity 

ägarskap leder till värdeutveckling i målföretagen (Kaplan, 1989; Guo et al., 2011; Acharya 

et al. 2013). Resultaten om ägarskapsformens inverkan på arbetsplatsförstörandet eller 

skapandet är inte heller entydiga (Davis, 2014; Amess och Wright, 2011).  Vidare råder det 

stor tillfredställelse bland investerarna i Private Equity fonder. Globalt sett uppfattade 95 % 

av investerarna år 2016 att portföljerna mött eller överskridit prestationsförväntningarna 

jämfört med 81 % år 2011. Den årliga medelavkastningen för Private Equity investerare var 

16.4 % mellan 2013 - 2016 vilket är den högsta mellan privata kapitalinvesteringsstrategier. 

Därtill hade 84 % en positiv inställning till Private Equity, som är den högsta andelen 

alternativa tillgångsklasser emellan och 48 % planerar att öka allokeringen i Private Equity 

(Preqin, 2017).  

En viktig aspekt som ofta förbises i de kritiska uttalandena om Private Equity-ägarskapets 

konsekvenser för samhället genom skattenyttor, arbetsplatsförstörelse etc. är att 

fondinvesterarna ofta är publika institutioner så som pensionsförsäkringsbolag. Därmed 

borde det ligga i allmänhetens intresse att dessa vitala entiteter åstadkommer god 

avkastning genom sina allokeringsstrategier och Private Equity har ansetts som en möjlighet 

för det. I vissa fall har Private Equity även förknippats med strukturell förändring och 

kreativ förstörelse vilka är nödvändiga beståndsdelar i en livskraftig ekonomi och därmed i 

ett frodigt samhälle (Pajarinen et al., 2016).  

1.1 Problemområde  

Då Private Equity blivit en såpass betydande investeringsform och samhällsaktör vore det 

intressant att undersöka hur Private Equity åstadkommer avkastning och dess effekter för 

samhället som arbetsplatsskapare. Möjliga orsaker kunde vara marknadstajming, finansiell 

hävstång eller operativ prestationsförbättring i målföretagen.  

Tidigare forskningsresultat tyder på Private Equity investerare utnyttjar marknadstajming 

och felprissättning mellan aktie- och skuldmarknader (Kaplan & Strömberg, 2009). Detta 

gäller dock i första hand vid så kallade public-to-private uppköp där publika bolag avnoteras. 

Då finansiell hävstång vid belånade uppköp minskar problemet med fria kassaflöden enligt 

Jensen, (1986), ökar det även på bolagsvärdet genom räntekostnadernas skatteavdragbarhet 
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(Kaplan & Strömberg, 2009). Forskningar som undersökt om värdeskapandet i belånade 

uppköp beror på finansiell hävstång har dock inte kunnat bevisa detta som enda förklarande 

faktor (Kaplan, 1989a; Acharya et al., 2013). Vidare bevisar dessa forskningar bland flera, 

att den anormala prestationsutvecklingen är associerad med starkare operativa 

förbättringar i relation till jämförelsebolag. Eftersom marknadstajming och användningen 

av finansiell hävstång i hög grad påverkas av det rådande ränteläget kan de därmed vara 

svåra att beakta som långsiktiga och bestående drivare för prestationsutvecklingen. 

Dessutom, ur ett samhällsperspektiv kunde operativa prestationsförbättringar ses som en 

starkare och viktigare drivare för värde än marknadstajming och finansiell hävstång.  

Litteraturen om operativ prestationsutveckling hos Private Equity-ägda bolag är i hög grad 

relaterad till den första vågen av belånade uppköp under 1980-talet (Weir et al., 2015). 

Resultaten från dessa tidiga forskningar visar att Private Equity-ägda bolag presterat bättre 

då än under senare tid på 2000-talet (Guo et al., 2011; Weir et al., 2015). Dock har branschen 

vuxit och utvecklats betydligt sedan dess och därmed är det svårt att forma en 

överensstämmande bild av prestationsutvecklingen med dagens läge. En stor del av denna 

tidiga forskning utfördes på public-to-private uppköp framförallt i den amerikanska 

litteraturen. Således kan dessa resultat ses som förhållandevis överrepresenterade eftersom 

public-to-private endast är en delkategori av belånade uppköp. Dessa uppköp var också 

vanligare under 1980 talet och påverkas kraftigt av marknadstajming, vilket inte är lika 

entydigt för övriga privata belånade uppköp.   

Beträffande den nyare forskningen är också en betydande del utförd på data från 

högkonjunkturen före finanskrisen år 2008. Följaktligen är det svårt att få en täckande bild 

av den operativa prestationsutvecklingen på långsikt oberoende av det rådande 

konjunkturläget då marknadstajming och finansiell hävstång kortsiktigt kan förväntas ha en 

större inverkan. Dessutom har en märkbar del av den tidigare forskningen varit riktad mot 

anglosaxiska länder vars finansmarknader är mycket utvecklade och utbredda. I förhållande 

har övriga europeiska länder undersökts i en låg grad och därmed är det inte lika tydligt om 

resultaten är överensstämmande med dessa mer bankcentrerade marknader.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna magisteravhandling är att undersöka den operativa 

prestationsutvecklingen hos Private Equity-ägda företag i Europa.  
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1.3 Avhandlingens kontribution 
Denna magisteravhandling ämnar kontribuera med kännedom om värdeskapandet i Private 

Equity-ägda målföretag på en operativ nivå. Då de flesta tidigare forskningar i ämnet utförts 

på den amerikanska marknaden bidrar avhandlingen med sitt fokus på Europa. Vid sidan 

om detta ämnar avhandlingen bidra med ökad kännedom om Private Equity på grund av 

branschens betydelsefulla position i dagens finansieringsplan och i samhället. Till en följd 

av detta är det även aktuellt att skapa insyn av Private Equity-ägarskapets följder ur ett 

samhälleligt perspektiv genom att granska utvecklingen av anställningsgraden i 

målföretagen. Avhandlingen kan ses både som kompletterande till den existerande 

forskningen och som guide för Private Equity-bolag om branschens prestation.  

1.4 Avgränsningar 

Den första avgränsningen i denna avhandling gäller riskkapitalinvesteringens typ och 

exkluderar Venture Capital och övriga tillväxtfasinvesteringar. Trots att den svenska 

benämningen ”riskkapital” avser andra privata kapital investeringar än belånade uppköp, 

avser den engelskspråkiga termen ”Private Equity” investeringar i mognare bolag, vilket 

denna avhandling fokuserar på. Den andra avgränsningen gäller det geografiska området 

som är Europa. Med andra ord måste målföretagen vara europeiska, men inte nödvändigtvis 

PE-sponsorn. För det tredje är tidsperioden för avyttringar av målföretagen från år 2007 till 

2017 och investeringstidpunkten i målföretagen är mellan år 1998 och 2014. Vad beträffar 

ägarskapsperioden av PE-sponsorn är den begränsad till minst två år.  

Till sist gällande målföregens storlek har ett bolagsvärde på minst tio miljoner euro lagts 

som krav och måste minimiinvesteringen av PE-sponsorn vara fem miljoner euro. Detta för 

att gardera mot möjliga Venture-liknande investeringar. Vidare måste PE-sponsorn bli 

majoritetsägare i målföretagen.  

1.5 Arbetets fortsatta upplägg 

I kapitel två kommer jag att redogöra för bakgrund till Private Equity, dess funktionssätt och 

trender på den Europeiska buyout-marknaden under senaste år. I följande kapitel tre 

presenterar jag avhandlingens teoretiska ramverk omfattande värdeskapande aktiviteter i 

målföretag. Kapitel fyra utgör en litteraturgenomgång. I kapitel fem presenteras 

avhandlingens data och i kapitel sex metodologin. Efter det framförs resultaten i kapitel sju. 

Kapitel åtta utgör en diskussion kring resultaten och kapitel nio slutsatser.  
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2 BAKGRUND TILL PRIVATE EQUITY  
I detta kapitel redogör jag för olika former av riskkapital med fokus på Private Equity eller 

belånade uppköp. Jag kommer även att beskriva kapitalinsamlingen och tillvägagångsätten 

för investerings- och avyttringsprocessen. Vidare kommer en branschöversikt att ges.  

2.1 Definitioner av riskkapitalformer  

Det verkar inte existera någon enhetlig definition för riskkapital. I sin korthet kan riskkapital 

dock definieras som investeringar i utvecklingsdugliga och huvudsakligen onoterade bolag. 

Investeringarna görs i syfte av vinstrealisering efter en viss tidpunkt (Hidén & Tähtinen, 

2005). Genom riskkapitalinvesteringar blir investerarna aktieägare i målföretaget. 

Riskkapital kan således ses som ett paraplybegrepp som omfattar investeringar i 

uppstartsbolag, bolag i tillväxtfasen och i mognare bolag. Eftersom terminologin kan vid en 

första blick verka förvirrande anser jag det berättigat att urskilja investeringsformernas 

begrepp från varandra.  

 

 

 

Figur 1  Riskkapital definitioner  

2.1.1 Venture Capital och gräsrotsfinansiering  

Trots att Venture Capital direkt översätt till svenska blir riskkapital, avser det investeringar 

i bolag som är i tillväxtfasen. Gompers och Lerner (1999) definierar Venture Capital som en 

pool av kapital med fokus på aktiekapital eller aktiekapitalliknande investeringar i privata 

hög-tillväxt bolag. Mer specifikt är Venture Capital-finansiering en form av riskkapital som 

hjälper entreprenörsdrivna och kreativa verksamheter att växa (Invest Europe, 2017). 

Bolagen är ofta inom högteknologi branschen och Venture-investerarna blir vanligtvis 

minoritetsägare till skillnad från Private Equity-investerare (Wright & Robbie, 1998). Vid 

sidan om kapital förser Venture-investerarna expertis som kan uttrycka sig genom till 

exempel strategiplanering och kommersialisering av affärsidé.  

Gräsrotsfinansiering	
(Affärsänglar) Venture	Capital Belånade	uppköp	

(Private	Equity)

Riskkapital	
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Finansiering av nyuppkomna bolag eller bolag i uppstartsfasen kallas för 

gräsrotsfinansiering (eng. seed Capital) och kan antingen ses som en skild investeringsform 

eller som en del av Venture Capital (Hidén & Tähtinen, 2005). Gräsrotsfinansiering erbjuds 

ofta av så kallade affärsänglar. Trots att dessa privatpersoner utför delvis samma funktioner 

som Venture finansiärer, investerar de sin personliga egendom istället för institutionellt 

kapital (Gompers & Lerner, 1999).  

2.1.2 Private Equity och belånade uppköp 

Enligt Europas riskkapitalförbund (Invest Europe, 2017) avser Private Equity 

kapitalinvesteringar i privata bolag på medel- till långsikt som karaktäriseras av aktivt 

ägarskap. Enligt definitionen utvecklar Private Equity bättre verksamheter genom operativa 

förbättringar, ledningsexpertis och genom tillgång till nya marknader. Trots att Private 

Equity även kan ses som ett paraplybegrepp i likhet med riskkapital (Gompers & Lerner, 

1999) avser det oftast investeringar genom belånade uppköp. Således syftar Private Equity i 

denna avhandling på investeringar genom ”belånade uppköp” (eng. leveraged buyout, LBO 

eller buyout). Bolag som ägnar sig åt belånade uppköp är kända som Private Equity-bolag 

och Private Equity-ägda målföretag är bolag som köpts genom belånade uppköp.  

Med belånade uppköp som kännetecknas av hög skuldfinansiering avses investeringar i 

bolag som söker aktiva ägare för att vidareutveckla bolaget och förstärka dess 

konkurrenskraft (SVCA, 2017). Utöver det kan utgångspunkten för investeringen även bero 

på en svag ledning i målföretaget som inte utnyttjar eller ser företagets potential för 

prestationsutveckling (Pajarinen et al., 2017). Till skillnad från Venture Capital blir Private 

Equity-investerare vanligen majoritetsägare (Wright & Robbie, 1998).  

Private Equity-sponsorer tenderar att investera i mogna bolag med väletablerade 

affärsplaner för att finansiera expansion, konsolideringar, omvändningar (eng. turnaround) 

eller avyttringar av divisioner eller dotterbolag. Således karaktäriseras den ideala LBO-

kandidaten av icke-cykliska och starka kassaflöden med outnyttjad låntagningskapacitet 

(KKR, 1989). Ytterligare förutsätter Private Equity-investerare ofta goda tillväxtmöjligheter, 

en konkurrensfördel i målföretagets produkter eller tjänster och engagemang i 

affärsutveckling av företagsledningen (FVCA, 2017). 
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� Karaktärsdrag för ideala LBO-kandidater (KKR, 1989)  

Jämfört med övriga aktörer på finansbranschen är Private Equity investerare aktiva 

bolagsutvecklare som använder både tid och kontakter för att främja prestationen i 

målföretagen. Dessutom är de särskilt noggranna i väljandet av målföretag. I grund och 

botten handlar målföretagens prestation om Private Equity-investerarnas benägenheter att 

välja investeringsobjekt och utveckla dem (Pajarinen et al., 2017).  

Då Private Equity-sponsorernas primära investeringssyfte är att generera vinst, kan 

målföretaget och dess övriga ägare se andra möjligheter med ägarskapsformen. Till exempel 

kan tidigare ägare se det som en lämplig försäljningsmetod för sitt aktieinnehav. Förutom 

detta kan ägarna finna Private Equity som en lösning på tilläggskapital, produktutveckling, 

ökandet av rörelsekapital med mera (Hidén & Tähtinen, 2005).  

2.2� Hur belånade uppköp fungerar  

Tekniskt sett riktar sig belånade uppköp ofta mot medelstora bolag där Private Equity-

sponsorn oftast övertar en majoritetsandel av målföretaget. Som termen indikerar 

finansieras företagsköpen till stor del med främmande kapital, vanligtvis över 50 % av det 

totala transaktionsvärdet. Bolagen är oftast privatägda men belånade uppköp har även 

riktats mot publika bolag framförallt i slutet av 1980-talet i USA. Det främmande kapitalet i 

transaktionerna består oftast av en senior och en junior lånekomponent (Kaplan & 

Strömberg, 2009). Seniora lån är ofta försäkrade banklån medan juniorlån kan vara 

osäkrade mezzanine-lån med högre avkastningskrav som ges av till exempel kreditfonder. 

För att specificera är juniorlån underordnade till seniorlån men överordnande till eget 

kapital och därmed ligger riskprofilen där emellan. Underordnade icke-bank beviljade 
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juniorlån behövs ofta eftersom mindre och medelstora bolag inte har samma tillgång till 

finansiering som stora bolag (Preqin, 2016).  Med andra ord ordnar inte banker mera 

riskfyllda lån, framförallt efter de ökade kapitalkraven genom Basel-ackorden. En allt 

vanligare låneform är så kallade unitranche-lån som kan ses som en sammanslagning av 

senior- och juniorlån. Skuld används alltså tillsammans med eget kapital som 

fondinvesterarna försett.  

Private Equity bolag är inte bestående ägare utan realiserar målföretagen vanligtvis efter tre 

till fem år (FVCA, 2017). Kaplan & Strömberg (2009) stöder detta och fann att median 

ägarskapsperioden varit sex år i belånade uppköp mellan 1970 och 2007. Under den så 

kallade holding-perioden (ägarskapsperioden) ägnar sig Private Equity-sponsorn åt 

värdeskapande aktiviteter i syfte att göra vinst vid avyttringen. Mervärdet som Private 

Equity-bolag kan erbjuda involverar finansiering, omstrukturering, strategiplanering, 

styrelsearbete, kontaktnätverk, marknadsföring och branschkännedom för att nämna några 

(FVCA, 2017).  

I bästa fall säljs bolaget vidare med vinst från den initiala investeringen och i värsta fall går 

det i konkurs. Mer specifikt har Private Equity sponsorer olika avyttringsmetoder och valet 

kan bero på såväl företags- som branschspecifika orsaker som på investeraravtal med tysta 

bolagsmännen. För det första kan målföretaget börsnoteras genom nyemission eller 

försäljning av gamla aktier. Ifall Private Equity-bolaget realiserar hela sin ägarandel eller 

inte vid noteringen eller mer specifikt efter lock-up perioden, garanteras avyttringen genom 

värdepappersmarknaden i ett senare skede. Målföretaget kan även säljas åt ett redan noterat 

bolag som betalar Private Equity sponsorn med cash. För det andra, är det relativt vanligt 

att målföretaget säljs åt en industriell köpare (eng. trade sale). Till sist kan målföretaget 

säljas åt en annan Private Equity-sponsor genom ett sekundärt uppköp (eng. secondary 

buyout) som antingen ser vidareutvecklingsmöjligheter eller synergier med sina existerande 

portföljbolag (Hidén & Tähtinen, 2005).  

2.3 Private Equity fonder  

Kapitalet som riskkapitalisterna investerar kommer ofta från institutionella investerare som 

riskkapitalisterna förvaltar. För att förvalta kapitalet bildas en fond var igenom 

investeringarna görs (Hidén & Tähtinen, 2005 s.19). En buyout-fond är en riskkapitalfond 

som är dedikerad till belånade uppköp. De institutionella investerarna är vanligtvis 

pensionsförsäkringsbolag. Även andra typer av investerare finns så som försäkringsbolag 



12 
	

	

och familjedrivna investeringsbolag. Juridiskt sätt är riskkapitalfonderna organiserade som 

kommanditbolag där den ansvariga bolagsmannen eller komplementären (eng. general 

partner) förvaltar fonden och tysta bolagsmän (eng. limited partner) förser kapitalet. Med 

andra ord fungerar riskkapitalbolaget som ansvarig bolagsman och investerarna som tysta 

bolagsmän. Det är sedvanligt att ansvariga bolagsmannen står för minst en procent av det 

totala kapitalet (Kaplan & Strömberg, 2009).  

De flesta riskkapitalfonder är slutna fonder (eng. closed-end-funds) där fonden inte själv 

kan lösa ut investerarna. Vidare kan inte nytt kapital insamlas efter en viss tid av 

fondgrundandet, vanligtvis efter sex till tolv månader. Dessa fonder har en begränsad 

livslängd på cirka tio år varefter fonden upplöses Dock brukar fonderna ha ett par års 

förlängningsmöjlighet (Hiden & Tähtinen, 2005 s.21).  Riskkapitalbolaget har ofta upp till 

fem år att investera fondkapitalet i målföretag varefter det har fem till åtta år att returnera 

kapitalet åt investerarna.  

Private Equity sponsorer, precis som övriga riskkapitalbolag, har oftast flera fonder som de 

samlat in under olika tidsperioder. Kapitalinsamlingen och dess storlek beror således på de 

tidigare fondernas prestation och fondförvaltarna har ofta lång och framgångsrik erfarenhet 

(Pajarinen et al., 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapital 

GP 

Målföretaget Private Equity- 
fonden 

Investerare 
(LP) 

Kapital 

Avkastning Avkastning 

Kapital och 
förvaltning 

Avkastning 
och 
ersättning 

Figur 2  Private Equity fonder (Gompers & Lerner, 1999) 
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2.3.1 Kovenanter 

Efter att tysta bolagsmännen försett kapitalet har komplementären stor handlingsfrihet över 

investeringsbesluten. Beslutsrätten begränsas dock av standardiserade kovenanter som 

måste följas. Kovenanterna kan generellt sätt indelas i tre huvudkategorier. Den första 

relaterar till fondförvaltningen, den andra till ansvariga bolagsmännens aktiviteter och den 

tredje till restriktioner av investeringstyper (Gompers & Lerner, 1999).  

Vad beträffar kovenanter för fondförvaltningen begränsar de första restriktionerna 

mängden kapital som får investeras i enskilda företag. Dessa villkor avser försäkra att 

komplementärerna inte försöker rädda sina investeringar i dåligt presterande bolag genom 

ytterligare kapital. Begräsningen uttrycker sig ofta som en maximal andel av det totala 

fondkapitalet. Axelsson, Strömberg och Weisbach (2009) menar att beviljandet av 

beslutsrätt åt tysta bolagsmän över individuella transaktioner skulle försämra den 

förväntade kvaliteten av investeringarna. Den andra typen av kovenanter i denna kategori 

begränsar användningen av främmande kapital på fondnivå, i motsats till skuld på 

transaktionsnivå som inte begränsas i investeraravtalen (Kaplan & Strömberg, 2009). 

Riskkapitalisterna kan använda finansiell hävstång för att öka variansen i sina 

portföljavkastningar som höjer portföljrisken på investerarnas bekostnad. Användningen av 

främmande kapital är även ofta begränsad till en andel av det totala fondkapitalet. Den 

tredje begränsningen relaterad till fondförvaltningen avser saminvesteringar med 

riskkapitalbolagets tidigare eller framtida fonder. Då riskkapitalbolagen kan förvalta flera 

fonder från olika tidsperioden kan det ge upphov till opportunistiskt beteende. Därmed 

kräver investeringarna i målföretagen oftast godkännande av tysta bolagsmännen. Den sista 

restriktionen i denna kovenantkategori härrör sig till återinvesterandet av vinster som 

kräver samtycke hos investerarna (Gompers & Lerner, 1999). 

Kovenanter som relaterar till ansvariga bolagsmännens aktiviteter kan även indelas i 

underkategorier. Till exempel finns det bestämmelser som begränsar ansvariga 

bolagsmännens personliga investeringar i målföretagen. Detta finns för att undvika att 

riskkapitalisterna skulle ägna sig för mycket tid åt bolag där de har egna investeringar och 

dessutom återinvestera då målföretagen är i svårigheter. Övriga restriktioner som hänför sig 

till ansvariga bolagsmännen aktiviteter omfattar förbud av nya fondinsamlingar tills en viss 

andel av tidigare fondens kapital är investerat och deras utomstående engagemang som 

kunde minska på dedikationen till fondinvesteringarna (Gompers & Lerner, 1999).  
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Den tredje kovenantkategorin begränsar typen av tillgångar riskkapitalfonden får investera 

i. Vanligtvis får inte riskkapitalbolaget investera över en viss andel av fondkapitalet i bolag 

inom samma bransch. Framförallt inte utan investerarnas godkännande. Vidare är det oftast 

inte tillåtet att investera i övriga riskkapitalfonder och investeringar i publika bolag eller så 

kallade public-to-private transaktioner är begränsade. Till sist existerar det restriktioner på 

ansvariga bolagsmän att inte ägna sig åt investeringsformer som de inte har erfarenhet av. 

Som exempel började en del Venture-fonder investera i belånade uppköp under 1980-talet 

vilket ledde till stora förluster för investerarna (Gompers & Lerner, 1999).  

2.3.2 Kompensation av Private Equity sponsorer 
Riskkapitalbolaget eller komplementären får kompensation genom tre vägar. För det första 

betalar fondinvesterarna en årlig förvaltningsavgift (eng. management fee) som vanligtvis 

är cirka två procent av det förbundna fondkapitalet. Majoriteten av fonder återbetalar hela 

eller en del av förvaltningsavgifterna efter investeringsperiodens slut (Metrick & Yasuda, 

2010). Förvaltningsavgiften är avsedd för att täcka administrativa kostnader så som 

lönekostnader (Hiden & Tähtinen, 2005). För det andra får riskkapitalbolaget en andel av 

fondavkastningen som består av de individuella fondinvesteringarnas vinst (eng. carried 

interest). Vinstandelen är ofta 20 % och är den största inkomstkällan för riskkapitalisterna 

som erhålls först efter att fondinvesterarna tilldelats 80 % av avkastningen. Vinsten utdelas 

efter att alla investeringar i målföretagen är realiserade och räknas som differensen mellan 

de kumulativa exit-värdena minus det förbundna kapitalet (Metrick & Yasuda, 2010). Vid 

sidan om detta kan Private Equity bolaget begära dividendutbetalningar från målföretagen. 

I dessa kontroversiella ”dividend recapitalizations” tar målföretag skuld för att betala 

dividender åt fonden (Watt, 2008). Till sist begär vissa ansvariga bolagsmän transaktions- 

och uppfölningsavgifter (Kaplan & Strömberg, 2009).  

