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Sammanfattning 

Titel: Börsnotering – träna sprint för ett maraton? En eventstudie om Private equity-aktörers 