2.4 Implikationer med belånade uppköp 

Då det hittills diskuterats karaktärsdrag för Private Equity och hur belånade uppköp och 

fonderna fungerar, har belånade uppköp en del implikationer för målföretagen, Private 

Equity-sponsorn och investerarna. Dessa implikationer gör att Private Equity och belånade 

uppköp avviker från övriga investeringstyper och påverkar indirekt eller direkt 

värdeutvecklingen i bolagen.  
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Private Equity-sponsorer har i allmänhet betraktats som otåliga investerare. 

Investeringarna motiveras inte i första hand med etiska eller emotionella orsaker utan 

primärt med ett värdemaximerande syfte. Trots denna inriktning är de flesta Private Equity 

sponsorerna idag mycket måna om hållbar utveckling och betonar starkt samhällsansvar i 

målföretagen. Otåligheten innebär för målföretagen att de tvingas leverera resultat fort och 

kan förhållandena till ledningen övriga ägare och anställda avslutas ifall de inte i första hand 

ägnar sig åt värdeskapande aktiviteter. Som exempel visar Kehoe och Heel (2005) att 

ledningen bytts ut i 83 % av de främst presterande målföretagen i deras undersökning. En 

annan viktig implikation för målföretagen är den höga användningen av finansiell hävstång, 

vilket ställer krav på ledningen att generera positiva kassaströmmar för att möta 

räntebetalnings- och amorteringsskyldigheter gentemot kreditgivarna. (Watt, 2008) 

En av implikationer för Private Equity investerarna är att belånade uppköp är illikvida. Detta 

innebär att målföretagen eller aktier i dem inte kan säljas fritt under ägarskapsperioden och 

följaktligen är investeringarna mer riskfyllda. Vidare ökar en hög skuldsättning ytterligare 

på risken och därmed på avkastningskraven. Portföljerna som målföretagen ingår i är dock 

diversifierade och investeraravtal begränsar ofta antalet investeringar i bolag inom samma 

bransch. Belånade uppköp innebär även två olika tidshorisonter för Private Equity 

sponsorn. Den finansiella tidshorisonten avser tiden från investeringen tills fonden avyttras 

och möjlig vinst kan utdelas och erhållas. Denna tidshorisont utsträcker sig till fondens 

livslängd och är jämfört med övriga tillgångsklasser rätt långsiktig. Den andra och kortare 

tidshorisonten relaterar till Private Equity sponsorns samverkan med målföretagen och 

omfattar det dagliga operativa samarbetet med bolaget som slutar efter avyttringen av 

bolaget och före fonden slutligen läggs ner. (Watt, 2008)  

Till sist är Private Equity känsligt för skuld- och aktiemarknaderna. Låga räntelägen och låg 

aktiemarknadsutveckling kan förväntas ha främjande effekter för investeringsformen att 

generera hög avkastning, och vice versa (Watt, 2008). Hur som helst präglas Private Equity 

idag av rekordhögt icke-investerat fondkapital (eng. dry powder) som det låga ränteläget och 

de turbulenta värdepappersmarknaderna under senaste åren gett upphov till då 

institutionella investerare sökt alternativa investeringsformer. Enligt Preqins rapport (2017) 

var mängden ”dry powder” 820 miljarder dollar globalt sätt år 2016, vilket drivit upp 

värderingarna för målföretagen och således kan det bli svårare att generera hög avkastning 

vid avyttringen i framtiden.   
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2.5 Former av belånade uppköp 
Belånade uppköp eller LBOs kan urskiljas från varandra beroende på transaktionens typ och 

deltagande investerare. Hur som helst avser man oftast även underkategorierna med termen 

”LBO” ifall inte den specifika typen av investeringsform är av särskilt intresse. 

Idag riktar sig de flesta belånade uppköpen mot privata bolag av Private Equity-sponsorer 

och kallas enligt Boucly, Sraer och Thesmar (2011) för private-to-private transaktioner. 

Trots att belånade uppköp ofta avser förvärv av hela bolag existerar även divisionsbaserade 

uppköp (eng. divisional buyout) som är uppköp av affärsområden eller divisioner från 

moderbolaget (Boucly et al., 2011). 

Så som tidigare påpekats har belånade uppköp även varit riktade mot publika bolag, dock 

främst under 1980-talet. I dessa public-to-private (PTP) transaktioner köps ett börsnoterat 

bolag till privatägo (Cumming et al., 2007). Då belånade uppköp övertar publika företag 

betalas ett premium över aktiepriset som varit mellan 15 - 50 % (Kaplan & Strömberg, 2009). 

Enligt Bargeron, Schlingermann, Stulz och Zutter (2008) betalar dock Private Equity-bolag 

i genomsnitt lägre premier för publika bolag än övriga köpare. Det har också gjorts så kallade 

omvända belånade uppköp (eng. reverse LBO) där bolag som en gång köps ur börsen noteras 

i ett senare skede på nytt (Degeorge & Zeckhauser, 1993).  

Utöver fondkapital och främmande kapital vid finansieringen av uppköp är det vanligt att 

ledningen deltar i investeringen. Förvärv där den existerande ledningen deltar i 

finansieringen med Private Equity sponsorn kallas för ledningsdrivna uppköp (eng. 

management buyout eller MBO) medan investeringar i ägarkapitalet av en ny ledning kallas 

för ledningsdrivna inköp (eng. management buy-in eller MBI) (Hidén & Tähtinen, 2005). 

Uppköp som involverar en kombination av en ny ledning och den sittande ledningen där 

båda parter deltar i investeringen kallas för BIMBO (Wright & Robbie, 1996). 

Wright och Robbie (1996) urskiljer så kallade finansiella uppköp (eng. institutional-led 

buyout eller IBO) från LBOs. De hävdar att formerna har likheter men att IBOs använder 

eget kapital i en större grad än LBOs. Finansiella uppköp kan antingen vara finansierade av 

den nya eller gamla ledningen men deras ägarandel tenderar att vara lägre än i övriga 

ledningsdrivna belånade uppköp. Som detta indikerar kan gränsdragningen mellan olika 

underkategorier av LBOs är i vissa fall hårfin.  
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2.6 Trender på den europeiska buyout-marknaden  
I detta kapitel presenterar jag statistik över riskkapital- och buyout-marknadens utveckling 

i Europa. Buyout-investeringar i Europa är i hög grad koncentrerade till Väst- och 

Nordeuropa och tillsammans utgör Europa världens näst största Private Equity-marknad 

efter Nordamerika (Bain, 2015). Överlag har antalet transaktioner och fondinsamlingen 

börjat återhämta sig efter finans- och skuldkrisen som drabbat Europa mellan 2009 – 2012 

fastän föregående nivåer ännu inte uppnåtts.  

 

Figur 3  Total riskkapitalinsamling i Europa 2007 - 2015 (Invest Europe, 2016) 

Som det kan tydas ur figur tre över den totala riskkapitalinsamlingen i Europa mellan 2007 

och 2015 har fondinsamlingen börjat öka sedan finans- och skuldkrisen 2009 - 2012 men 

inte ännu nått de föregående nivåerna. Under hela tidsperioden har buyout-

fondinsamlingen utgjort den största delen av allt insamlat riskkapital med Venture Capital 

som andra. Dock har fondinsamlingen i buyout-fonder också varierat allra mest från år till 

år (Invest Europe, 2016).  
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Figur 4  Buyout fondinsamling i Europa (Invest Europe, 2016) 

Precis som antalet nyinsamlat fondkapital följer antalet nya buyout-fonder och 

nyinvesteringar samma mönster från år till år i figure fyra. Antalet nya fonder har dock ökat 

sedan år 2012 fastän kapitalinsamlingen inte gjort det i samma takt. Från år 2007 till 2015 

har den årliga buyout-fondinsamlingen minskat med 25 miljarder euro men var klart högre 

år 2015 än år 2009 då fondinsamlingen endast varit 11 miljarder.  

Vad beträffar det totala transaktionsvärdet har det ökat stadigt sedan år 2012, vilket syns ur 

figur fem på nästa sida (Invest Europe, 2016). Följaktligen följer även transaktionerna delvis 

samma mönstring som fondinsamlingen, vilket inte är överraskande.  
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Figur 5  Buyout transaktioner i Europa (Invest Europe, 2016) 

 

 

Figur 6  Buyouts som % av BNP enligt PE-sponsorns land (Invest Europe, 2016) 
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Figur sex på föregåndr sida visar de lokala PE-sponsorernas buyout-investeringar som andel 

av den nationella bruttonationalprodukten år 2015. Som vi kan se är de lokala PE-bolagens 

buyout-investeringsandel av landets BNP klart högst i Storbritannien. Förutom att 

branschen är väletablerad i landet är en del av både Europas och världens största PE-

investerare från Storbritannien. Exempel på brittiska globala PE- bolag är CVC Capital 

Partners, Apax Partners och Permira som tillsammans har insamlat fondkapital på över 56 

miljarder euro (Preqin, 2016).  

Anmärkningsvärt är de nordiska PE-sponsorers buyout-investeringars andel av ländernas 

bruttonationalprodukt som alla hör till topp sex i Europa. Svenska PE-bolags buyout-

investeringar per BNP gör Sverige till den näst största buyout-aktören i Europa. Förutom att 

branschen är etablerat i landet är även stora svenska PE-sponsorer globala aktörer så som 

EQT, Nordic Capital och Industri Kapital. Då buyout-investeringar per BNP i hela Europa 

är så pass högt drivs den starkt av Storbritannien vars totala BNP även är en hög andel av 

Europas. Viktigt nog visar inte denna figur inte vart kapitalet av de lokala PE-sponsorerna 

investerats (Invest Europe, 2017) 

 

Figur 7  Buyouts som % av BNP enligt målföretagens land (Invest Europe, 2016) 
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och utländska PE-bolag i målföretag per land som andel av BNP. Således visar figuren hur 

buyout-intensiva ländernas marknader är. Det är dock värt att påpeka att siffrorna är mycket 

känsliga för enskilda buyout-investeringar som förvränger deras andel av 

bruttonationalprodukten. Hur som helst, hör de nordiska länderna och Storbritannien även 

i detta mått till Europas mest buyout-intensiva marknader och är klart över andelen i Europa 

totalt (Invest Europe, 2017).  

Vad som förklarar buyout-intensiteten och PE-branschens omfattning i olika länder beror 

på ett antal orsaker. Vad beträffar Storbritannien är dess kapitalmarknader mycket 

marknadscentrerade och långtutvecklade och på grund av kulturella och handelsmässiga 

orsaker mer sammanlänkade till USA varifrån Private Equity ursprungligen härstammar 

(Pajarinen et al., 2017). Trots att Private Equity etablerat sig relativt sent i Norden är 

regionen idag ett av Europas mest buyout-attraktiva område. Detta kan förklaras med det 

stabila ekonomiska och politiska klimatet tillsammans med hög utbildningsnivå, 

företagsamhet och transparens som lockat utländskt kapital och möjliggjort goda 

tillväxtmöjligheter för målföretagen (Berchwood Partners, 2013). Mellaneuropa däremot 

kännetecknas av mycket bankcentrerade marknader där banklångivning länge varit en 

central finansieringsform, varmed Private Equity inte fått fotfäste på marknaden på samma 

sätt som i en del övriga länder.  

 

Figur 8  Buyout volym per region 2011 – 2014 (PwC, 2017) 
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Som det går att uttyda mellan figur 8 på föregående sida och figur och 9 nedan är den 

geografiska kompositionen av buyout-investeringar i Europa något statisk över tiden på 

grund av investeringsformens långsiktiga natur och de varierande graderna av buyout-

marknadernas mättnad. Till exempel har Storbritannien dominerat i buyout-volymer sedan 

marknaden etablerat sig i Europa (PwC, 2017). Vidare är det värt att notera volymen sjunkit 

med fyra procentenheter i Storbritannien och Irland under 2015 och 2016 på grund av 

osäkerheten som Brexit medfört.   

 

 

Figur 9  Buyout volym per region 2015–2016 (PwC, 2017) 

Figur tio på nästa sida visar avyttringsmetoderna mellan åren 2007 och 2015 varav det kan 

tydas att försäljning åt en annan Private Equity-sponsor och till en industriell köpare är de 

vanligaste avyttringssätten (Invest Europe 2017). Vad beträffar initialemissioner av 
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indikeras i figuren då volymen varit lägre under krisåren och därefter. Anmärkningsvärt är 

också de höga andelarna av ”write-offs” det vill säga nedskrivningar av målföretagen eller 

med andra ord konkurser under åren 2009 och 2010. Detta kan uppenbarligen förklaras 

med den ekonomiska krisen i Europa som försvårat flera branschers lönsamhet. 
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Figur 10 Exit-metod av Buyout-bolag (Invest Europe, 2016) 
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3 VÄRDEDRIVARE I BELÅNADE UPPKÖP 
Jensen (1989a) var en av de första att forska i belånade uppköp och argumenterade att 

Private Equity bolag kombinerar koncentrerat ägarskap med starka incentiv för sina 

investeringsspecialister, en flexibel organisationsstruktur och låga omkostnader. Vad gäller 

målföretagen, hävdade Jensen (1989a) att de skulle vara en överlägsen bolagsform gentemot 

publika bolag genom prestationsbaserad kompensation, hög skuldsättning och aktiv 

bolagsstyrning som Private Equity ägarskapet medför. Efter det har en del teorier om 

värdeskapande i belånade uppköp presenterats vilket jag i detta kapitel diskuterar. 

Värdeskapandet kan indelas i två huvudsakliga kategorier nämligen indirekta värdedrivare 

och direkta värdedrivare. Indirekta eller icke-operationella värdedrivare kan inte generellt 

sätt kvantifieras men influerar de direkta värdedrivarna och således indirekt på den 

operativa prestationen. Direkta eller operationella värdedrivare påverkar den operativa 

prestationen genom en direkt inverkan på kassaflöden. (Berg & Gottschalg, 2005).  

Kapitlet är indelat enligt följande. Först kommer indirekta värdedrivare att presenteras och 

sedan direkta värdedrivare. Detta eftersom jag anser det relevant att först behandla faktorer 

som influerar de direkta drivarna för att sedan diskutera hur de i praktiken kan utrycka sig. 

De indirekta värdedrivarna består av mekanismer för att minska agentkostnader och en så 

kallad ”parenting effekt” som PE-sponsorn medför. De direkta värdedrivarna består av 

tillvägagångsätt för att förstärka den operationella effektiviteten och strategiutformande. 

Till sist presenterar jag teori som motsätter sig värdeskapande i belånade uppköp och 

diskuterar bland annat kortsiktighet och överföring av kapital från övriga intressenter.  

3.1 Indirekta värdedrivare  
De indirekta värdedrivarna relaterar till förändringar i organisation, bolagsstyrning och 

ägarskapsstruktur (Loos, 2005). Således har de inte en direkt effekt på företagets finansiella 

prestation men påverkar omständigheterna för de direkta värdedrivarna (Berg & Gottschalg, 

2005). Vad dessa indirekta värdedrivare anses medföra är en minskning av agentkostnader 

varför Jensen (1989a) hävdade att belånade uppköp kommer att bli den dominerade 

bolagsformen. Olika metoder för att minska agentkostnader i belånade uppköp presenteras 

till näst varefter teori som uttrycker sig som ”moderbolags” effekter diskuteras.  
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3.1.1 Minskning av agentkostnader 
I sin kända agentteori menade Jensen och Meckling (1976) att agentkostnader uppstår då 

det existerarar en separation mellan ägarskap och kontroll i bolagen. Med andra ord betyder 

det att kontrollhavarna eller ledningen inte innehar ägarskap i företaget de överser. 

Förhållandet mellan ledningen och ägarna myntades som agent-principal relationen, där 

agenten enligt kontrakt binder sig att agera i principalens räkning. Problem uppstår 

eftersom ledningen tenderar att engagera sig i aktiviteter av personlig nytta istället för att 

maximera värde åt ägarna. Således leder detta till att ägarna tvingas övervaka och skapa 

incentiv för ledningen, vilket i sin tur medför agentkostnader. Utöver övervakning och 

lämpliga incentivsystem menar Jensen och Meckling (1976) att det alltid råder en åtskillnad 

mellan ledningens beslut och de beslut som maximerar företagssvärdet, vilket de kallar för 

en residualförlust. Vidare vidtar även ledningen kostsamma åtgärder för att minimera 

möjliga framtida agentproblem. Övervakningskostnaderna, residualförlusten och 

ledningens förebyggande utgifter utgör tillsammans agentkostnader som uppstår på grund 

av agent-principal relationen (Jensen & Meckling, 1976).  

Då Jensen och Meckling (1976) beskrev separationen av ägarskap och kontroll som ett 

kostsamt problem, presenterade Fama och Jensen (1983) teori varför bolag som 

kännetecknas av denna organisationsstruktur trots allt överlever. I sin motsatta syn hävdade 

författarna att en separation av ägarskap och kontroll består på grund av specialiserandet i 

antingen beslutsfattande eller riskbärande och på grund av ett gemensamt tillvägagångssätt 

för kontrollerandet av agentproblemen. Med andra ord menade Fama och Jensen (1983) att 

det är effektivt att kontrollera agentproblemen mellan ägare och beslutsfattare genom att 

begränsa beslutsfattarnas residualfordran på bolaget. Hur som helst hävdade Jensen senare 

(1989) att ett av de utmärkande karaktärsdragen för prestationen av belånade uppköp 

gentemot publika bolag är föreningen av ägarskap och kontroll hos ledningen. Dessutom har 

denna organisationsform med förenat beslutsfattande och residualfordran fått stöd i 

akademisk litteratur och organisationsformen är allt vanligare i dagens bolag.   

Private Equity-sponsorer tillämpar flera mekanismer i strävan efter att minska på 

agentproblemen. För det första kan detta åstadkommas genom användningen av finansiell 

hävstång som anses ha en disciplinär effekt på ledningen. För det andra implementerar 

sponsorn incentiv-baserade kompensationssystem för ledningen och för det tredje 

genomförs aktiv bolagsstyrning.  
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3.1.1.1 Användning av finansiell hävstång 

Jensen (1986) applicerade teorin om agentproblem på utbetalningen av fria kassaflöden, 

även kallad för Jensens fria-kassaflödes-hypotes. Fria kassaflöden är den återstående delen 

av kassaflöden över det som behövs för att finansiera alla nödvändiga positiva NPV-projekt. 

Jensen hävdade att bolag med stora fria kassaflöden påtar sig aktiviteter som i första hand 

ger personlig nytta istället för att maximera bolagsvärdet, detta eftersom utbetalningar åt 

ägare minskar på bolagets tillgångar och således på agentens makt. Därmed menade han 

(Jensen, 1986) att ledningen tenderar fatta investeringsbeslut med negativt nettonuvärde i 

tillväxtsyfte, istället för att distribuera kassaflöden åt ägarna.  

Som en potentiell lösning på problemet med fria kassaflöden föreslog Jensen (1986) att 

användningen av finansiell hävstång leder till organisatorisk effektivitet genom dess 

disciplinära effekt på ledningen. Effektivitet uppnås genom att skuld minskar på kassaflöden 

som är tillgängliga för ledningen att spendera i ekonomiskt omotiverade investeringar och 

reducerar således agentproblemen. Förutom detta fungerar hotet av betalningsförsummelse 

för att möta räntebetalnings- och amorteringskraven som en motiverande drivare för 

organisatorisk effektivitet hos ledningen. Därmed medför användningen av finansiell 

hävstång betydliga fördelar hos belånade uppköp gentemot övriga organisationsformer 

enligt Jensen (1986).  

Jensen (1986) hävdade att lämpliga kandidater för belånade uppköp är bolag eller divisioner 

med stabil historisk utvecklingen och höga fria kassaflöden där möjliga agentkostnader kan 

tänkas vara betydande.  

3.1.1.2 Ledningskompensation 

Enligt Jensen (1989a) är kompensationen ett av de viktigaste ledningsincentiven i belånade 

uppköp. Ledningskompensationen i belånade uppköp är i hög grad länkad till bolagets 

kassaflödesprestation och amorteringstakt än i redovisningsbaserade nyckeltal. Vidare har 

belånade uppköp ofta högre övre kompensationsgränser ifall överhuvudtaget, jämfört med 

publika bolag. Ledningskompensationen eller incentiven i belånade uppköp består generellt 

sätt av eget kapital, bonusar, optioner och ”spärrhjul” (eng. equity ratchet).  

Som tidigare påpekats karaktäriseras belånade uppköp av en förening av ägarskap och 

kontroll, det vill säga är ledningen delägare i bolaget. Leslie och Oyer (2008) hävdar att 

ledningens ägarskap är en av grundpelarna i belånade uppköp. Easterwood et al. (1989) 
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argumenterar att det råder markant ineffektivitet i målföretagen före det belånade uppköpet 

varmed ledningen fattar värdeförstörande beslut. Enligt författarna beror detta på att 

ledningen saknar kompensationskontrakt som motiverar dem att maximera bolagsvärdet 

och menar att ökandet av ledningens ägarskap medför värdeoptimerande beslut. Orsaken 

till varför Private Equity sponsorn kräver ledningens deltagande i investeringen är att 

utsätta den för en baksida istället för enbart en uppsida (Kaplan & Strömberg, 2008). 

Därmed har ledningen mer att förlora och enligt Jensen och Meckling (1976) ökar 

bolagsvärdet som en konsekvens av minskade agentproblem och således agentkostnader 

ägare och ledningen emellan. Ytterligare är bolagen privata och ägarkapitalet illikvitt 

varmed ledningen oftast inte kan sälja sin andel före avyttringen. Följaktligen minskar 

avsaknaden av likviditet på ledningens incentiv att manipulera den kortfristiga prestationen 

(Kaplan & Strömberg, 2008). Kaplan och Strömberg (2008) visar att verkställande 

direktörer äger 5,4 procent av målföretaget och hela ledningsteamet äger 15 procent mätt i 

medianvärde efter det belånade uppköpet. Acharya och Kehoe (2008) finner att vd:n 

innehar 5,7 procent och övriga ledningen 8,9 procent. Vidare tenderar ledningens ägarandel 

att öka efter det belånade uppköpet (se Muscarella & Vetsuypens 1990; Kaplan 1989b). Till 

exempel fann Kaplan (1989b) att ledningens procentuella ägarskap fyrfaldigades vid public-

to-private transaktioner. En ökning i ledningens ägarskap har generellt sätt haft en positiv 

inverkan på bolagens prestation efter det belånade uppköpet (Nikoskelainen & Wright 2007; 

Harris et al. 2005; Kaplan 1989a; Holthausen & Larcker 1996).  Trots att ledningens 

ägarandelar i publika bolag ökat sedan 1980-talet då de första studierna kring ämnet är 

utförda, är ledningens innehav av eget kapital ännu idag högre i belånade uppköp än i 

noterade bolag (Kaplan & Strömberg, 2008).  

Förutom att ledningen oftast äger eget kapital i bolaget från början kan de beviljas 

optionsrätter. Kompensation genom optioner i belånade uppköp avviker dock från t.ex. 

publika bolag då de ofta tilldelas i början av ledarskapsperioden (Hall, 1998). Vidare tilldelas 

optionerna i förhållande till den initiala ledningsinvesteringen och är vanligtvis två till tre 

gånger dess värde (Leslie & Oyer, 2008). Optionerna är precis som aktiekapitalet illikvitt 

och kan oftast utövas först vid avyttringen. Således är detta en ytterligare mekanism att 

minska på agentproblemen mellan ledningen och övriga ägare (Holmströn & Kaplan, 2003).  

En annan kompensationsmetod som härrör sig till eget kapital är så kallade spärrhjul (eng. 

equity ratchets). Dessa kontrakt binder ledningens ägarandel till bolagets prestation och 
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tillåter en omorganisering av bolagets kapitalstruktur på en medellång tidshorisont, oftast 

på tre till fem år. Mer specifikt bestäms ledningens innehav av eget kapital på basis av en 

förutbestämd prestationsmätare till exempel lönsamheten (Thompson & Wright, 1991). 

Vidare existerar det olika former av ”spärrhjul” med vissa som belönar för god prestation 

och andra som bestraffar för svag prestation och kombinationer av båda. Dessutom är 

variationen av kontraktens inverkan på ledningens ägarandel hög ± 18 procent. Trots att 

”spärrhjul” är en metod för att minimera agentproblem kan de leda till stort risktagande hos 

ledningen på långivarnas bekostnad (Thompson & Wright, 1991). 

Till sist används även kassabonusar för att kompensera ledningen och beror vanligen på 

positiva kassaflödena och amorteringstakten (Jensen 1989b). Avslutningsvis är 

ledningskompensationen i belånade uppköp i hög grad konstruerad för att minimera 

agentproblemen mellan beslutsfattare och övriga ägare i målföretagen.  

3.1.1.3 Bolagsstyrning 

Trots att PE-sponsorns övervakningsbehov delvis uppvägs av självövervakningen som 

ledningens ägarandel och kompensationsmekanismerna medför, deltar sponsorn aktivt i 

bolagsstyrningen (Nikoskelainen & Wright, 2007). Med aktiva investerare i kontexten av 

Private Equity sponsorer avser Jensen (1989b) investerare som sitter i målföretagets 

styrelse, deltar i strategiutformandet, styr företaget vid behov, övervakar dess ledning och i 

särskilda fall avskedar den. Då Private Equity sponsorerna eller LBO-specialisterna såsom 

Jensen kallar dem ofta äger en majoritetsandel i målföretetagen har de betydande incentiv 

för att utföra sitt jobb på allvar i målföretagen. Detta är i enlighet med Shleifer och Vishny 

(1986) som hävdar att koncentrerat ägarskap löser fripassagerarproblemet som hänför sig 

till övervakandet av ledningen.   

Sättet hur Private Equity-sponsorerna kontrollerar styrelserna i sina målföretag kallas för 

bolagsstyrning som ingenjörskonst (eng. governance engineering) och syftar på aktivt 

involverande i bolagsstyrningen (Kaplan & Strömberg, 2008). Vad beträffar målföretagens 

styrelseuppsättning i belånade uppköp är de vanligtvis mindre än i publika bolag och ersätts 

utomstående styrelsemedlemmar av specialister från Private Equity sponsorn allt oftare 

(Cornelli & Karakas, 2008).  Ju större behovet för erfaren rådgivning och övervakning desto 

aktivare är Private Equity sponsorn engagemang i målföretaget. Detta är ofta fallet vid svåra 

belånade uppköp eller då målföretagens ledningsprestation varit undermålig. Således är 

Private Equity sponsorns närvaro starkare i sådana bolagsstyrelser. Sponsorns 
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styrelsenärvaro beror dock på dess tillvägagångsätt och preferenser och vissa PE-bolag vill 

istället anlita mera utomstående styrelsemedlemmar än andra. Hur som helst är 

styrelsesammanträden mera frekventa i belånade uppköp än i publika bolag (Gertner & 

Kaplan 1996; Acharya & Kehoe 2008). Då omstruktureringsprocessen i målföretagen 

närmar sitt slut minskar sponsorns styrelseposter eftersom mera vikt placeras vid 

styrelsearbetet i svårare fall (Cornelli & Karakas, 2008).  Förutom Private Equity sponsorn, 

kan även långivarna övervaka bolagen genom styrelserepresentation vid sidan om 

kovenanterna (Cotter & Peck, 2001).  

Angående en underpresterande ledning eller ledningsmedlemmar är Private Equity 

sponsorn hastig med avsättandet (Acharya, Kehoe och Reyner, 2008). Därmed 

argumenterar författarna att sponsorerna har lågt intresse och är otåliga i att utveckla 

ledningen på långsikt utan ersätter den istället. Acharya och Kehoe (2008) visar att 

verkställande direktören ersätts i 39 procent av belånade uppköp under de 100 första 

dagarna 69 procent i något skede under ägarskapsperioden.  

Eftersom PE-specialisterna deltagit i flera bolags verksamhetsförbättring har de haft 

möjligheten att utveckla utmärkande organisatoriska kvalifikationer vad beträffar effektiv 

övervakning och rådgivning av målföretagen. Med sin strategiska entreprenörs-drivna 

utgångspunkt kan PE-sponsorn förse kompletterande resurser och färdigheter som 

ledningen möjligen saknar (Wright et al., 2009).  

3.1.2 Private Equity-sponsorn som moderbolag  
Jensen (1989b) liknade ”LBO-associationerna” med diversifierade konglomerat eller med 

”keiretsu” det vill säga en japansk organisationsform bestående av en grupp av flera bolag. 

Med detta avses att portföljbolagen tillsammans utgör en ”familj” av diversifierade företag 

som Private Equity-sponsorn överser och ämnar skapa värde i (Gottschalg & Berg, 2005).  

Trots att PE-sponsorn har som avsikt att skapa, bygga och utveckla bolag på en temporär 

basis istället för att vara bestående ägare så som publika konglomerat, kan målföretagen 

främjas genom att tillhöra portföljen på olika vägnar (Myers, 1999).  

För det första kan målföretagen dra nytta av PE-sponsorns kontaktnätverk i diverse 

industrier. Vare sig det handlar om att finna en ny affärspartner, en nyanställning i 

ledningen eller för att identifiera tilläggsförvärv kan tillbringandet av kontakter utgöra en 

viktig förutsättning för bolagens prestation (Gottschalg & Berg, 2005). Vidare tillbringar PE-
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sponsorn expertis och industrierfarenhet åt företagsledningen från tidigare transaktioner 

(Baker & Smith, 1998). För det andra råder det ofta en interaktiv dialog mellan 

målföretagens ledning och ”moderbolaget” eller PE-sponsorn genom direkta 

kommunikationskanaler, vilket försnabbar beslutsfattandet (Kester & Luehrman, 1995). För 

det tredje upplever enligt författarna flera verkställande direktörer en bredare 

handlingsfrihet efter det belånade uppköpet. Detta uppbackas av Bruining et al. (2011) som 

visar att belånade uppköp medför mera entreprenörsdrivna ledningsteam på grund av PE-

sponsorns färdigheter att implementera och utveckla entreprenörsartade affärssyner. 

Ytterligare påpekar Wright et al. (2001) att belånade uppköp är förmedlare av 

entreprenörsdrivna initiativ i kontexten av strategisk tillväxt i målföretagen. Då målföretag 

gynnas av kontaktnätverk och industrikunskap som PE-sponsorn förser har dock ledningens 

handlingsfrihet och entreprenörsdrivenhet ifrågasatts. 

3.2 Direkta värdedrivare 

Enligt Jensen (1986b) resulterar bolagsstyrningsmekanismerna i belånade uppköp i 

minskade agentkostnader som ökar bolagsvärdet genom förbättrad operativ effektivitet. 

Berg och Gottschalg (2005) är inne på samma linje och hävdar att bolagsstyrning inte direkt 

inverkar på kassaflöden och värdeskapandet utan istället har en indirekt effekt. Vad 

beträffar finansiell hävstång menar Rappaport (1990) att värde i slutändan drivs av operativ 

effektivitet ”inspirerad” av skuld. Således kan dessa aktiviteter som ämnar minimera 

agentkostnader ses som möjliggörande faktorer för operativ prestationsförbättring. Private 

Equity-sponsorer använder sin industribaserade och operativa kunskap för att identifiera 

attraktiva investeringsobjekt och gör planer för värdeskapandet som de sedan 

implementerar (Kaplan & Strömberg, 2008). Den så kallade operationella ingenjörskonsten 

(eng. operational engineering) har en direkt verkan på målföretagens vinst och kassaflöden 

och involverar bland annat effektivisering och kostnadsreduktion och tillväxtskapande. 

Utöver förstärkandet av operationell effektivitet kan PE-sponsorn tillsammans med 

ledningen ägna sig åt strategisk om-positionering av bolagets verksamhet och till slut 

används finansiell hävstång utöver dess disciplinära effekt på ledningen. I följande avsnitt 

presenterar jag dessa olika tillvägagångsätt Private Equity-sponsorer tillämpar i 

förstärkandet av den operativa prestationen i målföretagen som har en direkt finansiell 

inverkan.  
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3.2.1 Effektivisering och kostnadsminskning   
Enligt Muscarella och Vetsuypens (1990) medför belånade uppköp ofta drastiska ändringar 

i målföretagens operationer exempelvis genom kostnadsreduktionsprogram. Syftet med 

kostnadsreduktion är att förstärka den operativa effektiviteten i målföretagen vilket 

återspeglas i förbättrade marginaler och i högre kassaflöden (Berg & Gottschalg, 2005).  

Easterwood et al. (1989) diskuterar minskandet av omkostnader som enligt författarna är 

nyckeln till att uppnå högre operationell effektivitet. Detta kan åstadkommas genom att 

minska på personalen, förbättra koordinationen och kommunikationen och försnabba 

beslutsfattandet i målföretaget. Lictenberg och Siegel (1990a) stöder detta och visar att 

belånade uppköp leder till betydliga minskningar i administrativa omkostnader. Vidare 

hävdar Easterwood et al. (1989) att belånade uppköp leder till en plattare hierarki med 

mindre rapportering och en ökad koncentration av operativt ansvar inom organisationen. 

Följaktligen blir målföretagen mindre byråkratiska. Förutom en reduktion i omkostnaderna 

medför optimerandet av rörelsekapitalhanteringen ökade kassaflöden och målföretagen 

uppvisar ofta tydliga nedskärningar i inventarier och i kundfordringar (Easterwood et al., 

1989). Bland annat visar Holthausen och Larcker (1996) att rörelsekapitalnivåerna är 

betydligt lägre i målföretagen jämfört med övriga bolag inom samma industri både före och 

efter avyttringen. Angående produktivitet leder minskningar i produktionskostnader 

tillsammans med en effektivare allokering av resurser, till en ökad produktivitet i 

målföretagen efter det belånade uppköpet (Lichtenberg & Siegel, 1990b; Muscarella & 

Vetsuypens, 1990).  

För att summera detta avsnitt kan belånade uppköp ses som ett organisatoriskt 

effektivitetsverktyg för att rationalisera organisatoriska processer, minska arbetskraft och 

reducera enhetskostnader (Wright et al., 2001). Trots att belånade uppköp vanligtvis medför 

kostnadsminskningar måste de genomföras på ett sätt som inte försämrar bolagets 

konkurrenskraft (Easterwood et al., 1989).  

3.2.2 Tillväxtstrategier 

En övrig strategi som Private Equity sponsorer tillämpar är försäljningstillväxt som antingen 

kan uppnås organiskt eller genom företagsköp. Organisk tillväxt kan nås via strategiskt 

omtänkande och genom aktiv strävan efter nya innovationer (Wright et al., 2001).  
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Tillväxt med hjälp av tilläggsförvärv eller så kallade ”buy-and-build”-strategier involverar 

kombinerandet av ett eller flera affärsområden eller bolag med målföretaget som 

utgångsmässigt används som plattform (Wright et al., 2001). I ”buy-and-build”-strategier 

skapas värde genom sammanslagning av synergistiska förvärv då operationerna integreras, 

kostnadsbesparingar realiseras och då marknadsandelen ökar (Smit, 2001). Seth och 

Easterwood (1993) hävdar att tilläggsförvärv kan vara vertikala, horisontala eller relaterade 

till marknads- eller produktexpansion. Tilläggsförvärven motiveras med till exempel 

stordrifts- eller kombinationsfördelar i produktion och distribution eller i syfte att förstärka 

marknadspositionen genom att minska konkurrensen. Enligt Smit (1990) lämpar sig högt 

fragmenterade marknader väl för åstadkommandet av synergier genom tilläggsförvärv.  

Följaktligen då målföretaget genom sammanslagningar blir större är det ett attraktivare 

säljobjekt för PE-sponsorn vid tidpunkten för avyttringen. Tekniskt sätt motsvarar 

tilläggsvärdeskapandet det sammanslagna företagets värde vid säljtidpunkten utöver 

kostnaderna för de individuella förvärven tillsammans med de organiska 

tillväxtkomponenterna (Smit, 2001). 

Förutom kostnadsbesparingar genom synergier och en förstärkt marknadsposition medför 

PE-sponsorn värde åt målföretaget genom strategisk kontribution vad beträffar förvärv, 

finansiering och avyttring. Således kan målföretagsledningen fokusera på tillväxt, 

integrering och förstärkandet av operativa marginaler (Smit, 2001).  

3.2.3 Strategisk positionering 

Förutom effektivisering av verksamheten genom kostnadsminskning och tillväxtsökande 

tänker ofta PE-sponsorn tillsammans med ledningen om målföretagets strategiska position. 

Med andra ord innebär det fokusering på kärnverksamheten och försäljning av icke-

kärnområden och involverar omtänkande av målföretagets marknader, produkter, 

kundservice, kundmålgrupp med mera (Berg & Gottschalg, 2005). 

Vad beträffar kärnverksamheter investeras det i affärsområden som bygger på säregna 

kompetenser och visar således konkurrenskraftiga fördelar. Trots att företag med 

marknadsdominerande kärnområden tenderar ha stadiga kassaflöden, finns det litet 

förbättringsutrymme och således begränsade vinstmöjligheter genom belånade uppköp. 

Tvärtemot då kärnområden har en svag konkurrenskraft är kassaflödena vanligtvis ostabila. 

Därmed hävdar Easterwood et al. (1989) ur en konkurrensmässig synvinkel att ideala LBO-

kandidater är bolag vars kärnverksamhet har stark framtida potential för skapandet av 
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konkurrenskraftiga fördelar i sina respektive marknader.  Wright et al. (2001) argumenterar 

att utvecklingsmöjligheter kan existera i bolag med svag konkurrensposition som kan 

uppgradera sina innovationer för att nå konkurrensfördelar.  

Med icke-kärnområden avses verksamhetsdelar som är avlägsna ur en strategisk synpunkt 

eller saknar visar utvecklingspotential av konkurrensfördelar. Försäljning eller minskning 

av icke-kärndelar kan ske på två olika nivåer. Å ena sidan då hela affärsområden eller 

divisioner säljs kallas det för ”asset stripping” och sker på företagsnivå. Å andra sidan kan 

aktiviteter på affärsnivå minskas genom till exempel outsourcing (Berg & Gottschalg, 2005). 

3.2.4 Finansiell ingenjörskonst  

Utöver att finansiell hävstång anses minska på agentkostnaderna har användningen av 

skuld även övriga implikationer. Mer specifikt är finansiell hävstång (eng. financial 

engineering) det vill säga bestämmandet av en optimal kapitalstruktur och minimerandet 

av kapitalkostnaden av stor betydelse (Kaplan &Strömberg, 2008). Finansiell hävstång 

inverkar direkt på bolagets finansiella prestation genom olika förfaringssätt.   

För det första bidrar skuld till högre bolagsvärde på grund av räntekostnaders 

skatteavdragbarhet som ökar på kassaflöden (Achleitner & Figge, 2014). I motsats ökar dock 

en alltför hög skuldsättningsgrad på risken för konkurs som har en negativ effekt på 

bolagsvärdet. Därtill ökar användningen av finansiell hävstång avkastningen på eget kapital, 

vilket ofta används som prestationsmått inom branschen (Achleitner et al., 2010).  

För det andra, eftersom Private Equity sponsorerna ofta har långsiktiga förhållanden till 

institutionella långivare kan detta minska på marginalagentkostnaderna i skuldfinansiering 

(DeAngelo & DeAngelo, 1987). Med andra ord är sponsorerna återvändande spelare på 

skuldmarknaden och kan med sitt ryckte förhandla förmånliga lånevillkor (Cotter & Peck, 

2001). Mer specifikt kan PE-sponsorn stöda ledningen vid förhandlandet av banklån, 

emittering av skuldebrev och aktier och påföljande försäljning av aktier. Därmed underlättar 

PE-sponsorerna skuldfinansieringen av målföretagen betydligt mer än vad de på egen hand 

kunde åstadkomma (Magowan, 1989).   
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3.3 Kritik mot Private Equity ägarskap  
Då det hittills diskuterats potentiella värdedrivande faktorer som i slutändan kan leda till 

förbättrad operativ prestation, finns det kritiska syner på Private Equity-sponsorer i 

värdeskapande sammanhang. Bland annat har PE-sponsorerna kritiserats för att vara 

kortsiktiga och att vinsten görs på anställdas och statens bekostnad genom överföring av 

välfärd.  

3.3.1 Kortsiktighet och Private Equity-sponsorer som aktivistägare   

Trots att en generell definition av kortsiktighet avser ledningens kortsiktighet, kan 

kortsiktighet även orsakas av ägarnas kortsiktiga investeringshorisont och inte enbart 

ledningens (Brunzell, Liljeblom & Vaihekoski, 2009). Således i kontexten av belånade 

uppköp kan Private Equity-sponsorns kortsiktiga investeringshorisont medföra press på 

ledningen att fatta kortsiktiga beslut, trots att belånade uppköp karaktäriseras 

ledningsmekanismer för att minska agentkostnader.  

Vad beträffar investeringshorisonten där målföretag stannar under PE-ägarskap, finns det 

alternativa synpunkter. Å ena sida hävdar Jensen (1989a) att belånade uppköp som 

organisationsform utgör förutsättningar för ett långsiktigt ägarskap på grund av deras 

överlägsna bolagsstyrning. Å andra sidan liknar Rappaport (1990) belånade uppköp med 

kortsiktig ”chockbehandling” där ineffektiva och undermåligt presterande bolag utsätts för 

en kortvarig omstrukturering varefter de återvänder till publikt ägarskap efter några år. 

Kaplan (1991) konkluderar att belånade uppköp varken är kort- eller långlivade, och att de 

är en tillfällig organisationsstruktur för bolag som lider av höga fria kassaflöden i motsats 

till investeringsmöjligheter. Hur som helst berör en del av kritiken mot Private Equity dess 

upplevda kortsiktighet där sponsorerna anklagas för omstruktureringar och där tillhörande 

kostnadsreduktion i avsikt att göra kortsiktig vinst.  

Private Equity fonder kritiserats för deras alltmer kortsiktiga inriktning varmed de föredrar 

att fort avyttra sina investeringar istället för att fortsätta ägarskapet tills värdepotentialen 

realiserats maximalt (Strömberg, 2008). Rappaport (1990) menar att Private Equity-

sponsorer använder sig av ”dividend recapitalizations” för att belöna investerarna då högre 

avkastande avyttringsstrategier inte förekommer. Dessa lån som målföretagen lyfter 

används för att kortsiktigt förse investerarna med likviditet istället för att maximera 

ägarvärdet på långsikt. Därtill ökar tilläggsskuld målföretagens finansiella risk som redan 

har högt skuldsatta kapitalstrukturer. Vid sidan om specialdividender har PE-sponsorerna 
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kritiserats för att hastigt börsnotera målföretagen som möjliggör sponsorerna att snabbt 

lyfta nya fonder och därmed samla in mera avgifter (Lerner et al., 2011). Harford och 

Kolasinski (2013) påpekar däremot att puffandet av kortsiktiga vinster på bekostnad av 

långsiktigt värde gagnar PE-sponsorer endast ifall de systematiskt lyckas vilseleda köparna 

av målföretagen att överbetala. Författarna finner inte bevis för att strategiska köpare 

överbetalar för målföretagen. 

Bland annat enligt Jensen (1989a) anses skuld som lägger press på ledningen att generera 

positiva kassaflöden vara en drivare för operativ prestation i belånade uppköp. I motsats 

hävdar dock Harford och Kolasinski (2013) att högre skuldbetalningskrav kan begränsa 

målföretagens investeringsfilosofi varmed långsiktiga investeringar förkastas tillgodo av 

kortsiktiga kassaflöden. Detta stöds av Greenwood och Schor (2009) som finner att 

aktivistägarskap leder till reducerade investeringar i anläggningstillgångar och kan tolkas 

minskad långsiktsfokus. Hur som helst visar Brunzell et al. (2009) att pressen för kortsiktigt 

beteende hos ledningen minskar vid närvaron av aktivistägare. Med aktivistägare avser 

författarna investerare som öppet definierar sin investeringsstrategi som aktiv och långsiktig 

och inkluderar bland annat Private Equity-sponsorer. Dessutom är bolag med stora och 

långsiktiga aktivistägare mindre benägna att vidta åtgärder som har värdeförstörande 

effekter som till exempel justerandet av långsiktiga investeringar eller R&D. Tvärtemot visar 

Long och Ravenscraft (1993) att forsknings- och utvecklingsutgifter (R&D) faller efter 

belånade uppköp. Vidare presterar R&D-intensiva målföretag bättre än övriga branschbolag 

och belånade uppköp utan forsknings- och utvecklingsutgifter. Lerner et al. (2011) 

framhäver att investeringar i innovationer mätt som patent ökar efter belånade uppköp, 

vilket skulle antyda långsiktighet.  

Sammanfattningsvis existerar det motstridiga synpunkter på Private Equity-sponsorernas 

kortsiktighet. Då medianägarskapsperioden är sex år kan det diskuteras ifall 

investeringshorisonterna är korta eller inte (Kaplan & Strömberg, 2008). Vidare menar 

förespråkarna att PE-sponsorer är mer långsiktiga än publika bolag eftersom det inte utsätts 

för kvartalsrapportering och behöver inte bekymra sig om av analytikers prognoser (Watt, 

2008).  

Hur som helst anser jag att kortsiktighet bör definieras och behandlas i skilda sammanhang. 

Till exempel vid minskning av anställda kan en sex års strävan efter vinst vara en kort tid 

med tanke på karriärlängder, och diskuteras i nästa underkapitel.  
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3.3.2 Överföring av förmögenhet  
Shleifer och Summers (1988) liknar omstruktureringen av bolag genom belånade uppköp 

som en utveckling mot ett spotmarknadssystem som kan vara mycket kostsam för samhället. 

Med detta avser författarna att PE-sponsorer överför förmögenhet åt sig själva på övriga 

intressenters bekostnad framförallt anställdas och statens. Med andra ord skapar 

sponsorerna värde genom skattenyttor och genom minskning av anställda i målföretagen. 

Vidare poängterar Shleifer och Summers (1988) att belånade uppköp privat sätt kan vara 

fördelaktiga medan de inte socialt är eftersträvansvärda.  

Enligt Watt (2008) inkorporerar överföring från anställda en ändring i maktbalansen 

mellan ägare och arbetare inklusive upphävande av arbetskontrakt medförande 

minskningar i anställningsgraden, förhöjd i arbetsintensitet, lönenedskärningar och 

försämrade arbetsförhållanden. Watt (2008) framhäver att kostnadsreduktionerna nog 

förstärker lönsamheten men att vinsten på företagsnivå härrör sig från en förlust i 

arbetskraften. Ur en effektivitetssynvinkel är upphävandet av arbetskontrakt oundvikligt för 

bolag att upprätthålla konkurrenskraften på marknaden då bolagets finansiella prestation 

försämrats eller marknadsvillkorna ändrat (Ippolito & James, 1992). I motsats hävdar 

Shleifer och Summers (1988) att unilaterala ändringar i arbetskontrakt kan förklaras med 

att PE-sponsorer drar nytta av kontraktens implicita natur. Då både ägare och anställda 

gagnas av långsiktiga kontrakt i förhand kan ägarna i efterhand gynnas av upphävandet av 

kontrakten för att öka sin förmögenhet. Således bör ägarna skapa förtroende gentemot 

anställda att inte upphäva dem även om det vore värdemaximerande annars kommer inte 

anställda att gå med på implicita kontrakt från första början. Hur som helst menar Shleifer 

och Summers (1988) att belånade uppköp är en form för ägarna att upphäva kontrakt i 

värdemaximerande syfte. Därmed fångar PE-sponsorerna värde genom 

arbetsplatsförstörande i målföretag (Meuleman et al., 2008).  

Private Equity-sponsorer har även kritiserats för skattenyttan från avdragbara 

räntekostnader vilken skuldsättning medför i belånade uppköp (Shleifer & Summers, 1988; 

Lowenstein, 1985). Då skattenyttan högst motsvarar marginalskattesatsen hävdar Kaplan 

(1989a) att ränteavdragen som återspeglar sig som ränteintäkter för långivarna kan leda till 

en högre skattskyldighet för dem än vad kapitalvinsterna åt ägarna var före det belånade 

uppköpet. Effekten av skattenyttan syns som förhöjt bolagsvärde för målföretagen men i 

mindre skatteintäkter för staten och således kan skattebesparingarna ses som en överföring 
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av förmögenhet från staten. Vidare anser kritikerna att skattenyttan är en central drivare för 

belånade uppköp att fånga vinster utan att skapa socialt värde. Till exempel dokumenterar 

Kaplan (1989a) att medianvärdet av skattenyttan i betalda premier för tidigare aktieägare i 

”public-to-private”-transaktioner var 21 procent för bolag med en marginalskattesats på 15 

procent och 143 procent då marginalskatten var 46 procent. I det förstnämnda fallet antogs 

att skulden amorteras på åtta år och i de följande att skulden är permanent. Förutom 

räntekostnadernas skatteavdragbarhet framför Watt (2008) att finansiell hävstång, 

förflyttningar av vinst till skatteparadis och beskattningen av inkomst som kapitalvinst även 

räknas som överföring från staten. Watt (2008) menar att nationella beskattningssystem 

privilegierar Private Equity-sponsorer och att bolagens verksamhetsmodell är optimerad för 

att minska skattskyldigheten i portföljbolagen. Räntekostnader är avdragbara i de flesta 

länder.  

En övrig form av förmögenhetsöverföring är överföring från övriga ”kapitalister” och kan 

ske på tre olika sätt vilka alla hänför sig till ineffektiva kapitalmarknader (Watt, 2008). För 

det första kan tidigare ägare underbetalas. Hur som helst råder det avsaknad av empiriskt 

bevis för detta och är det tämligen otänkbart under 2000-talet som kännetecknas av 

rekordhöga nivåer av icke-investerat fondkapital, som tidigare diskuterats. För det andra 

kan investerarna i Private Equity-fonderna av utnyttjas general partnern. Detta är även 

osannolikt eftersom PE-sponsorerna har sitt rykte på spel och lyckas inte insamla nytt 

fondkapital ifall investerarna upplever sig utnyttjade. För det tredje kan köpare överbetala 

för målföretaget (Watt, 2008). Som tidigare påpekats är detta inte heller ett godtyckligt 

alternativ eftersom PE-sponsorerna omgående borde bedra köpare. Dessutom fann inte 

Harford och Kolasinski (2013) bevis för detta. Hur som helst, kan dagens nivåer av ”dry 

powder” leda till övervärdering av målföretag då köparen är ett annat PE-bolag. Detta 

återstår dock att se.  

Till slut hävdar Shleifer och Summers (1988) att vinstsökande förvärv kan medföra 

effektivitetsförluster i det långa loppet och att upphävande av kontrakt kan sprida rädsla i 

ekonomin vilket komplicerar eller omöjliggör vinstbringande handel. Därtill påpekar 

författarna att det är inkorrekt att använda ägarnas värdeökning som mått på 

effektivitetsnyttorna från förmögenhetsöverföringen. Följaktligen kommer en genomgång 

av bland annat belånade uppköps inverkan på anställningen i målföretagen och dess effekter 

på den operativa prestationen att presenteras i följande kapitel.  
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4 TIDIGARE FORSKNING 
Tidigare forskning kring prestationsutveckling inom Private Equity-ägarskap har fokuserat 

både på portfölj- och transaktionsnivå. I detta kapitel kommer jag att bryta ned den tidigare 

forskningen enligt följande. Först kommer jag att presentera forskning på fondnivå eftersom 

fondavkastningarna kan ses som den primära orsaken för ökade kapitalinflöden från 

investerare. Sedan kommer jag att redogöra för forskning kring målföretagens avkastning 

på transaktionsnivå för att se hur målföretagen presterat före avgifter. Då avhandlingens 

syfte är att undersöka den operativa prestationsutvecklingen i belånade uppköp kommer jag 

till näst att gå igenom relevant forskning kring området. Vidare redogör jag för forskning om 

determinanter för den operativa prestationsutvecklingen och sedan visas forskningsresultat 

från Private Equity-ägarskapets samhällseffekter. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 

diskussion samt en tabell över några av de för min avhandling mest relevanta forskningarna.  

4.1 Avkastning på fondnivå 

Kapitalet som Private Equity-sponsorer investerar i målföretag härstammar i högsta grad 

från institutionella investerare som kräver avkastning. Således måste PE-fonderna generera 

avkastning som minst möter investerarnas avkastningskrav, för att i framtiden kunna lyfta 

tilläggsfonder. Flera studier har undersökt avkastningar som PE-fonder genererar till 

investerare med resultat som inte är entydiga.  

Kaplan & Schoar (2005) undersökte prestationen och kapitalinflödet av både buyout och 

Venture Capital fonder mellan åren 1980 till 1997. De fann att medelavkastningen hos 

buyout-fonder efter avgifter på nettobasis var något lägre än S&P 500-avkastningen, och 

högre före avgifter på bruttobasis. Vidare visade författarna att bättre presterande Private 

Equity-sponsorer är mera benägna att lyfta framtida fondkapital och dessutom i större 

summor. Liknande resultat presenterades av Phalippou och Gottschalg (2009) som 

jämförde prestationen av likviderade Private Equity fonder med en livslängd på minst tio år 

mot S&P 500 indexet. Deras resultat visade att Private Equity fonderna underpresterade 

S&P 500 med 3 % på nettobasis och överpresterade med 3 % på bruttobasis. Då 

avkastningen riskjusterades var den 6 % under S&P 500-indexet. I sin omfattande studie 

undersökte Harris et al. (2014) prestationen av närmare 1400 belånade uppköp (buyout)- 

och Venture Capital fonder i USA. Författarna fann att buyout-fonder presterade bättre än 

vad som tidigare dokumenterats, och att fondavkastningarna konsistent var högre än 
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publika marknaders. Fondprestationerna jämfördes med S&P 500 och avkastningarna var i 

medeltal 20 - 27 % högre under fondens livslängd och mer än 3 % per år.   

4.2 Avkastning på transaktionsnivå 

Avkastningen till fondinvesterarna utdelas på nettobasis, det vill säga efter avgifterna åt PE-

fondförvaltaren. Därmed kan avkastningen åt fondinvesterarna vara under publika 

jämförelseindex trots att de sammansatta underliggande investeringarna avkastat högre. På 

grund av detta är det ändamålsenligt att granska ifall belånade uppköp på transaktionsnivå 

avkastat bättre än jämförelsebolag- och index.  

Steven Kaplan (1989b) var den första som testade Jensens (1986) hypotes om fria 

kassaflöden på 76 ledningsdrivna uppköp av publika bolag (eng. management buyout) 

mellan 1980 och 1986 i USA. Förutom operativa förbättringar fann Kaplan att målföretagens 

medianmarknadsvärde ökat med 77 % från två månader före annonserandet av uppköpet 

till försäljningstidpunkten. Efter det har flera studier som undersökt belånade uppköps 

värdeutveckling och avkastningar utförts. Till exempel undersökte Guo, Hotchkiss och Song 

(2011) 192 belånade uppköp mellan 1990–2006, och fann att sampelbolagens värde ökat 

betydligt under PE-ägarskapet och genererade höga avkastningar för investerat främmande 

och eget kapital. Författarna beräknade även avkastningar i förhållande till totalt kapital för 

ett undersampel på 94 belånade uppköp slutförda år 2005. Avkastningarna beräknades 

antingen från tidpunkten precis innan uppköpet eller strax efter till tidpunkten för 

avyttringen. De marknads- och riskjusterade avkastningarna före- och efter uppköpet var 

72,5 % respektive 40,9 %, inklusive bolag i finansiellt trångmål.  

Groh & Gottschalg (2006) undersökte internräntan på 199 riskjusterade belånade uppköp i 

USA mellan åren 1984–2004 och visade att den både på brutto- och nettobasis var högre än 

replikeringsportföljen baserad S&P 500 bolag. En liknande studie framställdes av Acharya, 

Gottschalg, Hahn och Kehoe (2013) som studerade 395 buyout transaktioner från 37 PE-

bolag med fondkapital över 300 miljoner bollar i Västeuropa mellan 1991–2007. Deras 

resultat visade att medelinternräntan på en bruttobasis var 56,1 % och att 

transaktionsmultipeln, det vill säga driftsbidrag/bolagsvärde steg med 16 % över 

branschmedianen.  

Inom Private Equity branschen är internräntan en av de viktigaste prestationsmätarna för 

investeringar. Hur som helst påverkas internräntan kraftigt av finansiell hävstång som 
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driver upp den. Därmed är det ifrågasättbart ifall internräntan som avkastning 

representerar verkligt värdeskapande för investerare på en riskjusterade basis, eftersom 

skuld även ökar risken (McKinsey, 2015). Följaktligen kan operativ utveckling ses som en 

starkare värdedrivare på grund av dess konkreta effekter på bolagens verksamhet.   

4.3 Operativ prestationsutveckling  

Operativ prestationsutveckling anses av ett antal forskare vara en av de viktigaste 

värdedrivarna i belånade uppköp. Vidare är de empiriska bevisen för operativ 

prestationsförbättring i målföretag för belånade uppköp i allmänhet positiv. Tidigare 

forskning har riktat sig mot olika operativa förbättringsområden såsom lönsamhet, tillväxt, 

produktivitet, kostnadsreduktion med mera.  

I sin tidiga studie undersökte Kaplan (1989b) den operativa utvecklingen i ledningsdrivna 

uppköp 1980 - 1986 under tre år efter förvärvet. Resultaten antydde att driftsbidraget ökade 

i absolut bemärkelse under respektive år och gentemot jämförelsebolag under det tredje 

året. Vidare fann Kaplan att ökningen i det branschjusterade driftsbidraget i förhållande till 

tillgångar och omsättning ökade betydligt. Förutom de högre driftsbidragen ökade även 

bolagens kassaflöden i genomsnitt och minskade investeringar i anläggningstillgångar. 

Liknande resultat påvisades av Smith (1990) som undersökte 58 ledningsdrivna belånade 

uppköp av publika bolag mellan 1977 - 1986. Han fann att operativa kassaflöden per anställd 

och per dollar av tillgångar, ökade signifikant från året innan uppköpet till året. Lichtenberg 

och Siegel (1990b) granskade effekten av belånade uppköp på den totala 

faktorproduktiviteten hos 12 000 tillverkningsanläggningar mellan 1983 - 1986. Från att ha 

varit 2 % över industrimedeltalet tre år före uppköpet ökade den totala 

anläggningsproduktiviteten till 8,3 % över industrimedeltalet tre år efter uppköpet.  

Även senare forskningresultat stöder de tidiga iakttagelserna av operativ 

prestationsförbättring. Acharya et al. (2013) fann att Private Equity ägarskap medfört en 

ökning i driftsbidrag/omsättning med 0,4 % över branschmedianen på en årlig basis. 

Bergström, Grubb och Jonsson (2007) studerade värdeskapande i belånade uppköp i 

Sverige mellan 1998 till 2006 och visade att avkastning på investerat kapital och 

driftsbidrag/omsättning ökade signifikant i relation till jämförelsebolagen. 

Medianökningen för driftsbidrag/omsättning och för avkastning på investerat kapital var 

2,31 % och 4,01 % över jämförelsegruppen. I den omfattande studien av Harris, Siegel och 

Wright (2005) studerade författarna den totala faktorproduktiviteten i 35 752 
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tillverkningsanläggningar före och efter ledningsdrivna uppköp. De fann att produktiviteten 

ökade betydligt efter uppköpet och att den varit lägre än motsvarande i övrigt ägo före 

transaktionen. I motsats till den vidsträckta litteraturen om positiva resultat fann bland 

annat Leslie och Oyer (2008) inga signifikanta skillnader i den operativa utvecklingen 

mellan 144 PE-ägda företag och publika jämförelsebolag under 1996 - 2005 i USA. 

Då det verkar råda konsensus i den empiriska forskningen att Private Equity-ägarskap 

medför förbättrad operativ prestation, är det inte lika klart vilka faktorer som påverkar detta 

och framförallt i vilken utsträckning.   

4.4 Determinanter för den operativa prestationen 

Utöver forskning kring operativ prestationsutveckling genom nyckeltal i Private Equity ägda 

bolag, har även determinanter för prestationen undersökts. Determinanterna som är 

kännetecknande inom branschen är bland annat användningen av skuld och 

bolagsstyrningsmekanismer genom till exempel implementerandet av ledningsincentiv. 

Den tidigare forskningen om värdeskapande faktorer i belånade förvärv har i hög grad dock 

riktat sig mot att granska deras effekter på avkastningen, d.v.s. internräntan och inte den 

operativa prestationen i sig (se Achleitner et al. 2010; Nikoskelainen & Wright 2007).  

Bergström et al. (2007) undersökte ifall skuldsättningsgraden, ledningens ägarandel och 

lönekostnader och antalet anställda påverkar den operativa prestationen. Som skuldsättning 

använde författarna den lång- och kortfristiga nettoskulden i slutet av ägarskapsperiodens 

första år dividerat på driftsbidraget. I motsats till antagandena visade inte Bergström et al. 

(2007) att skuld har en signifikant positiv inverkan på den operativa prestationen i 

målföretagen. Således indikerade resultatet att skuld inte har en disciplinär verkan på 

företagsledningen. Vad gäller effekten av företagsledningens ägarandel på den operativa 

prestationen fann inte Bergström et al. (2007) heller något signifikant stöd, trots att 

ledningsincentiv teoretiskt sätt antas förbättra bolagsprestationen. Däremot hade 

minskningen i lönerna en signifikant positiv inverkan på lönsamheten, dock med endast 

0,21 %. Inverkan av minskningen i antalet anställda visade sig inte ha en signifikant effekt.  

Guo, Hotchkiss och Song (2011) använde även skuld per driftsbidrag som 

skuldsättningsmått och visade att ökningen var fyra gånger driftsbidraget under holding 

perioden. Genom att granska skuldökningens effekt på den operativa prestationen fann 

författarna att högre ökningar har en positiv inverkan på kassaflödesprestationen. 



42 
	

	

Författarna undersökte även bolagsstyrningsmekanismernas inverkan på den operativa 

prestationen genom bland annat att se på ledningskompositionens förändring och 

avskedandet av den verkställande direktören. Av dessa fann författarna att högre 

kassaflödesprestation var konsistent med avskedandet av den existerande verkställande 

direktören vid det belånade uppköpet.  

Cressy, Munari och Malipiero (2007) undersökte ifall Private Equity-drivna belånade 

uppköp uppvisar starkare operativ prestation än jämförelsebolagen på grund av bättre 

bolagsstyrningsmekanismer. Studien undersökte 122 belånade uppköp i Storbritannien 

mellan 1995 och 2002. Författarna testade Jensens (1989a) hypotes om fria och fann att den 

operativa lönsamheten mätt i EBIT/totala tillgångar var 4.5 % högre än hos 

jämförelsebolagen under de tre första ägarskapsåren. Vidare visade författarna att finansiell 

ingenjörskonst och investeringsval verkar vara viktigare än ledningsincentiv i genererandet 

av bättre operativ prestation.  

4.5 Belånade uppköp och deras samhällseffekter  
Private Equity ägarskapets effekter för samhället har debatterats i akademisk litteratur med 

motstridiga resultat. Ett centralt fokus har legat vid branschens inverkan på skapandet av 

arbetsplatser i målföretagen.  

I de tidiga studierna från 1980 - 90 talen visade det sig att antalet anställda i målföretagen 

för belånade uppköp stigit långsammare jämfört med övriga bolag inom industrin (Kaplan, 

1989b; Lichtenberg & Siegel, 1990b). Siegel (1990) upptäckte att antalet anställda i 

produktionsanläggningar de facto sjunkit.   

Även nyare forskningsresultat är i linje med detta. Davis et al. (2014) studerade 3200 

målföretag med 150 000 etablissemang, utsatta för belånade uppköp i USA från 1980 till 

2005. Anställningen i etablissemangen var 3 procent lägre två år efter uppköpet och 6 

procent lägre fem år efter jämfört med kontrollgrupper. På en bruttobasis var den 

kumulativa arbetsplatsförstörelsen 10 procent över femårsperioden efter uppköpet jämfört 

med kontrolbolagen. Därmed hävdade författarna att de existerande arbetsplatserna före 

det belånade uppköpet löper större risk att bli förlorade. Hur som helst visar Davis et al. att 

Private Equity-ägda bolag skapar nya arbetsplatser i nyskapade etablissemang snabbare än 

jämförelsebolagen. Detta tillsammans med förvärv och avyttringar hos målföretagen, blev 

nettoförlusten av arbetsplatser under 1 procent efter uppköpet.  
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I motsats till arbetsplatsförstörande resultat visade Boucly, Sraer och Thesmar (2011) i sin 

studie i Frankrike mellan 1994 - 2004 att antalet anställda steg med 18 % i förhållande till 

jämförelsebolag fyra år före uppköp till fyra år efter. Amess och Wright (2007) undersökte 

brittiska belånade uppköp mellan 1999 - 2004 och visade att den relativa 

anställningsökningen varit under en procent men att lönestegringen sjunkit med 0,31 

procent. I en senare undersökning även i Storbritannien för tidsperioden 1993 - 2004, 

upptäckte inte författarna att antalet arbetsplatser efter uppköpet signifikant avvikit från det 

av kontrollbolagen (Amess & Wright, 2012).  

Resultaten kring Private Equity-ägarskapets effekter på arbetsplatsskapandet i 

målföretagen verkar således kontroversiella. En märkbar skillnad ter sig mellan forskning 

på den amerikanska kontra den europeiska marknaden, där effekten av belånade uppköp på 

arbetsplatsskapandet i den efternämnda verkar positivare. Då kritikerna hävdar att Private 

Equity förstör arbetsplatser tyder de tidigare forskningsresultaten att arbetsplatsökning i 

värsta fall varit lägre än i jämförelsebolagen och inte att belånade uppköp rentav minskar 

antalet anställda.  

4.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tabellen på nästa sida sammanfattar några för min avhandling relevanta tidigare 

forskningar. Som det går att uttyda ur dessa samt övriga forskningar presenterade i kapitlet 

är inte Private Equity-ägarskapets effekter på målföretagens operativa prestation helt 

entydiga. Framförallt verkar det råda skillnader i de tidigare forskningsresultaten över 

belånade uppköp på 1980 och 1990 talen i USA och nyare. Till exempel visade sig 

lönsamhets- och effektivitetsutvecklingen vara mycket mer positiv under den första LBO-

vågen i slutet av 1980-talet (se Kaplan, 1989b) jämfört med utvecklingen i modernare 

studier (se Guo et al., 2011; Acharya et al., 2013; Leslie & Oyer (2008). Vad beträffar 

anställning i målföretagen antyder tidigare forskning från 1980–1990-talen att Private 

Equity-ägarskap har en negativare effekt på antalet anställda och lönekostnaderna än nyare 

forskning. Framförallt råder det skillnader i europeisk och amerikansk forskning där de 

förstnämnda i högre grad associerats med bättre anställningsutveckling (se Boucly et al., 

2011). Hur som helst finns det litet forskning kring operativ prestation under och efter 

finanskrisen i Europa. Därmed presenterar jag avhandlingens för denna tidsperiod i följande 

kapitel.  
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� Sammanfattande tabell över tidigare forskning  

Undersökning Forskningsområde Data Metod Resultat 

Guo et al. (2011) 
Bedöma hur belånade uppköp 

av publika bolag skapar värde. 

192 LBOs i USA utförda mellan 

1990 och 2006 med ett 

transaktionsvärde på $100 

miljoner. 94 bolag för mätandet 

av operativ prestation. 

Wilcoxon signed rank-test för 

mätandet av den operativa 

prestationsutvecklingen under 

ägarskapsperioden. OLS-

regressioner för testandet av 

determinanter. 

Industrijusterad 

lönsamhetsutveckling mätt i 

bl.a. EBITDA/omsättning inte 

signifikant. Bolag med högre 

skuldsättning visar högre 

EBITDA-marginal. 

Bergström et al. (2007) 

Undersöka storleken och 

determinanterna av PE-stödda 

LBOs inverkan på 

målföretagens operativa 

prestation. 

73 belånade uppköp i Sverige 

avyttrade 1998 – 2006 med 

minimitransaktionsvärde på $5 

miljoner. 

Händelsestudie för att mäta 

förändringen i justerad 

EBITDA-marginal och 

minskning i anställda och löner. 

OLS-regression för 

bestämmandet av prestationens 

determinanter som skuld, 

incentiv. 

Industrijusterade EBITDA-

marginalen ökade med 2,31 %, 

ROIC med 4,01 % median. 

Löne- och 

anställningsminskningar, skuld 

och ledningens ägarskap låg 

förklaring på operativ 

prestation. 

Boucly et al. (2011) 
Granska förändringen i 

målföretagens verksamhet efter 
belånat uppköp.  

839 LBOs i Frankrike 

genomförda mellan 1994 och 

2004. 603 bolag i slutligt 
sampel.  

Wilcoxon signed rank-test och t-

test för att mäta anormala 

förändringen i prestation. OLS-

regression för att estimera 
inverkan av målföretagens 

beteende för olika sorters 

dealer.  

Tre år efter LBOs visar 

målföretagen bättre lönsamhet, 

större tillväxt i omsättning och 

anställda och ökade 
investeringar jämfört med 

kontrollgrupper.  

Amess & Wright (2007) 
Bestämma och kvantifiera 

effekterna av LBOs inverkan på 

löner och anställning. 

1350 LBOs i Storbritannien 

mellan 1994 och 2004. 

Regressionsanalys med 

variabler estimerade med 

GMM-estimatorn som beaktar 

endogenitet. 

LBOs har inte en signifikant 

effekt på anställningsökningen 

men signifikant lägre 

lönetillväxt än icke-LBOs. 

Lönetillväxten 0,31 % lägre än 

hos jämförelsebolagen. 
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5� DATA 
I detta kapitel presenterar jag avhandlingens data. För att börja med kommer jag att 

redogöra för datainsamlingen av sampelbolagen vilket har gjorts genom databaser. Sedan 

kommer målföretagens data att presenteras. Efter det redogör jag för kontrollbolagen. 

Deskriptiv statistik presenteras omgående i kapitlet med figurer och tabeller.  

5.1� Datainsamling 

Målföretagen i samplet har identifierats via databasen Factset. Insamlingen avgränsades till 

Private Equity-ägda bolag i Europa med en avyttringsperiod från 2007 till 2017. För att 

gardera mot möjliga övriga riskkapitalinvesteringar än belånade uppköp som till exempel 

tillväxtfasinvesteringar är minimum investeringskravet fem miljoner euro. Vidare måste 

PE-fonden rikta sig mot investeringar i målföretag med ett bolagsvärde på minst tio miljoner 

euro vid investeringstidpunkten. Förutom dessa avgränsningar har varje sponsor granskats 

enskilt för att endast inkludera PE-fonder som investerar i belånade uppköp. För Private 

Equity-sponsorers geografiska läge ställdes inga krav. Utöver detta måste minimi 

ägarskapsperioden i målföretagen vara två år och PE-sponsorn måste bli majoritetsägare. 

Således har Private Equity ägarskapet en starkare inverkan på målföretagens verksamhet 

och sponsorn har en bättre möjlighet att delta i företagsutvecklandet. Efter dessa 

sökningsavgränsningar identifierades 144 målföretag som varit Private Equity-ägda mellan 

år 1995 och 2017.  

Då målföretagen identifierats i Factset samlades finansiella bokslutsdata för respektive 

bolag manuellt från databaserna Capital IQ, Factset och Orbis. Vid sidan om detta har jag 

även gått igenom pressmeddelanden och målföretags och PE-sponsorers nätsidor vid fall då 

data inte varit tillgänglig i databaserna. Mer specifikt är data insamlat vid investerings och 

avyttringstidpunkten. Efter alla ovannämnda sökningsmetoder är det slutliga antalet 

målföretag med nödvändigt data i denna avhandling 84.  

Insamling  Antal bolag 

Initialt sampel  144 

Avsaknad av data 53 

Inte mött kriterier  7 

Slutligt sampel  84 

 

� Slutligt sampel 
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Som datainsamlingen indikerar råder det allmänt en hög avsaknad av historiska 

bokslutsdata över privata bolag och framförallt Private Equity-ägda bolag och även PE-

drivna transaktioner. Jämförelsevis undersökte Bergström et al. (2007) 73 företag, Kaplan 

(1989a) 76 stycken, Smith (1990) 56 bolag och Guo et al. (2011) 94 sampelbolag. Följaktligen 

kan sampelstorleken anses vara i enlighet med tidigare forskning kring ämnet.  

5.2 Deskriptiv statistik över transaktionsdata 

De 84 målföretagen som ingår i samplet har en investeringstidpunkt mellan år 1998 och 

2014 och har blivit avyttrade mellan den 1.1.2007 och den 1.4.2017. Därmed ingår 

ägarskapsperioder både från före och efter finans- och skuldkrisen. Således omfattar Private 

Equity-ägarskapet i samtliga företag nästan tjugo år varmed hela samplet inte påverkas 

alltför kraftigt av enstaka makroekonomiska faktorer under tidsperioden. Figuren nedan 

visar antalet buyout-investeringar och avyttringar per respektive år.  

Som det syns är största delen av investeringarna utförda före år 2009. Antalet investeringar 

i början av tidsperioden är dock lågt, vilket delvis förklaras med att datatillgängligheten är 

lägre. Hur som helst då åren 2007 och 2008 kännetecknats av mest buyout-investeringar i 

Europa under 2000-talet är det även överensstämmande med sampelbolagen.  

 

Figur 11 Årlig distribution av buyout-investeringar och avyttringar 
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Vad beträffar avyttringarna samlar de sig i hög grad efter år 2012 med flest observationer år 

2016. Således består samplet av ett relativt högt antal nya Private Equity-transaktioner. 

Vidare är antalet avyttringar minst åren 2008 och 2009 vilket verkar logiskt då Europa 

drabbades av ekonomisk kris och det varit svårare att finna köpare till bolagen. 

 

Figur 12 Avyttringstyper av sampelbolagen 

Angående avyttringstyper av sampelbolagen är försäljning till både privata och publika 

industriella köpare (eng. trade sale) den vanligaste metoden och representerar sammanlagt 

nästan tre fjärdedelar av alla avyttringar. Efter det är försäljning till annan Private Equity-

sponsor den vanligaste typen. Dessa två avyttringsmetoders representation i samplet är även 

i linje med de vanligaste exit-metoderna i Europa 2008 – 2015. Anmärkningsvärt är också 

att fem procent av de Private Equity-ägda bolagen lagts ner vid ägarskapsperiodens slut. 

Således består inte samplet endast av bolag med fortsatt verksamhet vilket minskar på 

problemet med ”survivorship bias”. För att jämföra var andelen konkurser av belånade 

uppköp mellan 3 och 15 procent 2007 – 2015 i Europa (Invest Europe, 2016).  
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Figur 13 Ägarskapsperioden längder 

Ägarskapsperioden varierar från två till 13 år. Tidsperioderna är avrundade till heltal i 

figuren. Medelägarskapsperioden är fem år vilket är en vanlig tidsperiod för Private Equity 

ägarskap i målföretagen (se FVCA, 2017; Kaplan & Strömberg, 2008). Hur som helst är det 

värt att påpeka om den höga andelen bolag som haft PE-ägarskap i endast två år.  

Målföretagen indelar sig i flera olika industrier och i desto fler industriklasser. I figur 14 på 

nästa sida illustreras uppdelningen enligt huvudindustrikategorier där de framstår att 

tillverkningsindustrin med 37 procent dominerar samplet. Vidare är det en mycket bred 

industriklass som omfattar allt från elektronik- till baskemikalietillverkning. Vad denna 

kategori dock indikerar är att bolagen är industriella vilket är en vanlig målgrupp för 

belånade uppköp. Efter industriella tillverkningsbolag är tjänstebolag den näst största 

industrigruppen med 11 procent representation. Bolag som tillhör övriga industrier 

inkluderar bland annat underhållning, konstruktion och hotell och restaurang. Hur som 

helst utgörs ca hälften av industrifördelningen av åtta olika huvudkategorier med en 2 – 6 

% representation var och en.   
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Figur 14 Industrifördelning 

Som det går att uttyda ur figur 15 på följande sida är största delen av sampelbolagen från 

Storbritannien, Frankrike och Tyskland som sammanlagt utgör över 70 procent av 

sampelstorleken. Brittiska bolags andel är 48 procent. Trots att samplet domineras av några 

länder hör de till Europas största PE-marknader och representerar således även en stor 

fördelning i verkligheten. Vidare ingår de mest buyout-intensiva marknaderna så som 

Norden, Benelux-länderna och de ovannämnda stora buyout-marknaderna. Vad beträffar 

Norden ingår svenska och norska målföretag och länder som anges som övriga inkluderar 

Polen och Schweiz. Viktig nog är ändå över 50 procent av målföretagen icke-brittiska 

eftersom den brittiska marknaden undersökts mest i Europa inom ämnet. Således ingår det 

länder och marknader i samplet som undersökts i en låg grad i samma undersökning. Till 

exempel studerade Acharya et al. (2013) värdeskapande i belånade uppköp i Västeuropa, 

men övriga studier med likande geografiskt fokus är lågt.  
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Figur 15 Geografisk fördelning av sampelbolagen 

Vad beträffar Private Equity sponsorns hemland som indikeras på nästa sida, dominerar 

även Storbritannien vilket inte är särskilt överraskande då flera av Europas största PE-

sponsorer är brittiska. Dessutom är Storbritannien Europas mest buyout-intensiva marknad 

mätt på buyout-investeringar per BNP för PE-sponsorns hemland. Då andelen för brittiska 

PE-bolag är högre än för målföretagen betyder detta att alla investeringar utförda av 

brittiska PE-sponsorer inte riktat sig mot den nationella marknaden. Övriga länder omfattar 

Schweiz, Polen, Nederländerna och Norge där respektive land representeras av en PE-

sponsor. Vidare är sju procent av PE-sponsorerna icke-Europeiska varav alla är från USA. 

Detta är inte heller överraskande då en stor del av de stora globala PE-sponsorerna är 

amerikanska som förutom investeringar i hemlandet även söker målföretag runt hela 

världen.  
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Figur 16 Geografisk fördelning av PE-sponsorerna 

Den följande tabellen fyra visar målföretagens storlek mätt i omsättning och antal anställda 

vid entry- respektive exit-tidpunkterna. Värdena är avrundade till närmaste heltal. Som det 

syns varierar bolagens storlek mycket vid båda tidpunkterna i både omsättning och 

anställda. Dessa värden presenteras på icke-winsoriserat data för att presentera 

sampelbolagens verkliga storlekar.  

Omsättningen är i medeltal 186 och 291 miljoner euro och i medianvärde 53 och 81 miljoner 

för respektive tidpunkt vilket indikerar att bolagen är medelstora som är kännetecknande 

för belånade uppköp.  

Målföretagen Omsättning, miljoner euro Antal anställda 

n = 84 Entry-värde Exit-värde Entry-värde Exit-värde 

Median 53 81 380 523 

Medeltal 186 291 2561 3036 

Min 4 4 36 15 

Max 3887 5394 84 021 105 000 

 

� Målföretagen storlek vid entry- och exit-tidpunkten  
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Vidare visar variationen i omsättningen att det ingår små- och mycket stora målföretag i 

samplet där det minsta bolaget har en omsättning på fyra miljoner euro och det största på 

5,4 miljarder vid exit-tidpunkten. Den betydande skillnaden i median- och 

medelomsättningen kan förvisso förklaras med några mycket stora målföretag som driver 

upp medeltalet. Således är medianmåttet ett lämpligare mått vid granskandet av bolagens 

omsättning.  

Angående antalet anställda är även variationen mellan minimi och maximivärden mycket 

stor då det största bolaget vid entry-tidpunkten har 84 000 anställda och vid exit-tidpunkten 

105 000 anställda. Vidare är skillnaden mellan median- och medelvärdet hög och drivs 

uppenbarligen av enstaka mycket stora bolag. Därmed är det även i fallet med antalet 

anställda lämpligare att se på medianvärdet som är 380 och 523 vid entry- kontra exit-

tidpunkten. Förutom omsättningen indikerar också antalet anställda att de flesta bolag är 

medelstora som stöder karaktärsdragen av belånade uppköp i samplet. Trots att 

skillnaderna mellan lägsta och högsta värden mätt i omsättning och antal anställda är stora, 

är detta inte ett problem eftersom det är förändringen mellan entry- och exit-värden hos 

målföretagen gentemot jämförelsegrupperna som är av intresse i avhandlingen.  

5.3 Kontrollbolagen  

I min avhandling kommer jag att jämföra målföretagens prestation i förhållande till 

kontrollbolagens prestation under samma tidsperiod, det vill säga under Private Equity-

ägarskapet för respektive bolag. Således är kontrollbolagen utsatta för samma 

konjunkturlägen som målföretagen och förvränger inte jämförandet. Mer specifikt granskas 

den justerade prestationsutvecklingen mellan entry- och exit-tidpunkterna för respektive 

sampelbolag.   

I enlighet med tidigare studier har industrikoder tillämpats för bestämmandet av 

jämförelsegrupper (Kaplan, 1989; Bergström et al., 2007). Det använda 

industriklassificeringssystemet är NACE Rev.2 som står för Nomenclature Generale des 

Activites Economiques dans l’Union Europenne, och är ett statistiskt klassificeringssystem 

för ekonomisk aktivitet i den Europeiska Gemenskapen (EG). NACE Rev.2 är den nyaste 

uppdateringen av NACE klassificeringen och är utsatt för lagstiftning på EU-nivå. 

Klassificeringssystemet omfattar 21 sektioner med slutligen 615 industriklasser. För att 

skapa jämförbara och liknande jämförelsegrupper har matchandet gjorts på den 

noggrannaste nivån det vill säga med fyrsiffriga NACE Rev.2 industriklasser. 
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Förutom industriklasserna är jämförelsegrupperna matchade enligt storlek mätt i 

omsättning och geografiskt läge för att skapa så pass noggranna grupper som möjligt. Detta 

ger en jämförelsegrupp bestående av 20 närmast relaterade bolag per målföretag i samplet. 

Tilldelandet av jämförelsegrupper har gjorts skilt och manuellt för varje målföretag i samplet 

med Orbis. Hur som helst anger Orbis jämförelsegruppdata endast från och med år 2007 

och således har jämförelsegrupper för bolag som blivit PE-ägda före detta skapats i Factset 

med samma kriterier. Det slutliga totala antalet jämförelsebolag i avhandlingen är 1680 

stycken som i första hand är anförda genom NACE Rev.2 industriklasser och sedan 

matchade enligt land och storlek mätt i omsättning.  

Förutom anförandet av jämförelsegrupp på basis av industrikoder och storlek diskuterar 

Barber och Lyon (1996) matchande genom liknande prestationsutveckling före händelsen, 

som i detta fall är investeringstidpunkten. Genom detta justeras prestationen för återgång 

mot medeltalet. Med andra ord menar författarna att jämförelsebolag som presterat väl före 

händelsen tenderar att visa försämrad prestation efteråt och således uppstår det en positiv 

förvrängning av sampelbolagens relativa prestationsutveckling. Trots att Barber och Lyon 

(1996) ser fördelar med denna metod anser jag matchandet på en fyrsiffrig nivå, storlek och 

region som tillräckliga då jämförelsegrupperna dessutom består av 20 bolag, vilket därmed 

borde eliminera effekterna av återgång mot medeltal.  

Jämförelsebolag Omsättning, miljoner euro Antal anställda 

n = 1680  Entry-värde Exit-värde Entry-värde Exit-värde 

Median 59 59 208 228 

Medeltal 112 131 539 603 

Min 2 3 27 7 

Max 1999 1897 11 328 12 435 

 

� Jämförelsebolagens storlek 

Tabell fem ovan presenterar jämförelsebolagens storlek avrundade till närmaste heltal. Som 

det går att uttyda är jämförelsebolagens storlek överlag mindre än målföretagens. En orsak 

till detta är att jämförelsegruppernas värden är medianvärden för de 20 bolag som ingår i 

varje grupp varmed extremvärden redan vid insamlingen och anförandet gallrats bort. Detta 

eftersom jag anser att medianvärden är mera jämförbara än medeltal vid branschjustering 

då dessa inte lika kraftigt påverkas av uteliggare. Mer specifikt bildar de 1680 

jämförelsebolagen 84 grupper med 20 bolag per grupp vars medianvärde används vid 
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jämförandet. Hur som helst är jämförelsebolagen även medelstora mätt både i omsättning 

och i antal anställda, varmed bolagen i allmänhet lämpar sig väl för jämförandet. Därtill är 

variationen mellan minimi- och maximivärden vid både entry- och exit-tidpunkterna höga. 

Viktigt nog är inte skillnaderna mellan jämförelsebolagens och målföretagens 

medianvärden särskilt stora.  

5.4 Potentiella förvrängningar med sampeldata 

Datainsamling leder ofta till potentiella förvrängningar (eng. bias) med data som påverkar 

samplets och således resultatens tillförlitlighet. Då detta ofta är ett vanligt problem i olika 

forskningsområden kräver vissa aspekter beträffande insamlandet av data för Private 

Equity-ägda bolag särskild uppmärksamhet.  

Den första potentiella förvrängningen hänför sig till datatillgängligheten som tidigare 

nämnts i samband med insamlingen. Som det uppenbarade sig fanns data tillgängligt endast 

för 84 målföretag av det initiala samplet på 144 bolag. Således råder det urvalsfel (eng. 

sample selection bias) eftersom en del av bolagen blivit exkluderade på grund av avsaknad 

av tillräcklig data antingen vid entry- eller exit-tidpunkten eller vid båda två. Vidare kan 

urvalsfel vara ett större potentiellt problem vid manuell insamling, som utförts i denna 

studie. Dessutom bör det redan i detta skede påpekas att samplet på 84 europeiska 

målföretag från 11 olika länder mellan åren 1998 och 2017 inte representerar hela 

marknadsutvecklingen.  

En typ av urvalsfel som visserligen kan existera är överlevnadsförvrängning (eng. 

survivorship bias) som i detta fall till exempel kan bero på att bolag som gått i konkurs under 

ägarskapsperioden inte därmed har exit-värden och således blivit uteslutna ur samplet. 

Trots att samplet innehåller några bolag som lagts ned vid avyttringen är antalet bolag som 

exkluderats ur samplet p.g.a. tidigare konkurs inte klart. Således kan undersökningar som 

endast beaktar ”lyckade” belånade uppköp medföra vilseledande slutsatser (Pajarinen et al., 

2016). Detta är dock svårt att undvika i denna typs studier och är ett allmänt problem vid 

undersökandet av prestationsutveckling i belånade uppköp (Kaplan & Strömberg, 2009). 

Hur som helst är rapporteringen av privata bolags finansiella information bättre tillgänglig 

i europeiska länder än i t.ex. USA, där en stor del av den tidigare forskningen således baserat 

sig på public-to-private transaktioner. Därmed kan urvalsfelet i europeiska studier anses 

vara lägre än i motsvarande amerikanska (Kaplan & Strömberg, 2009). Potentiell 

överlevnadsförvrängning kan även existera i jämförelsegrupperna som presenteras i detalj i 
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nästa kapitel, men är också svårt att undvika. Problemen av överlevnadsförvrängning 

lindras dock av att det kan existera både i sampelbolagen och i jämförelsegrupperna.  

En övrig aspekt med datatillgängligheten gäller de specifika variablerna som undersöks. 

Med detta avses att målföretagen som uteslutits har kunnat ha övriga variabelvärden för 

både entry- och exit tidpunkten men saknat någon av de för avhandlingen nödvändiga. 

Således kunde prestationsutvecklingen mätas med hjälp av övriga variabler. Hur som helst 

då man ökar på antalet undersökta variabler ökar även risken för att någon saknas för 

respektive bolag.  

Ett ytterligare potentiellt problem med data gäller valet av entry- och exit-tidpunkt för 

belånade uppköp i datainsamlingen. Då avsikten i avhandlingen är att mäta 

prestationsutvecklingen mellan investerings- och avyttringstidpunkten hos målföretagen är 

det således av betydelse när verksamhetsutvecklingen och värdeskapandet i målföretagen 

börjar. Hur som helst menar (Da Rin et al., 2013) att sponsorer tenderar att lägga ner 

betydligt med arbete för undersökning, strategiplanering och finansieringsökande före 

investeringstidpunkten eller medverkat i målföretag med till exempel övrigt firmanamn 

eller som enskilda konsulter. Ytterligare kan en del av prestationsutvecklingen under det 

första året vara resultat från tidigare ledningsbeslut före PE-sponsorn tagit över bolaget. Det 

samma gäller även vid avyttringstidpunkten då en del effekter som PE-sponsorn medför kan 

synas först senare. Följaktligen är bestämmandet av tidsperioden som endast reflekterar PE-

sponsorns medverkande inverkan mycket utmanande. Därmed anser jag valet av entry- och 

exit-tidpunkter enligt verkställandedatum och inte meddelandedatum vara tillräckligt 

noggranna i denna underökning.  
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6 METOD 
I detta kapitel redogör jag för avhandlingens metodologi i sin helhet. Jag kommer att börja 

med en presentation över de undersökta prestationsmåtten i avhandlingen. Sedan framförs 

avhandlingens hypoteser och det statistiska tillvägagångssättet för testandet av dem. Till slut 

diskuteras kontrollerandet för extremvärden samt modelldiagnostiken.   

6.1 Avhandlingens prestationsmått 

I detta underkapitel presenterar jag de använda prestationsmåtten vid mätandet av den 

operativa prestationsutvecklingen i målföretagen. Alla prestationsmåttens utveckling 

förutom skuldsättningen jämförs mellan entry- och exit-tidpunkterna och relateras till 

jämförelsegruppens förändring i respektive variabel.  

6.1.1 Lönsamhetsmått 

För att mäta lönsamhetsutvecklingen kommer jag att använda mig av EBITDA-marginalen, 

med andra ord driftsbidraget delat på omsättningen och avkastningen på tillgångar (ROA). 

Båda måtten är vanliga lönsamhetsmått och framförallt användningen av EBITDA-

marginalen har tillämpats i flera tidigare undersökningar (se Kaplan, 1989b; Acharya et al., 

2013). Avkastning på tillgångar har bland annat använts av Boucly et al. (2011). 

Driftsbidraget är ett intressant och relevant mått eftersom det anger målföretagens 

amorteringskapacitet och används det ofta vid värderingen av bolag genom EV/EBITDA-

måttet. Dessutom fångar EBITDA-marginalen en del av effekterna från tilläggsförvärv då 

data på dem inte varit tillgängliga för målföretagen. Även ROA beaktar konsolideringar 

genom sammanslagen resultaträkning och en bredare tillgångsbas. Barber och Lyon (1996) 

hävdar att att operativa mått lämpar sig bättre än vinstmått för mätandet av lönsamheten i 

denna typs studier. Trots att ROA i denna avhandling använder nettovinsten som täljare, 

anser Barber och Lyon (1996) att t.ex. kassaflöde per totala tillgångar har lägre statistisk 

styrka. 

6.1.2 Omsättningstillväxt  

Vad beträffar omsättningstillväxten mäter jag detta genom den kumulativa årliga 

omsättningstillväxten (eng. förkortat CAGR). Måttet har bland annat använts av Bergström 

et al. (2007) i den tidigare forskningen. Då belånade uppköp ofta medför sammanslagningar 

av ett eller flera bolag är omsättningstillväxten inte således endast organisk. Därtill påverkar 

sammanslagningar jämförbarheten vid entry- och exit-tidpunkten då det inte handlar om 
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exakt samma bolag då sammanslagningar gjorts. Då det vore optimalt att urskilja bolag med 

organisk från icke-organisk tillväxt har detta inte varit möjligt på grund av 

datatillgängligheten. Hur som helt anser jag sammanslagningar i sig höra till den operativa 

prestationsutvecklingen i sig.  

6.1.3 Effektivitetsmått 

För att mäta effektiviseringen av verksamheten hos målföretagen används två mått som 

baserar sig på antalet anställda. Det först måttet är omsättning per anställd, 

omsättning/anställd och indikerar hur mycket enskilda anställda bidrar till företagets 

försäljning. Det andra måttet är driftsbidrag per anställd, EBITDA/anställd och visar hur 

mycket en anställd bidrar till lönsamheten. Bägge måtten är uppriktiga mätare på 

arbetskraftens intensitet som inverkar på målföretagens effektivitet.   

6.1.4 Skuldsättningsmått 

Skuldsättningsgraden mäts som nettoskulden vid slutet av det första ägarskapsåret delat på 

driftsbidraget och är i enlighet med tidigare studier (se Strömberg, 2008; Bergström et al., 

2007; Achleitner et al., 2014). Nettoskulden består av kort- och långsiktiga räntebärande 

skulder minus kassa. Orsaken varför skuldsättningsmåttet enbart baserar sig på det första 

ägarskapsårets slut beror på att lån amorteras under hela holding-perioden och således 

anser jag den initiala skuldsättningen vara ett relevant mått. Användandet av driftsbidraget 

som nämnare är ett ofta tillämpat tillvägagångssätt eftersom det inom branschen används 

som indikator på hur mycket skuld som bolaget tolererar (se Guo et al., 2011).  

6.1.5 Anställningsmått 

Förändringen i antalet anställda mäts som den absoluta procentuella förändringen mellan 

entry- och exit-tidpunkten. Detta är också i enlighet med tidigare forskning (se Amess & 

Wright, 2007 och 2011; Boucly et al., 2011).  

6.2 Hypoteser 

Hypoteserna baserar sig på avhandlingens syfte, därtill hörande teoretiska ramverk och 

tidigare forskning om prestationsutveckling hos Private Equity-ägda bolag. Först 

presenteras hypoteserna som mäter den operativa prestationen och efter det de faktorer som 

kan tänkas påverka den operativa prestationen i lönsamhet.  
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6.2.1 Operativa prestationsutvecklingen 
Den första hypotesen testar för lönsamhetsutvecklingen i målföretagen med EBITDA-

marginalen och avkastning på tillgångar som mått.  

H1: Belånade uppköp leder till förbättrad lönsamhet i målföretagen under 

ägarskapsperioden i relation till jämförelsebolagen 

En rad tidigare forskning (se Kaplan, 1989b; Thesmar et al., 2011) har visat att belånade 

uppköp leder till ökad omsättning i målföretag. Detta kan ske antingen med organisk tillväxt 

eller genom företagsköp. Denna avhandling mäter omsättningstillväxten oberoende dess 

karaktär. Detta görs genom att mäta den årliga kumulativa omsättningstillväxten.   

H2: Private Equity-ägarskap medför högre omsättningstillväxt i målföretagen än 

hos jämförelsebolag under ägarskapsperioden 

Belånade uppköp har associerats med effektivisering av verksamheten och jag kommer att 

testa för detta med att granska utvecklingen av omsättning- och driftsbidrag per anställd.  

H3: Belånade uppköp leder till bättre effektivitet i relation till jämförelsebolagen 

Då Private Equity utsatts för kontroversiell debatt och forskning för att förstöra 

arbetsplatser kommer jag att testa för detta genom att mäta den procentuella förändringen 

i antalet anställda mellan entry- och exit-tidpunkten.  

H4: Belånade uppköp leder till en minskning av antalet anställda i målföretagen 

6.2.2 Faktorer som påverkar den operativa prestationen 

För att klargöra utgör den operativa prestationen som beroende variabel lönsamheten mätt 

genom EBITDA-marginalen. Således testas faktorer som påverkar lönsamheten i 

målföretagen.  

En förändring i antalet anställda har i tidigare forskning visats ha en effekt på målföretagens 

operativa prestation. Mer specifikt kunde man tänka sig att en minskning i antalet anställda 

leder till en förbättrad operativ lönsamhet (Bergström et al, 2007).  

H5: En förändring i antalet anställda inverkar på lönsamheten i målföretagen 

Belånade uppköp karaktäriseras av hög skuldsättning som medför press på ledningen att 

generera positiva kassaflöden vilket minskar agentkostnader och leder således i slutändan 
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till ökad operativ prestation (Jensen, 1986).  För att testa Jensens fria kassaflödeshypotes 

används nettoskulden delat på driftsbidraget som skuldsättningsmått.  

H6:  Ökad skuldsättning medför bättre lönsamhet i målföretagen 

Effektivisering av verksamheten tenderar att leda till kostnadsbesparingar och således en 

förbättrad operativ prestation mätt i lönsamhet.  

H7: En förstärkt effektivitet leder till förbättrad lönsamhet i målföretagen 

Den sista hypotesen beträffar målföretagens och PE-sponsorernas hemland. Det kunde 

tänkas att PE-sponsorer har mera expertis och kännedom över hemmamarknaden än i 

utlandet. Således kan det anses att den operativa prestationen är bättre i målföretag där PE-

sponsorn är från samma land än i målföretag där PE-sponsorn är utländsk. Av 

sampelbolagen har 60 stycken en PE-sponsor från samma land och 24 en utländsk. Vidare 

ingår det inte i min vetskap att detta skulle ha undersökts i tidigare akademiska studier.  

H8: Då målföretaget och Private Equity-sponsorn är från samma land leder det till 

bättre lönsamhet i målföretaget  

6.3 Testandet av hypoteser 

För att testa de fyra första hypoteserna utförs en händelsestudie och för det statistiska testet 

används Wilcoxon signed-rank test. För testandet av hypoteserna fem till åtta och för görs 

OLS multipelregressionsanalys.  

6.3.1 Testandet av hypoteserna ett till fyra   

Testandet av de fyra första hypoteserna görs genom en händelsestudie vilket är i enlighet 

med tidigare forskning för mätandet av anormal operativ prestation hos belånade uppköp 

(se Kaplan, 1989b, Bergström et al., 2007). Händelsen som studeras belånade uppköpet och 

händelsefönstret är ägarskapsperioden som sträcker sig från tidpunkten för det belånade 

uppköpet (!1) till avyttringen av målföretaget (!2). De transaktionsspecifika datumen för de 

belånade uppköpen vid investerings- och avyttringstidpunkten är baserade på 

verkställandedatumet och inte meddelandedagen. Detta för att inkorporera en så pass 

noggrann tidsperiod för Private Equity-sponsorn deltagande i målföretagets 

prestationsutveckling, vid avsaknad av mer specifik information som diskuterats i det 

föregående kapitlet.  
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Anmärkningsvärt är att buyout-investeringar och avyttringar utförs genom hela året och 

således har jag använt mig av en sex månaders brytpunkt under året i stil med Bergström et 

al. (2007). Genom användandet av brytpunkten utsträcker sig ägarskapsperioden över de år 

då PE-sponsorn varit ägare för majoriteten av månaderna. Med detta avses att buyout-

investeringar som tagit plats under det första halvåret används föregående år som basår och 

för buyout-investeringar som inträffat under det andra halvåret används samma år som 

basår. Detta tillvägagångssätt gäller även för avyttringar och för bolag vars räkenskapsår inte 

är kalenderår. Följaktligen är jämförelsegruppernas prestationsmått insamlade för 

motsvarande tidpunkter som målföretagens. Tidigare studier har även mätt den anormala 

prestationen genom att granska den procentuella förändringen i nyckeltal från året före 

buyout-investeringen med ett till tre år efter (se Kaplan, 1989b). Då detta kunde vara en 

möjlighet har jag valt att inte gör det på grund av följande orsaker. För det första är 

avhandlingens syfte att undersöka den operativa utvecklingen under hela 

ägarskapsperioden för att få en heltäckande bild över PE-ägarskapets konsekvenser för 

målföretages prestation. För det andra varierar ägarskapsperioderna i målföretagen mellan 

två till tretton år och således anser jag inte händelsefönstret på -1 till + 2 och +3 år vara 

lämpligt för jämförbarhetens skull.  

Tekniskt sätt mäts den procentuella förändringen i målföretagens prestationsmått i relation 

till förändringen i jämförelsebolagens prestationsmått. Detta är i enlighet med Barber och 

Lyon (1996) som hävdar att modeller som mäter förändring har högre statistisk styrka än 

modeller som jämför den absoluta prestationen vid granskandet av anormal operativ 

prestation. Jämförelsegruppernas prestationsmått är medianmått som baserar sig på de 

enskilda bolagens mått i respektive grupp. Medianvärden kan föredras framom 

medelvärden eftersom de inte lika starkt påverkas av extremvärden. Det statistiska testet 

som används för att mäta den anormala prestationsutvecklingen jämfört med 

jämförelsegrupper är Wilcoxon signed-rank test. Testet har använts i tidigare studier av 

bland annat Kaplan (1989b). Angående Wilcoxon signed-rank test, är det ett icke-

parametriskt test som testar om median anormala prestationen är lika med noll. Mer 

specifikt testar Wilcoxon signed-rank test ifall medianen mellan två par skiljer sig från noll, 

som i detta fall är målföretagen och jämförelsegrupperna. Testet är tvåsidigt och rangordnar 

paren enligt differensstorleken (Wilcoxon, 1945).  

 H0: median anormala prestationen är lika med noll 
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Således ifall noll hypotesen förkastas skiljer sig median anormala prestationen från noll. 

Barber och Lyon (1996) hävdar ytterligare att Wilcoxon signed-rank test statistiken har 

högre statistisk styrka än t-statistiken och rekommenderar testet för mätandet av anormal 

prestation. Detta på grund av existensen av extremvärden i distributionen av operativa 

prestationsmått. Formeln för den anormala avkastningen anges nedan. 

∆AP = ∆Pi, t - ∆PGi.t 

Wilcoxon signed-rank test har några antaganden som måste uppfyllas för att kunna utföra 

testet tillförlitligt. För det första måste data vara kvantitativt och gå att rangordna. För det 

andra måste parvis data vara ur samma population och differenserna oberoende. Till sist är 

testet icke-parametriskt varmed normalfördelning inte krävs då paren rangordnas 

(Wilcoxon, 1945).  

6.3.2 Testandet av hypoteserna fem till åtta  
För att testa hypoteserna fem till nio om faktorer som påverkar den operativa prestationen 

utförs OLS multipelregressionsanalys enligt följande formel. 

∆EBITDA-marginaleni = α + β1 × ∆ANSTÄLLNINGi + β2 × SKULDi + β4 × ∆EFFEKTIVITETi 

+ β5 × D_SPONSORLANDi + µi 

Som beroende variabel för den operativa prestationen används den relativa förändringen i 

EBITDA-marginalen. Vilket är i överenstämmelse med tidigare forskning (se Achleitner et 

al., 2014; Bergström et al., 2007). Motiveringen med att använda EBITDA-marginalen som 

operativt prestationsmått framöver avkastningen på tillgångar (ROA) är att det mäter den 

operativa kärnverksamheten medan ROA inkorporerar övriga icke operativa poster och 

bland annat skatter som varierar länderna emellan i samplet.  

Vad beträffar den oberoende variabeln ∆ANSTÄLLNINGi  är den ett relativt förändringsmått 

medan SKULDi endast avser målföretagens nettoskuld per driftsbidrag i absolut mått. Detta 

eftersom flera av jämförelsebolagen har en mycket låg eller till och med negativ nettoskuld 

varmed jämförandet skulle bli inkonsekvent. Angående variabeln ∆EFFEKTIVITETi mäts 

detta genom den relativa förändringen i driftsbidrag per anställda. Således visar 

effektivitetsmåttet hur mycket anställda bidrar till den operativa verksamheten och mer 

specifik lönsamheten.  
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Den sista variabeln D_SPONSORLANDi är en dummy variabel som tar värdet ett 1 ifall 

målföretaget och Private Equity sponsorn är från samma land och värdet 0 om de är från 

olika länder. Visserligen kan målföretagen och PE-sponsorn ha kontor i flera länder och 

bestämmandet av hemland har gjorts på basis av huvudkontor.  

6.4 Extremvärden 

Det är inte ovanligt att belånade uppköp leder till mycket höga procentuella förändringar i 

olika prestationsmått. Det är även fallet med avhandlingens datasampel och således har jag 

garderat mot extremvärden som snedvrider medelvärden, medianvärden och 

standardavvikelsen och kan därmed förvränga resultaten. Mer specifikt testas varje hypotes 

med winsoriserade värden. Detta gäller också för beroende variabeln i regressionsanalysen. 

Vid beaktandet av extremvärden har de för undersökningen relevanta prestationsmåtten 

winsoriserats på en 5- och 95 percentils nivå. Winsorisering innebär att värden som i detta 

fall är under den femte percentilen konverteras till värdet av den femte percentilen och 

värden som är större än den 95:e percentilens värde omvandlas till den 95:e percentilen 

(Barber & Lyon, 1996). I motsats till winsorisering kunde trimning av data istället 

genomföras. Hur som helst anser jag winsorisering lämpligare eftersom sampelstorleken 

följaktligen hålls samma, utan att värden försvinner som med trimning.  

6.5 Modelldiagnostik 
Lineära regressionsmodeller har ett antal antaganden som måste uppfyllas för att testandet 

av hypoteserna med OLS-regressionsanalys ska vara valid och att inte felaktiga slutsatser 

ska dras. (Brooks, 2008). Diagnostiken som jag testar för omfattar normalitet, 

heteroskedasticitet och multikollinaritet. Eftersom jag har tvärsnittsdata och inte 

tidsseriedata testar jag inte för autokorrelation. Till näst redogörs kort för testandet av 

antagandena. Resultaten från modelldiagnostiken finns som bilaga.  

6.5.1 Normalitet 

För att kunna testa hypoteserna krävs att residualerna är normalfördelade. En överträdelse 

av normalitetsantagandet kan leda till felaktiga slutsatser (Jarque & Bera, 1980). 

Normalitetstest mäter skevhet och kurtosis, varav den förstnämnda anger distributionens 

symmetri och den andra ”svansarnas tjockhet” (Brooks, 2008). En normalfördelning är 

symmetrisk runt dess medelvärde medan en skev eller leptokurtosisk fördelning inte är det. 
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Således ska skevheten anta värdet noll och kurtosis värdet tre för att normalitetsantagandet 

ska hålla.  

Feltermernas normalitet har jag testat med hjälp av Doornik-Hansen testet vars resultat 

anges i bilagorna. Noll hypotesen är att residualerna är normalfördelade. Enligt 

teststatistiken går inte noll hypotesen att förkasta och följaktligen kan inte noll hypotesen 

om att feltermerna är normalfördelade förkastas (Doornik & Hansen, 2008).  

6.5.2 Heteroskedasticitet  

Förutom normalitet antas det att heteroskedasticitet inte förekommer. Med det avses att 

feltermernas varians är vara konstant, det vill säga homoskedastiskt. Ifall variansen inte är 

konstant är feltermerna heteroskedastiska (Brooks, 2008).  I sådana fall är inte variansen 

av koefficienterna minimerad. Ett sätt att gardera mot heteroskedasticitet är genom 

tillämpandet av robusta medelfel, vilket bland annat gjorts av Guo et al. (2011). Hur som 

helst testar jag dock formellt för heteroskedasticitet.  

För att testa för heteroskedasticitet har jag använt mig av Breusch-Pagan testet. Noll 

hypotesen är att feltermernas varians är konstant eller med andra ord homoskedastisk 

(Brooks, 2008). Således ifall den förkastas råder det heteroskedasticitet. Resultatet för 

Breusch-Pagan testet finns som bilaga och antyder att residualernas varians inte är 

homoskedastisk eftersom testresultatet är signifikant på en 5 procents signifikansnivå. 

Därmed förkastas noll hypotesen och jag använder mig av robusta medelfel i OLS-

regressionen.  

6.5.3 Multikollinaritet 
Till sist antas det att förklarande variablerna inte korrelerar sinsemellan. Med andra ord ska 

inte perfekt multikollinaritet råda. Då ingen relation mellan dem existerar medför inte 

tilläggandet eller avsättandet av förklarande variabler förändringar i koefficient värden för 

de övriga variablerna. Enligt Grewal et al. (2004) ska korrelationerna vara lägre än 0,8 för 

att sannolikheten av att begå Typ II fel ska minimeras. Med detta avses att man felaktigt inte 

förkastar en falsk noll hypotes. Existensen är hög multikollinaritet kan leda till att 

signifikanserna för variablerna blir vilseledande.  

Testandet för multikollinaritet kan vara problematiskt då formella test överlag inte finns. En 

möjlig indikator på multikollinaritet är en hög förklaringsgrad men få signifikanta värden 
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(Bergström et al., (2007). Hur som helst föreslår Brooks (2008) att identifierandet av 

multikollinaritet enklast kan göras med hjälp av en korrelationsmatris genom visuell 

tolkning av korrelationerna, vilket jag även gör i min avhandling. Korrelationsmatrisen finns 

som bilaga och utifrån den finns det inte tecken på multikollinaritet eftersom värdena är 

nära noll samt är det högsta värdet under 0,4.  
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7� RESULTAT 
I detta kapitel presenterar jag resultaten för hypoteserna. Kapitlet inleder jag genom att visa 

deskriptiv statistik över den ojusterade prestationsutvecklingen i målföretagen. Sedan 

presenterar jag resultaten från händelsestudien det vill säga den operativa 

prestationsutvecklingen mätt med hjälp av Wilcoxon signed-rank test. Efter det presenterar 

jag resultaten över determinanterna för den operativa prestationen som utförts genom OLS-

regressionsanalys. Resultaten presenteras i kronologisk ordning för hypoteserna som 

presenterades i föregående kapitel. Antalet målföretag för respektive hypotes som testats är 

84.  

N = 84 Median Medeltal Min Max Standardavvikelse 

�EBITDA-marginal 1,01 % -0,39% -19,34 % 17,51 % 8,86 % 

�ROA -0,98 % -1,36 % -17,22 % 13,07 % 7,11 % 

�Omsättningstillväxt 7,06 % 9,11 % -3,85 % 38,74 % 10,72 % 

�Omsättning/anställda 30,08 % 61,36 % -43,58 % 277,06 % 94,39 % 

�EBITDA/anställda 22,36 % 44,75 % -99,74 % 274,82 % 119,21 % 

�Anställning 7,59 % 19,68 % -59,09 % 144,35 % 52,45 % 

Nettoskuld/EBITDA 2,31 3,59 -0,29 8,37  

 

� Målföretagens ojusterade variabler mellan entry- och exit-tidpunkten  

Tabell fyra visar deskriptiv statistik över de ojusterade men winsoriserade variablerna i 

undersökningen. Mer specifikt avser förändringen skillnaden mellan entry- och exit-värde 

för respektive variabel. Som det går att uttyda från median och medelvärdena är 

förändringen positiv för alla övriga variabler förutom EBITDA-marginalen och ROA. Med 

andra ord indikerar dessa ojusterade variabler att lönsamheten inte förbättrats i 

målföretagen. Vad beträffar effektivitetsmåtten är förändringen betydande i positiv 

bemärkelse. Dock är standardavvikelserna även mycket höga för de två 

effektivitetsvariablerna. Anställningsutvecklingen är också klart positiv vilket är något 

överraskande med tanke på de kontroversiella resultaten angående arbetsplatsskapande i 

Private Equity-ägda bolag. Nettoskulden är i median 2,3 och i medeltal 3,6 gånger EBITDA. 

Minimivärdet på -0,3 är något överraskande då bolagets kassa varit större än storleken på 

skuld, vilket är ovanligt i belånade uppköp. Jag anser det inte ändamålsenligt att presentera 

standardavvikelsen för Nettoskulden/EBITDA eftersom den skulle vara mycket hög på 
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grund av en stor procentuell skillnad minimi- och maximivärden. Hur som helst är 

resultaten som visas till näst justerade med jämförelsegrupperna.  

7.1� Resultat för hypoteserna 1 – 4  

För att specificera är resultaten för de fyra första hypoteserna justerade det vill säga 

skillnaden i förändringen mellan entry- och exit-värden hos målföretagens och 

kontrollbolagens variabler enligt formeln nedan.  

�AP = �Pi, t - �PGi.t 

Hypoteserna 1 – 4 mäter den operativa prestationsutvecklingen i målföretagen vilket jag 

mätt med Wilcoxon signed-rank test för att testa skillnaden i medianen mellan två par. 

Kolumnerna ”Högre” och ”Lägre” i tabellerna sju till tio anger antalen bolag där 

målföretagens prestation varit högre respektive lägre än kontrollbolagens.  

7.1.1� Förändring i lönsamhet jämfört med kontrollbolagen  
Tabell sju visar den justerade lönsamhetsförändringen mellan entry- och exit-tidpunkten i 

målföretagen mätt i EBITDA/omsättning och i avkastning på totala tillgångar (ROA). Som 

vi kan se är förändringen i EBITDA-marginalen mycket låg på 0,2 procentenheter och 0,3 

procentenheter i median- respektive medelvärde. Antalet ranger mellan paren för 

målföretagens EBITDA-marginal och jämförelsebolagens är nästan lika, med 43 högre och 

41 lägre. Dock är P-värdet och således är förändringen i EBITDA-marginalen inte 

signifikant. 

ROA-utvecklingen är negativ på -0,8 procentenheter och 1,2 procentenheter i median- och 

medelvärde. Rangen för ROA-förändringen i målföretagen är lägre än kontrollbolagens i 49 

fall och högre i 35 fall. Även den justerade ROA-utvecklingen är icke-signifikant.  

�Lönsamhet  Median Medeltal Min Max Högre Lägre P-värde 

�EBITDA-

marginal 
0,2 % 0,3 % -21 % 23 % 43 41 0,841 

�ROA -0,8 % -1,2 % -23 % 17 % 35 49 0,215 

N = 84 

 

� Förändring i lönsamhet jämfört med kontrollbolagen  
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Eftersom lönsamhetsförändringen mätt i både EBITDA-marginalen och ROA inte är 

signifikant ger resultaten inte stöd för den första hypotesen: 

H1: Belånade uppköp leder till förbättrad lönsamhet i målföretagen under 

ägarskapsperioden i relation till jämförelsebolagen 

Således går det inte att visa att belånade uppköp leder till förbättrad justerad lönsamhet i 

målföretagen.  

7.1.2� Förändring i omsättningstillväxt jämfört med kontrollbolagen 

Tabell åtta visar den justerade genomsnittliga årliga omsättningstillväxten (CAGR) som är 

4,6 procentenheter och 7 procentenheter för samplet i median- samt medeltal. Mängden 

högre ranger är 60 och lägre 24 varmed omsättningstillväxten varit högre i de flesta 

målföretagen gentemot jämförelsebolagen.  

�Tillväxt Median Medeltal Min Max Högre Lägre P-värde 

�Omsättnings

-tillväxt 
4,6 % 7 % -11 % 38 % 60 24 0,000*** 

N = 84 

 

� Förändring i omsättningstillväxt jämfört med kontrollbolagen  

Utifrån P-värdet går det att antyda att resultatet är signifikant på en procents nivå vilket 

stöder den andra hypotesen: 

H2: Private Equity-ägarskap medför högre omsättningstillväxt i målföretagen än 

hos jämförelsebolag under ägarskapsperioden 

Därmed leder Private Equity-ägarskap till högre omsättningstillväxt i målföretagen i 

förhållande till jämförelsebolagen.  

7.1.3� Förändring i effektivitet jämfört med kontrollbolagen 

Tabell nio på följande sida presenterar den justerade effektivitetsförändringen i 

målföretagen. Förändringen i det första måttet omsättning/anställda är 26,9 

procentenheter i median och 51 procentenheter i medeltal. I 53 fall är förändringen högre i 

relation till jämförelsebolagen och i 41 fall lägre. Vidare är förändringen i 

omsättning/anställda signifikant på en procents signifikansnivå.  
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Utvecklingen i det andra effektivitetsmåttet EBITDA/anställda är 13,4 procentenheter och 

36 procentenheter i median- respektive medeltal. Antalet positiva och negativa ranger är 44 

respektive 40. Vad beträffar EBITDA/omsättning är förändringen också signifikant men på 

en 5 procents signifikansnivå.  

�Effektivitet Median Medeltal Min Max Högre Lägre P-värde 

�Omsättning/

anställda 26,9 % 51 % -123 % 297 % 53 41 0,000*** 

�EBITDA/ 

anställda 13,4 % 36 % -221 % 330 % 44 40 0,045** 

N = 84 

 

� Förändring i effektivitet jämfört med kontrollbolagen  

Anmärkningsvärt är de betydande minimi- och maximivärdena för båda effektivitetsmåtten 

trots winsorisering. Detta uttrycks i de klart högre medeltalen än medianvärden. Hur som 

helst stöder resultaten för båda effektivitetsmåtten den tredje hypotesen: 

H3: Belånade uppköp leder till bättre effektivitet i relation till jämförelsebolagen 

Detta sagt leder belånade uppköp till bättre effektivitet i målföretagen över 

jämförelsegrupperna. 

7.1.4� Förändring i antalet anställda jämfört med kontrollbolagen 

Tabell tio visar den justerade förändringen i antalet anställda som är 1,7 procentenheter och 

2 procentenheter i median- respektive medelvärde.   

�Anställning Median Medeltal Min Max Högre Lägre P-värde 

�Anställda 1,7 % 2 % -109 % 124 % 44 40 0,865 

N = 84 

 

� Förändring i anställningsutveckling jämfört med kontrollbolagen  

Antalet högre ranger är 44 och lägre ranger 40 jämfört med kontrollbolagen. Även vid fallet 

av anställningsutvecklingen är minimi- och maximivärdena betydande trots winsorisering 

av data. 
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Förändringen i antalet anställda är inte signifikant vilket indikeras av det höga P-värdet 

varmed resultatet inte stöder den fjärde hypotesen:  

H4: Belånade uppköp leder till en minskning av antalet anställda i målföretagen 

Följaktligen visar inte resultatet att belånade uppköp leder till en minskning i anställda i 

målföretagen.  

7.2� Resultat för hypoteserna 5 - 8 

I tabellen nedan presenteras resultaten från regressionsanalysen över determinanterna för 

den operativa prestationen. Mer specifikt är variablerna justerade för kontrollbolagen 

förutom SKULD och som beroende variabel används den justerade EBITDA-marginalen. 

Effektivitetsmåttet är beräknat som EBITDA/anställda och skuldsättningsmåttet som 

nettoskuld/EBITDA vid entry-tidpunkten. I OLS-regressionen har robusta medelfel använts 

eftersom på grund av heteroskedasticitet. Koefficientvärdena i resultat tabellen 11 är angivna 

i decimalform. Antalet observationer per variabel i regressionen är 84. 

Beroende 
variabel  

EBITDA/omsättning 

Oberoende 
variabler 

Förväntat 
förtecken 

Koefficient Medelfel T-värde P-värde 

Konstant  
 

-0,015 0,017 -0,886 0,378 

�ANSTÄLLDA - 0,039 0,020 2,000 0,049** 

SKULD + -0,003 0,002 -1,118 0,267 

�EFFEKTVITET + 0,035 0,009 3,787 0,0003*** 

SPONSORLAND + 0,020 0,017 1,206 0,232 

R2  
�

0,230 

N = 84 
�

 

� Resultat för regressionsanalys 
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Två av fyra förklarande variabler visar det förväntade förtecknet nämligen ∆EFFEKTVITET 

och SPONSORLAND. Av koefficienterna är endast ∆ANSTÄLLDA och ∆EFFEKTVITET 

signifikant. Den förstnämnda är signifikant på en fem procents signifikansnivå och den 

andra på en procents signifikansnivå. Med andra ord har dessa variabler en inverkan på den 

operativa prestationen mätt i justerad EBITDA-marginal.  

Vad beträffar den justerade anställningsförändringen ∆ANSTÄLLDA är koefficienten 

signifikant på en fem procents signifikansnivå. Detta antyder att en procents 

anställningsökning leder till en 3,9 procents ökning i EBITDA-marginalen. Således får 

hypotesen om att en förändring i antalet anställda inverkar på målföretagens lönsamhet 

stöd.  

Koefficienten SKULD är inte signifikant och dessutom är förtecknet negativt. Således får 

inte hypotesen om att ökad skuldsättning medför bättre lönsamhet i bolagen stöd.  

Den justerade effektivitetsförändringen (∆EFFEKTVITET) i målföretagen är positiv och har 

en inverkan på lönsamheten vilket framgår ur P-värdet som är signifikant på en procents 

signifikansnivå. Mer specifikt leder en procents ökning i effektiviteten till en 3,5 procents 

ökning i EBITDA-marginalen. Vidare motsvarar koefficientens förtecken det förväntade. 

Således ger detta stöd för hypotes sju om att en förstärkt effektivitet leder till förbättrad 

lönsamhet i målföretagen.   

Angående dummyvariabeln SPONSORLAND är koefficienten inte signifikant och därmed 

får inte hypotesen om att då sponsorn och målföretaget kommer från samma land medför 

det bättre lönsamhet något stöd. Förtecknet är dock positivt som förväntat.  

För att sammanfatta är alla variabler vars resultat presenteras winsoriserade samt finns det 

inte problem med normalfördelade residualer eller multikollinaritet. Vidare har robusta 

medelfel använts för att korrigera mot heteroskedasticitet. Hur som helst är 

förklaringsgraden 23 procent vilket anses lågt och betyder att de oberoende variablerna 

förklarar endast 23 procent av variationen i beroende variabeln. I följande kapitel utförs en 

analyserande diskussion kring resultaten.  
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8 DISKUSSION KRING RESULTATEN  
Resultatdiskussionen är uppdelad i två skilda delar. I den första delen behandlar och 

diskuterar jag resultaten från hypoteserna 1 – 4 och i den andra delen hypoteserna 5 – 8. 

Mer specifikt är resultatdiskussionen indelad i diskussion kring den operativa 

prestationsutvecklingen och i faktorer som inverkar på den operativa prestationen precis 

som i föregående kapitel. Teori och tidigare forskning implementeras i diskussionen.  

8.1 Operativ prestationsutveckling hos målföretagen 
Angående den justerade operativa prestationsutvecklingen i målföretagen under Private 

Equity-ägarskapet är endast omsättningstillväxten och effektivitetsutvecklingen 

signifikanta och positiva. Således visar målföretagen i min avhandling en högre 

omsättningstillväxt och starkare effektivitet än jämförelsegrupperna.  

8.1.1 Lönsamhetsutveckling  

Något överraskande med tanke på tidigare forskning är att den justerade 

lönsamhetsutvecklingen i målföretagen inte är signifikant. Utvecklingen i 

EBITDA/omsättning är dessutom nära noll och avkastning på totala tillgångar negativ med 

omkring en procentenhet. Till exempel fann Kaplan (1989b) att EBITDA-marginalen ökade 

med 12,4 %, 23,3 % och 34,8 % i relation jämförelsebolagen under de tre första PE-

ägarskapsåren. Bergström et al. (2007) visade en 3,50 % utveckling i den justerade EBITDA-

marginal under holding-perioden och Acharya et al. (2013) 1 % signifikant utveckling. Hur 

som helst är mina resultat närmast Guo et al. (2011) som inte fann en signifikant utveckling 

i den justerade EBITDA-marginalen. Vad beträffar den justerade avkastningen på totala 

tillgångar, ROA är den negativ kring en procent och inte signifikant. Bland annat Boucly et 

al. (2011) fann att industrianpassade ROA var 2,1 % på den franska marknaden hos PE-ägda 

bolag.  

Att EBITDA-marginal utvecklingen är låg, trots icke-signifikant kan tänkas delvis bero på 

att omsättningsökningen är hög och driftsbidraget inte således stigit i samma takt. En möjlig 

orsak till att den justerade ROA-utvecklingen är icke-signifikant och inte positiv är att 

konsolideringar ökar på tillgångbasen vilket minskar ROA ifall nettovinsten inte ökar med 

samma. Framförallt tenderar immateriella tillgångar så som goodwill att öka vid 

företagsköp. Däremot eftersom också den icke-justerade ROA-förändringen är negativ 
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betyder detta att en betydande andel bolag gjort förlust. Hur som helst är den icke-justerade 

lönsamheten i målföretagen mätt i driftsbidrag per omsättning inte heller hög.  

Vad som kan tänkas påverka lönsamhetsutvecklingen är faktumet att den betydande del av 

ägarskapsperioderna i samplet inträffat under finanskrisen trots att hela tidsperioden täcker 

nästan 20 år. Detta kunde delvis förklara varför inte lönsamhetsutvecklingen är signifikant 

positiv då en stor del av tidigare forskningar antytt att belånade uppköp visar en betydande 

anormal lönsamhetsutveckling. Vidare argumenterar Kaplan och Strömberg (2009) att 

belånade uppköp utförda under LBO-uppsvingen 2005 – 2007 drevs till stor del av alltför 

gynnsamma lånevillkor och inte av operativa prestationsförbättringar i målföretagen.  

8.1.2 Omsättningsutveckling 

Omsättningsutvecklingen med som justerad genomsnittlig årlig omsättningstillväxt (CAGR) 

är den 4,6 procent i median och 7 procent i medelvärde samt är resultatet signifikant. 

Således har omsättningsutvecklingen varit betydlig i målföretagen gentemot 

jämförelsegrupperna. Detta är överlag i enhetlighet med den tidigare forskningen där 

omsättningsutveckling undersökts.  

I sin studie på den svenska LBO-marknaden visade Bergström et al. (2007) att den justerade 

genomsnittliga årliga omsättningstillväxten var 0,71 procent i median och 3,45 i medelvärde. 

Boucly et al. (2011) jämförde omsättningsutvecklingen fyra år före belånade uppköp och fyra 

år efter och fann att den var 12 procent högre i målföretagen än i jämförelsebolagen i sin 

studie utförd på franska LBOs. Cressy et al. (2007) visade att omsättningstillväxten var 7 

procent högre i belånade uppköp än i jämförelsebolagen i Storbritannien. Således är den 

justerade omsättningstillväxten hos sampelbolagen högre än i dessa tidigare studier på den 

europeiska marknaden.  

Vad beträffar urskiljandet av organisk tillväxt och sammanslagningar tillåter 

datatillgängligheten inte för det i avhandlingens sampel. Detta vore av intresse framförallt 

vid granskandet av den organiska omsättningens utveckling gentemot jämförelsebolagen. 

Hur som helst kan omsättningsökningen oberoende om den är organisk eller icke-organisk 

ses som värdeskapande.  Vidare har urskiljandet inte varit möjligt en del tidigare forskningar 

heller (se Bergström et a., 2013; Boucly et al., 2011; Cressy et al. 2007).  
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8.1.3 Effektivitetsutveckling 
Effektivitetsutvecklingen i målföretagen är i signifikant både mätt som omsättning per 

anställd och driftsbidrag per anställd. Den förstnämnda med en utveckling på 27 procent i 

median och 51 procent i medelvärde och den andra med 13 respektive 36 procent. Vad som 

driver omsättning/anställd så pass högt är den betydande omsättningstillväxten i 

målföretagen under ägarskapsperioden medan anställningsutveckling är mycket liten. 

Något överraskande är också den höga ökningen i EBITDA/anställd eftersom utvecklingen 

i EBITDA-marginalen är nära noll. Dock är det frågan om lönsamhetsmarginalen och inte 

råa EBITDA-måttet.  

Resultaten om effektivitetsutvecklingen stöder studier och teori om effektivisering av 

verksamheten i belånade uppköp genom minskning av omkostnader, produktionskostnader 

och lönekostnader (se Muscarella & Vetsuypens, 1990; Lichtenberg & Siegel, 1990; 

Easterwood et al., 1989). Hur som helst har inte särskilda kostnadsposters utveckling varit 

möjligt att studera på grund av datatillgängligheten. Viktigt nog är dock omsättningen och 

lönsamheten per anställd totalt sätt högre vid exit- än vid entry-tidpunkten. Med andra ord 

betyder det att anställda i målföretagen i relation till jämförelsebolagen lyckas sälja mera 

samt bidra högre till lönsamheten. Detta däremot antyder om att Private Equity-

sponsorerna ändrat på organisatoriska processer i målföretagen. Eftersom 

anställningsutvecklingen varit mycket liten indikerar detta att effektivitetsmåtten drivits 

omsättningstillväxten och övriga operativa kostnadsbesparingar som syns i EBITDA.  

8.1.4 Anställningsutveckling 

Den justerade förändringen i antalet anställda är mycket låg på 1,7 procent i median och 2 

procent i medelvärde. Vidare är resultatet inte signifikant som tidigare påpekats. Detta är 

således i delvis i linje och delvis emot tidigare forsknings resultat. Teoretiskt sätt råder det 

dock en uppfattning om att PE-sponsorer eftersträvar värde på anställdas bekostnad (se 

Shleifer & Summers, 1988; Meuleman et al., 2008).  

Bland annat i de tidiga studierna från 1980 – 1990-talen i USA visade det sig att 

anställningsutveckling i belånade uppköp varit långsammare än i publika bolag (se 

Lichtenberg & Siegel, 1990; Siegel, 1990). De nyare europeiska studierna har däremot visat 

att den justerade anställningsutvecklingen varit positiv (Boucly et al., 2011) eller icke-

signifikant (se Amess & Wright, 2012; Bergström et al., 2007). Därmed är resultatet mer i 
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linje med de europeiska forskningarna som inte i lika hög grad lyckats visa en signifikant 

anställningsutveckling i målföretagen under ägarskapsperioden.  

Vad som kan tänkas ha påverkat den justerade anställningstutvecklingen är att en stor del 

av ägarskapsperioderna av sampelbolagen inträffat under finanskrisen trots att tidsperioden 

i sin helhet omfattar nästan 20 år. Detta kan framförallt uppenbara sig genom att Private 

Equity-ägda bolag visar en bättre utveckling under kriser än jämförelsebolagen. Trots att 

anställningsutvecklingen inte är signifikant indikerar den deskriptiva statistiken i tabell sex 

att det ojusterade antalet anställda ökat med 7,5 procent i median under ägarskapsperioden.  

8.2 Determinanter för den operativa prestationen i målföretagen 

Angående faktorer som kan anses påverka den operativa prestationen mätt som 

EBITDA/omsättning i målföretagen är resultaten i det stora hela inte överensstämmande 

med teori och enbart delvis med tidigare forskningsresultat.   

Förändringen i antalet anställda har en positiv inverkan på lönsamheten. Detta är 

överraskande gentemot förväntningarna eftersom resultatet tyder på att en ökning i 

anställda inverkar positivt på lönsamheten med 3,9 procentenheter då det i tidigare 

forskningar visats vara tvärtom. Mer specifikt att en minskning i anställda har en positiv 

inverkan på den operativa prestationen (se Kaplan, 1989b). Angående mer nyare studier 

fann inte Bergström et al. (2007) att en anställningsförändring har en signifikant positiv 

inverkan på EBITDA-marginalen. Den positiva förändringen i antalet anställda kan dock 

bero på oorganisk tillväxt genom tilläggsförvärv som är vanliga inom Private Equity. Således 

kunde det positiva sambandet mellan antalet anställda och operativ prestation bero på till 

exempel kostnadssynergier som tilläggsförvärv medfört varmed lönsamheten också 

förbättrats.   

Vad beträffar skuldsättningens inverkan på lönsamheten som enligt Jensen (1989a) skulle 

vara positiv finner jag inte stöd för detta. En högre skuldsättning bidrar till värdeskapansde 

genom skatteavdragbara räntekostnader och genom dess disciplinära effekt på ledningen. 

Trots att resultatet är icke-signifikant antyder dessutom det negativa förtecknet det 

motsatta. Av tidigare forskningar i Europa visade Cressy et al. (2007) att skuldökning har en 

positiv signifikant inverkan på lönsamheten medan Bergström et al. (2007) inte fann 

signifikant stöd för det.  
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Förändringen i effektivitet har däremot en signifikant positiv inverkan på lönsamheten i 

målföretagen. Detta är i enlighet med tidigare forskning (se Muscarella & Vetsuypens, 1990; 

Wright et al., 2001) som visat att operationell effektivitet har en betydande inverkan på 

värdeskapandet i belånade uppköp. Effektiviteten mätt som EBITDA/anställd inverkar på 

EBITDA-marginalen med 3,5 procentenheter då den ökar med en procentenhet.  

Till sist påverkas inte lönsamheten av att Private Equity-sponsorn och målföretaget är från 

samma land. Private Equity-sponsorer kunde tänkas ha starkare kunskap om den nationella 

marknaden där olika bolag opererar och därmed skulle det påverka prestationen positivt. 

Hur som helst är flera av samplet sponsorer internationella aktörer och är inte således 

begränsade till enbart hemmamarknaden. Av sampelföretagen har 60 stycken en sponsor 

från samma hemland.  

8.3 Avvikelser från tidigare forskningar 

Denna avhandling avviker från en del tidigare forskningar vilket således delvis kan förklara 

resultaten som i det stora hela inte är i linje med de flesta tidigare forskningar.  

För det första utskiljer sig denna avhandling från en del tidigare forskningar kring ämnet 

vad beträffar anförandet av jämförelsebolag. I de amerikanska studierna (se Kaplan, 1989b; 

Guo et al., 2011) och i undersökningen av Acharya et al. (2013) består jämförelsebolag av 

endast publika bolag. Bergström et al. (2007) använder däremot de 20 största bolagen inom 

samma industri baserat på industriklassificeringen. Således kan jämförbarheten mellan 

målföretagen och deras jämförelsegrupper anförda på basis av fyrsiffriga NACE-

beteckningar, vidarejusterade för storlek och geografi i min avhandling ses som mycket 

noggranna bestående av närmast liknande bolag. En implikation med detta är dock att då 

jämförelsebolagen som till största dels är privata och inte publika tenderar att ha liknande 

prestationsutveckling på basis av branschfaktorer. Följaktligen kan prestationsskillnaderna 

vara mycket små vilket däremot påverkar resultaten som till stor del inte visar att Private 

Equity-ägarskap medför bättre prestation eller en viss förväntad utveckling. 

Den andra åtskillnaden angår de amerikanska forskningarna av Kaplan (1989b) och Guo et 

al. (2011) i och med att de undersöker belånade uppköp av publika bolag. Den förstnämnda 

fokuserar på den tidiga LBO-vågen i slutet av 1980-talet och den andra på den senare vågen 

omkring 2000-talet. Dessa målföretag är generellt sätt större och annorlunda i sina 

organisationer än privata bolag som jag undersökt och en del övriga europeiska forskningar. 
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Framförallt kan skillnaden mellan publika och privata bolag anses ha varit ännu större 

under 1980-talet då bl.a. Kaplans (1989b) undersökning utfördes. Forskningen baserade sig 

på Jensens (1989a) teorier om att LBOs är en överlägsen organisationsform gentemot 

publika företag på grund av sina kompensations- och bolagsstyrningsmekanismer. Hur som 

helst har bolagsstyrningen och framförallt ledningens incentiv i publika bolag utvecklats 

betydligt sedan dess.  
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9 SLUTSATSER 
Private Equity-branschen har vuxit markant under de senaste decennierna globalt sätt 

inklusive i Europa. Ägarskapsformen genom belånade uppköp har blivit en väsentlig del av 

det finansiella planet i ett flertal länder och dess ökade betydelse för samhällsekonomin och 

arbetsplatser är onekligt. Framförallt har de historiskt sett låga räntenivåerna i Europa och 

USA och de geopolitiska oroligheterna under 2010-talet orsakat ett skift från traditionella 

tillgångsklasser till alternativa investeringar så som Private Equity. Detta syns i den ökade 

fondinsamlingen samt i institutionella investerares allokeringar i riskkapital. Således ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv är det viktig att Private Equity genererar god avkastning och 

därmed är det av intresse hur värde i målföretagen skapas. Operativ prestationsutveckling 

kan följaktligen ses som den mest fundamentala värdedrivaren i belånade uppköp eftersom 

det direkt inverkar på bolagens finansiella hälsa samt på anställningsgraden inom 

branschen.  

I min avhandling undersöker jag Private Equity-ägarskapets inverkan på den operativa 

prestationen i målföretagen under ägarskapsperioden i relation till specifika 

jämförelsegrupper mellan 1998 – 2017 i Europa. Utöver det har jag också granskat faktorer 

som antas ha en effekt på lönsamheten i bolagen. Till skillnad från tidigare forskning är 

marknaden och tidsperioden lågt undersökta samt har inte inverkan av sponsorns hemland 

beaktats vad beträffar min vetskap.  

Av resultaten är det tämligen svårt att dra konkreta slutsatser eftersom resultaten i det stora 

hela inte är överensstämmande ifall Private Equity medför bättre utveckling i målföretagen 

i relation till icke PE-ägda bolag. Mer specifikt är omsättningsutveckling och 

effektivitetsutvecklingen signifikant positiv medan lönsamhetsutvecklingen inte är det. 

Vidare till skillnad från en rad tidigare forskning medför inte belånade uppköp en signifikant 

minskning av anställda varmed effekten av PE-ägarskapet inte samhälleligt är negativ i 

denna undersökning. I motsats till teori och tidigare forskning visar det sig att en ökning i 

antalet anställda inverkar positivt på lönsamheten i målföretagen. Utöver det påverkar 

effektivitetsutvecklingen positivt på lönsamheten vilket framstår som mycket tänkbart.  

I det stora hela är resultaten motstridiga med den tidigare forskningen som nästan enhetligt 

visar att Private Equity-ägarskap är en överlägsen bolagsform gentemot övriga typer vad 

beträffar operativ prestation i målföretagen. Hur som helst är en stor del av den tidigare 

forskningen begränsad till den amerikanska marknaden och belånade uppköp av publika 
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bolag under 1980-talet. Vidare kan det tänkas att konkurrens över tiden gör att endast allt 

mer väl presterande bolag existerar kvar varmed det är svårare att åstadkomma bättre relativ 

prestationsförbättring i målföretagen idag än det var under 1980-talet. Utöver detta inträffar 

största delen av ägarskapsperioderna i sampelföretagen under finanskrisen då flera 

branscher drabbats varmed Private Equity-ägande inte nödvändigtvis underlättad bolagens 

utveckling. Överlag visar det sig dock att prestationsutvecklingen i europeiska belånade 

uppköp varit sämre än i amerikanska (se Bergström et al., 2007; Acharya et al., 2013). Därav 

kan resultaten i min magisteravhandling närmast jämföras med dessa.  

Angående representativiteten av avhandlingens data är det viktigt att notera att 84 belånade 

uppköp undersökts under en vidsträckt tidsperiod i flera olika länder. Precis som i tidigare 

undersökningar är datatillgängligheten över finansiella bokslutssiffror över Private Equity-

ägda bolag mycket begränsat. Därmed kan inte avhandlingens resultat ses som 

representativa över hela Private Equity-universumet men dock som ett viktigt tillägg till den 

rådande debatten om Private Equity-ägarskapsformens upplevda överlägsenhet. Därutöver 

inkluderar data en del extremvärden som trots winsorisering är höga jämfört med medel- 

och medianvärdena. Hur som helst är Private Equity en riskfylld investeringsklass och 

kännetecknas därmed av höga- respektive låga nyckeltalsförändringar. Detta sagt måste 

man förhålla sig kritiskt till resultaten och deras tillförlitlighet. 

En potentiell empirisk utmaning som kan existera i denna sorts studier är nämligen omvänd 

kausalitet. Med detta avses att Private Equity-sponsorns förväntningar om framtida 

händelser kan driva beslutet att investera i bolag istället för att den utförda investeringen 

skulle förbättra målföretagets prestation. Mer specifikt kan förväntningen av en hastig 

avyttring som till exempel en börsnotering leda till ett belånat uppköp istället för att 

investeringen och prestationsutvecklingen skulle ge upphov till börsnoteringen (Da Rin et 

al., 2011). Således behöver inte den operativa utvecklingen i målföretagen nödvändigtvis 

vara högre än hos jämförelsebolag ifall marknaden befinner sig i högkonjunktur och exit-

värderingarna är höga. Detta kunde därmed vara tänkbart även i med mitt sampel då största 

delen av avyttringarna är utförda vid början av uppsvingen efter finanskrisen. Hur som helst 

är tänkbara orsaker för justerad prestationsutveckling otaliga samt kan det bero på icke-

observerade faktorer i både målföretagen som i jämförelsebolagen.  

Sammanfattningsvis kan min magisteravhandling ses som kompletterande till den 

existerande litteraturen samt som utgångspunkt för fortsatt forskning kring Private Equity-
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ägarskapets effekter på den operativa prestationen i belånade uppköp framförallt på den 

europeiska marknaden under den senare delen av 2000-talet.  

9.1 Förslag till ytterligare forskning 

Som jag tidigare påpekat ställde datatillgängligheten utmaningar varmed det slutliga 

samplet blev begränsat vad beträffar antal bolag, finansiella nyckeltal och bolagens 

geografiska fördelning. Således vore det optimalt att undersöka den operativa 

prestationsutvecklingen hos Private Equity-ägda bolag i Europa utgående från ett sampel 

med fler företag, en bredare geografisk fördelning samt fler variabler. Relevanta 

prestationsvariabler vore investeringar i anläggningstillgångar, rörelsekapital, avkastning 

på eget kapital med mera. Utöver det vore det intressant att granska 

bolagsstyrningsmekanismernas och ledningsincentivens effekter på prestationen. Till 

exempel genom att undersöka hur ledningens ägarandel påverkar lönsamheten. Vidare då 

tillväxtskapande inom Private Equity kännetecknas av konsolideringar av bolag (eng. buy-

and-build) skulle data över detta vara att föredra för att kunna urskilja mellan organisk och 

icke-organisk tillväxt i bolagen. Även skillnader i prestation mellan olika länder eller 

regioner skulle vara intressant då t.ex. Storbritanniens Private Equity-bransch är mycket 

mogen jämfört med övriga länder och den historiska utvecklingen av målföretag i Norden 

varit mycket god. Därutöver är ett förslag att undersöka operativ utveckling mellan olika 

tidsperioder för att se hur makroekonomiska faktorer påverkar prestationen. Detta skulle 

dock föredragningsvis kräva ett stort sampel för att relevanta slutsatser kunde dras. Till slut 

vore det intressant att utföra en bred undersökning som jämför skillnader mellan 

målföretagens operativa prestationsutveckling beroende på exit-metod eftersom det inte 

undersökts i den akademiska litteraturen enligt min vetskap.  



80 
	

	

KÄLLFÖRTECKNING 
 

Acharya, V., Kehoe, C., & Reyner, M. (2008). The voice of experience: Public versus private 
equity. The McKinsey Quarterly, 1–7. 

Acharya, V. V., Gottschalg, O. F., Hahn, M., & Kehoe, C. (2013). Corporate governance and 
value creation: Evidence from private equity. Review of Financial Studies, 26(2), 368–
402. 

Achleitner, A. K., Braun, R., & Engel, N. (2011). Value creation and pricing in buyouts: 
Empirical evidence from Europe and North America. Review of Financial Economics, 
20(4), 146–161. 

Achleitner, A. K., & Figge, C. (2014). Private equity lemons? Evidence on value creation in 
secondary buyouts. European Financial Management, 20(2), 406–433. 

Amess, K., & Wright, M. (2012). Leveraged buyouts, private equity and jobs. Small 
Business Economics, 38(4), 419–430. 

Axelson, U., Strömberg, P., & Weisbach, M. S. (2009). Why are buyouts levered? the 
financial structure of private equity funds. The Journal of Finance, 64(4), 1549–1582. 

Baker, G. P., & Smith, G. D. (1998). The new financial Capitalists: Kohlberg Kravis 
Roberts and the creation of corporate value. Cambridge University Press. 

Barber, B. M., & Lyon, J. D. (1996). Detecting abnormal operating performance: The 
empirical power and specification of test statistics. Journal of financial Economics, 41(3), 
359–399. 

Bargeron, L. L., Schlingemann, F. P., Stulz, R. M., & Zutter, C. J. (2008). Why do private 
acquirers pay so little compared to public acquirers? Journal of Financial Economics, 
89(3), 375-390. 

Berg, A., & Gottschalg, O. F. (2005). Understanding value generation in buyouts. Journal 
of Restructuring Finance, 2(01), 9–37. 

Bergström, C., Grubb, M., & Jonsson, S. (2007). The operating impact of buyouts in 
Sweden: A study of value creation. The journal of Private equity, 11(1), 22–39. 

Bruining, H., Verwaal, E., & Wright, M. (2013). Private equity and entrepreneurial 
management in management buy-outs. Small Business Economics, 40(3), 591–605. 



81 
	

	

Brunzell, T., Liljeblom, E., & Vaihekoski, M. (2009). Short-term expectations in listed 
firms: The mitigating impact of large owners. Work. 

Boucly, Q., Sraer, D., & Thesmar, D. (2011). Growth lbos. Journal of Financial Economics, 
102(2), 432–453. 

Brooks C. (2008). “Introductory Econometrics for Finance”. Cambridge University Press, 
2nd edition. 

Cornelli, F., & Karakaş, O. (2008). Private equity and corporate governance: Do LBOs have 
more effective boards?  

Cotter, J. F., & Peck, S. W. (2001). The structure of debt and active equity investors: The 
case of the buyout specialist. Journal of Financial Economics, 59(1), 101–147. 

Cumming, D., Siegel, D. S., & Wright, M. (2007). Private equity, leveraged buyouts and 
governance. Journal of Corporate Finance, 13(4), 439–460. 

DeAngelo, H., & DeAngelo, L. (1987). Management buyouts of publicly traded 
corporations. Financial Analysts Journal, 38–49. 

Da Rin, M., Hellmann, T., & Puri, M. (2013). A survey of Venture Capital research. 
Forthcoming in George Constantinides, Milton Harris, and René Stulz (eds) Handbook of 
the Economics of Finance, 2. 

Degeorge, F., & Zeckhauser, R. (1993). The reverse LBO decision and firm performance: 
Theory and evidence. The Journal of Finance, 48(4), 1323–1348. 

Doornik, J. A., & Hansen, H. (2008). An omnibus test for univariate and multivariate 
normality. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 70(s1), 927–939. 

Greenwood, R., & Schor, M. (2009). Investor activism and takeovers. Journal of Financial 
Economics, 92(3), 362–375. 

Gertner, R., & Kaplan, S. (1996). The value-maximizing board. University of Chicago and 
NBER Working Paper, 30(1), 54–60. 

Gompers & Lerner (1999). The Venture Capital Cycle. Cambridge, Massachusetts, London: 
The MIT Press. 

Grewal, R., Cote, J., A., Baumgartner, H., 2004. Multicollinearity and Measurement Error 
in Structural Equation Models: Implications for Theory Testing. Marketing Science 23, pp. 
519–529. 



82 
	

	

Groh, A. P., & Gottschalg, O. (2006). The risk-adjusted performance of US buyouts. 
Groupe HEC. 

Guo, S., Hotchkiss, E. S., & Song, W. (2011). Do buyouts (still) create value? The Journal of 
Finance, 66(2), 479–517. 

Hall, Brian J. The pay to performance incentives of executive stock options. No. w6674. 
National bureau of economic research, 1998. 

Harford, J., & Kolasinski, A. (2013). Do private equity returns result from wealth transfers 
and short-termism? Evidence from a comprehensive sample of large buyouts. 
Management Science, 60(4), 888–902. 

Harris, R., Siegel, D. S., & Wright, M. (2005). Assessing the impact of management 
buyouts on economic efficiency: Plant-level evidence from the United Kingdom. Review of 
Economics and Statistics, 87(1), 148–153. 

Harris, R. S., Jenkinson, T., & Kaplan, S. N. (2014). Private equity performance: What do 
we know? The Journal of Finance, 69(5), 1851-1882. 

Heel, J., & Kehoe, C. (2005). Why some private equity firms do better than others. The 
McKinsey Quarterly, 1, 24–26. 

Hidén & Tähtinen (2005). Pääomarahastot ja niide sijoitustoiminta. Helsinki: Talentum 

Holmstrom, B., & Kaplan, S. N. (2003). The state of US corporate governance: What's right 
and what's wrong? Journal of Applied Corporate Finance, 15(3), 8-20. 

Holthausen, R. W., & Larcker, D. F. (1996). The financial performance of reverse leveraged 
buyouts. Journal of Financial Economics, 42(3), 293–332. 

Jarque, C. M., & Bera, A. K. (1980). Efficient tests for normality, homoscedasticity and 
serial independence of regression residuals. Economics letters, 6(3), 255–259. 

Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. The 
American economic review, 76(2), 323–329. 

Jensen, M. C. (1989a). Eclipse of the public corporation. 

Jensen, M. C. (1989b). Active investors, LBOs, and the privatization of bankruptcy. 

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency 
costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), 305–360. 



83 
	

	

Kaplan, S. (1989a). Management buyouts: Evidence on taxes as a source of value. The 
journal of finance, 44(3), 611–632. 

Kaplan, S. (1989b). The effects of management buyouts on operating performance and 
value. Journal of financial economics, 24(2), 217–254. 

Kaplan, S.N. (1991), “The staying power of leveraged buyouts,” Journal of Financial 
Economics, 29, 287–313.  

Kaplan, S. N., & Strömberg, P. (2009). Leveraged buyouts and private equity. The Journal 
of economic perspectives, 23(1), 121–146. 

Kester, W. C., & Luehrman, T. A. (1995). Rehabilitating the leveraged buyout. Harvard 
Business Review, 73(3), 119–130. 

KKR (1989). Leveraged Buy-Outs. Kohlberg, Kravis, Roberts & Co. (with Deloitte Haskins 
& Sells): pp.64 – 70. (Spring).  

Lerner, J., Leamon, A., & Hardymon, F. (2012). Venture Capital, private equity, and the 
financing of entrepreneurship. Wiley. 

Leslie, P., & Oyer, P. (2008). Managerial incentives and value creation: Evidence from 
private equity (No. w14331). National Bureau of Economic Research. 

Lichtenberg, F. R., & Siegel, D. (1990a). The effect of ownership changes on the 
employment and wages of central office and other personnel. The Journal of Law and 
Economics, 33(2), 383–408. 

Lichtenberg, F. R., & Siegel, D. (1990b). The effects of leveraged buyouts on productivity 
and related aspects of firm behavior. Journal of Financial Economics, 27(1), 165–194. 

Long, W. F., & Ravenscraft, D. J. (1993). LBOs, debt and R&D intensity. Strategic 
Management Journal, 14(S1), 119–135. 

Loos, N. (2007). Value creation in leveraged buyouts: analysis of factors driving private 
equity investment performance. Springer Science & Business Media. 

Lowenstein, L. (1985). Management buyouts. Columbia Law Review, 85(4), 730–784. 

Ljungqvist, A., & Richardson, M. (2003a). The cash flow, return and risk characteristics 
of private equity (No. w9454). National Bureau of Economic Research. 



84 
	

	

Ljungqvist, A., & Richardson, M. P. (2003b). The investment behavior of private equity 
fund managers. 

Magowan, P. A. (1989). The case for LBOs: the Safeway experience. California 
Management Review, 32(1), 9–18. 

Metrick, A., & Yasuda, A. (2010). The economics of private equity funds. Review of 
Financial Studies, hhq020. 

Meuleman, M., Amess, K., Wright, M., & Scholes, L. (2009). Agency, strategic 
entrepreneurship, and the performance of private equity-backed buyouts. 
Entrepreneurship Theory and Practice, 33(1), 213–239. 

Meuleman, M., Wright, M., Manigart, S., & Lockett, A. (2009). Private equity syndication: 
Agency costs, reputation and collaboration. Journal of Business Finance & Accounting, 
36(5–6), 616–644. 

Muscarella, C. J., & Vetsuypens, M. R. (1990). Efficiency and organizational structure: A 
study of reverse LBOs. The Journal of Finance, 45(5), 1389–1413. 

Myers, S. C. (1999). Financial architecture. European Financial Management, 5(2), 133–
141. 

Nikoskelainen, E., & Wright, M. (2007). The impact of corporate governance mechanisms 
on value increase in leveraged buyouts. Journal of Corporate Finance, 13(4), 511–537. 

Phalippou, L., & Gottschalg, O. (2009). The performance of private equity funds. Review of 
Financial Studies, 22(4), 1747–1776. 

Rappaport, A. (1990), “The staying power of the public corporation,” Harvard Business 
Review 1, 96–104.  

Robbie, W., & Mike, K. (1998). Venture Capital and private equity: A review and synthesis. 
Journal of Business Finance & Accounting, 25(5–6), 521-570. 

Shleifer, A., & Summers, L. H. (1988). Breach of trust in hostile takeovers. In Corporate 
takeovers: Causes and consequences (pp. 33–68). University of Chicago Press. 

Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1986). Large shareholders and corporate control. Journal of 
political economy, 94(3, Part 1), 461–488. 

Smit, H. (2001). Acquisition strategies as option games. 



85 
	

	

Smith, A. J. (1990). Corporate ownership structure and performance: The case of 
management buyouts. Journal of financial Economics, 27(1), 143–164. 

Strömberg, P. (2008). The new demography of private equity. The global impact of private 
equity report, 1, 3–26. 

Watt, A. (2008). The impact of private equity on European companies and workers: key 
issues and a review of the evidence. Industrial Relations Journal, 39(6), 548–568. 

Weir, C., Jones, P., & Wright, M. (2015). Public to private transactions, private equity and 
financial health in the UK: an empirical analysis of the impact of going private. Journal of 
Management & Governance, 19(1), 91–112. 

Wright, M., Hoskisson, R. E., Busenitz, L. W., & Dial, J. (2001). Finance and management 
buyouts: agency versus entrepreneurship perspectives. Venture Capital: An International 
Journal of Entrepreneurial Finance, 3(3), 239–261. 

Wright, M., Amess, K., Weir, C., & Girma, S. (2009). Private equity and corporate 
governance: Retrospect and prospect. Corporate Governance: An International Review, 
17(3), 353–375. 

Wilcoxon, F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. Biometrics bulletin, 1(6), 
80–83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
	

	

ELEKTRONISKA KÄLLOR 

Bain (2015). Global Private Equity Report. Tillgänglig: 
http://www.bain.com/Images/BaIn_rePOrt_Global_Private_equity_report_2015.pdf. 
Hämtad: 29.3.2017 

BerchWood Partners (2013). The Nordic Private Equity Way. Tillgänglig: 
http://berchwoodpartners.com/newsletter/nordicpe.pdf. Hämtad: 16.4.2015  

The Economist (5.7.2007). The trouble with private equity. Tillgänglig: The Economist, 
http://www.economist.com/node/9441256. Hämtad: 10.2.2017 

Eurostat (2008). NACE Rev.2 Statistical classifications activities in the European 
Community. Tillgänglig: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-
RA-07-015-EN.PDF. Hämtad: 7.4.2017 

FVCA (2017). Mitä pääomasijoittaminen on? Tillgänglig: http://www.fvca.fi/yrittajalle. 
Hämtad: 15.3.2017  

Invest Europe (tidigare EVCA) (2013). Exploring the impact of private equity on economic 
growth in Europe. Tillgänglig: https://www.investeurope.eu/media/12929/Frontier-
Economics-Report.pdf. Hämtad: 15.2.2017  

Invest Europe (2017). Tillgänglig: https://www.investeurope.eu/about-private-equity/vc-
for-entrepreneurs/. Hämtad: 13.3.2017  

Financial Times (20.10.2016). Financing “trick” boosts lucrative private equity fees. 
Tillgänglig: https://www.ft.com/content/c5c24c58-953c-11e6-a80e-bcd69f323a8b. 
Hämtad: 15.2.2017 

McKinsey & Co (2015). A better way to understand internal rate of return. Tillgänglig: 
http://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-
insights/a-better-way-to-understand-internal-rate-of-return. Hämtad: 17.2.2017  

Pajarinen, M., Rouvinen, P., Ylhänen, I. (16.12.2016). Etla. Kasvun nälkä- 
Pääomasijoitetut yritykset muutosagentteina. Tillgänglig: https://www.etla.fi/wp-
content/uploads/Kasvun-Nalka.pdf. Hämtad: 5.2.2017 

Preqin (2017). 2017 Preqin Global Private Equity & Venture Capital Report. Tillgänglig: 
https://preqin.com/docs/samples/2017-Preqin-Global-Private_Equity-and-Venture-
Capital-Report-Sample-Pages.pdf. Hämtad: 13.2.2017  



87 
	

	

Preqin (2016). 2016 Preqin Global Private Debt report. Tillgänglig: 
https://www.preqin.com/docs/samples/2016-Preqin-Global-Private-Debt-Report-
Sample-Pages.pdf. Hämtad: 14.3.2017  

Preqin (9.6.2016). Private Equity Firms in the UK -  June 2016. Tillgänglig: 
https://www.preqin.com/blog/0/14643/uk-pe-firms. Hämtad: 29.3.2017 

PwC (2017). Private Equity Trend Report 2017 Rising above Uncertainty. Tillgänglig: 
https://www.pwc.de/de/finanzdienstleistungen/assets/41733_Studie_PETR_2017_17022
4_SCREEN.pdf. Hämtad: 29.3.2017.  

The Rolling Stone Magazine (23.5.2012). Why Private Equity Firms like Bain really are 
the Worst of Capitalism. Tillgänglig: http://www.rollingstone.com/politics/news/why-
private-equity-firms-like-bain-really-are-the-worst-of-Capitalism-20120523. Hämtad: 
10.3.2017 

SVCA (2017). Om Private Equity. Tillgänglig: http://www.svca.se/om-private-equity/. 
Hämtad: 12.2.2017  

 

 

 

 

 

 



88 
	

	

BILAGA 1 MÅLFÖRETAGEN 

 Målföretag Land Sponsor Entry-datum Exit-datum 

1 ABX LOGISTICS Worldwide SA/NV Belgien 3i Private Equity 03-08-2006 10-11-2008 

2 Aero Stanrew Ltd. Storbritannien Saltus Partners 31-01-2012 21-12-2015 

3 Agent Provocateur Ltd. Storbritannien 3i Private Equity 15-11-2007 02-03-2017 

4 ALCAD SA Spanien Alantra Capital Privado SGEIC SA 12-03-2007 29-07-2014 

5 Alti SA Frankrike IDI SCA 31-07-2008 01-07-2013 

6 Arsys Internet SL Spanien Alantra Capital Privado SGEIC SA 19-12-2007 19-08-2013 

7 Arthur J. Gallagher Insurance Brokers Ltd. Storbritannien Charterhouse Capital Partners LLP 24-02-2008 14-11-2013 

8 Autodata Publishing Group Ltd. Storbritannien Bowmark Capital LLP 16-05-2014 30-01-2017 

9 AVG Technologies NV Nederländerna TA Associates Management LP 05-10-2009 02-02-2012 

10 AXCABB GMBH Schweiz Capvis Equity Partners AG 15-03-2011 22-04-2014 

11 Axio Data Group Ltd. Storbritannien Epiris Managers LLP 09-04-2013 30-11-2016 

12 Bezier Holdings Ltd. Storbritannien Epiris Managers LLP 01-04-1998 30-08-2011 

13 Bowater Building Products Ltd. Storbritannien 3i Private Equity 02-06-2004 09-06-2011 

14 Capital Safety Group Ltd. Storbritannien Epiris Managers LLP 01-10-1998 20-01-2012 

15 Cederroth AB Sverige Litorina Capital Management AB 31-07-2008 31-08-2015 

16 CEDS DURADRIVE GmbH Tyskland DPE Deutsche Private Equity GmbH 06-11-2009 08-02-2013 

17 Cegelec SASU Frankrike Alpha Associés Conseil SAS 16-05-2006 22-10-2008 

18 Celerant Consulting Investments Ltd. Storbritannien Caledonia Investments 24-05-2006 02-01-2013 

19 Centro Médico Teknon SL Spanien Magnum Industrial Partners SL 02-07-2010 04-10-2013 

20 Clece SA Spanien Alantra Capital Privado SGEIC SA 08-03-2012 19-08-2014 

21 Craegmoor Ltd. Storbritannien Advent International Corp. 18-07-2008 05-04-2011 

22 Daalderop BV Nederländerna 3i Private Equity 21-07-2005 10-11-2009 

23 Daler-Rowney Ltd. Storbritannien Epiris Managers LLP 30-03-2011 04-02-2016 

24 DC Druck-Chemie GmbH Tyskland 3i Private Equity 09-05-2008 12-11-2014 

25 Deb Group Ltd. Storbritannien Charterhouse Capital Partners LLP 03-03-2010 26-03-2015 

26 Dimension-Polyant GmbH Tyskland Parcom Capital Management BV 15-02-2011 28-07-2016 

27 Ecronova Polymer GmbH Tyskland Aheim Capital GmbH 02-11-2010 09-07-2013 

28 Edif Group Ltd. Storbritannien Phoenix Equity Partners Ltd. 18-02-2011 21-07-2016 

29 Elior SCA Frankrike Charterhouse Capital Partners LLP 30-11-2006 11-06-2014 

30 Environmental Scientifics Group Holdings Ltd. Storbritannien 3i Private Equity 29-02-2008 25-03-2017 

31 Eptisa Servicios de Ingeniería SL Spanien Magnum Industrial Partners SL 31-07-2007 15-09-2016 

32 Equiniti Group Plc Storbritannien Advent International Corp. 30-09-2007 27-10-2015 

33 ERA SpA Italien Alcedo SGR SpA 27-06-2012 17-10-2014 

34 General de Bombeo de Hormigónes SL Spanien 3i Private Equity 28-07-2005 23-06-2009 

35 Générale de Protection SAS Frankrike TCR Capital SAS 19-09-2005 01-10-2008 

36 Geriátricos del Principado SA Spanien Magnum Industrial Partners SL 11-03-2014 21-10-2016 

37 Giochi Preziosi SpA Italien 3i Private Equity 19-07-2005 27-03-2008 



89 
	

	

38 Global Garden Products Italien SpA Italien 3i Private Equity 11-10-2007 26-02-2010 

39 Gorkana Group Ltd. Storbritannien Exponent Private Equity LLP 08-04-2010 22-10-2014 

40 Grolls AB Sverige Litorina Capital Management AB 22-12-2010 08-06-2016 

41 Halfords Autocentres Ltd. Storbritannien Phoenix Equity Partners Ltd. 13-02-2006 18-02-2010 

42 Hallhuber GmbH Tyskland Change Capital Partners LLP 11-09-2009 28-02-2015 

43 Hollywood Bowl Group Plc Storbritannien Epiris Managers LLP 08-09-2014 21-09-2016 

44 HSS Hire Service Group Ltd. Storbritannien 3i Private Equity 21-01-2004 15-06-2007 

45 Immediate Media Co. Ltd. Storbritannien Exponent Private Equity LLP 02-11-2011 11-01-2017 

46 Innovia Group (Holding 1) Ltd. Storbritannien Epiris Managers LLP 28-04-2014 28-02-2017 

47 Inspired Gaming Group Ltd. Storbritannien Vitruvian Partners LLP 30-06-2010 23-12-2016 

48 ISSUE Information Technology BV Nederländerna 3i Private Equity 01-04-1999 02-08-2007 

49 King Oscar AS Norge Procuritas Partners AB 15-06-2010 03-11-2014 

50 Laboratorios INDAS SA Spanien Portobello Capital Gestión SGECR SA 17-03-2007 02-01-2014 

51 Leaders Ltd. Storbritannien Bowmark Capital LLP 17-03-2010 17-03-2016 

52 Lil-lets Group Ltd. Storbritannien Epiris Managers LLP 21-12-2006 09-10-2013 

53 Mabyc SA Spanien Catalana d'Iniciatives SCR SA 28-07-2003 27-07-2007 

54 Marc Orian SA Frankrike Qualium Investissement SASU 22-02-2006 15-10-2010 

55 Marlow Foods Ltd. Storbritannien Exponent Private Equity LLP 07-03-2011 30-10-2015 

56 Maxinutrition Group Holdings Ltd. Storbritannien Darwin Private Equity LLP 13-12-2007 17-02-2011 

57 NORMA Group SE Tyskland 3i Private Equity 17-11-2006 08-04-2011 

58 Novotema SpA Italien 3i Private Equity 15-07-2003 26-06-2012 

59 NSL Services Group Ltd. Storbritannien 3i Private Equity 19-03-2007 21-09-2010 

60 Nuaire Ltd. Storbritannien Epiris Managers LLP 29-04-2007 18-08-2015 

61 OpenBet Technologies Ltd. Storbritannien Vitruvian Partners LLP 31-01-2011 20-05-2016 

62 Panreac Química SAU Spanien 3i Private Equity 28-10-2005 06-09-2010 

63 Park Holidays UK Ltd. Storbritannien Caledonia Investments 11-11-2013 08-02-2017 

64 Pixartprinting SRL Italien Alcedo SGR SpA 16-12-2011 03-04-2014 

65 Pomme de Pain SAS Frankrike Quilvest France SAS 01-06-2004 20-11-2012 

66 Precise Media Monitoring Ltd. Storbritannien Phoenix Equity Partners Ltd. 15-12-2006 10-06-2014 

67 Quilter Cheviot Ltd. Storbritannien Bridgepoint Advisers Ltd. 24-01-2012 25-02-2015 

68 Segur Ibérica SA Spanien Quilvest France SAS 24-03-2004 01-01-2012 

69 Software Innovation Group ASA Norge Borea Opportunity Management AS 26-01-2009 20-06-2014 

70 Stroili Oro SpA Italien Wise Venture SGR SpA 09-05-2006 14-10-2016 

71 Tafamus SL Spanien Alantra Capital Privado SGEIC SA 27-07-2012 08-03-2017 

72 TGE Marine AG Tyskland Caledonia Investments 18-11-2009 01-10-2015 

73 The Gym Group Plc Storbritannien Phoenix Equity Partners Ltd. 14-06-2013 09-11-2015 

74 The Oasis Healthcare Group Ltd. Storbritannien Bridgepoint Advisers Ltd. 31-03-2013 09-02-2017 

75 The Priory Group Ltd. Storbritannien Advent International Corp. 04-03-2011 16-02-2016 

76 TXM SA Polen Concordia Sp zoo 29-08-2014 29-12-2016 

77 Tyrrells Potato Crisps Ltd. Storbritannien Investcorp Corporate Investment Group 01-08-2013 02-09-2016 
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78 Ultralase Ltd. Storbritannien 3i Private Equity 16-02-2008 01-03-2010 

79 Vetco International Ltd. Storbritannien 3i Private Equity 12-07-2004 16-08-2007 

8
0 

WENDT GmbH Tyskland 3i Private Equity 27-05-2005 27-06-2007 

81 Wood Mackenzie Ltd. Storbritannien Charterhouse Capital Partners LLP 24-06-2009 19-05-2015 

82 Worldpay Group Plc Storbritannien Advent International Corp. 01-12-2010 13-10-2015 

83 Xellia Pharmaceuticals AS Norge 3i Private Equity 01-04-2008 30-09-2013 

84 ZIV Aplicaciones y Tecnología SL Spanien Alantra Capital Privado SGEIC SA 18-04-2007 27-07-2012 
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BILAGA 2� MODELLDIAGNOSTIK  

�ANSTÄLLNING �TILLVÄXT �SKULD �EFFEKTVITET SPONSORLAND  

1,0000 0,1264 0,0637 -0,3804 -0,0944 �ANSTÄLLNING 

 1,0000 0,1593 0,3506 -0,018 �TILLVÄXT 

 1,0000 0,037 -0,0389 �SKULD 

  1,0000 -0,0085 �EFFEKTVITET 

   1,0000 SPONSORLAND 

 
� Korrelationsmatris för multikollinaritet  

 

H0: feltermernas varians är homoskedastisk 

�2 11,870 

P-värde 0,037** 

 
� Breusch-Pagan test för heteroskedasticitet  

 

H0: feltermerna är normalfördelade 

�2 1,896 

P-värde 0,388 

 

� Doornik-Hansen test för normalitet  




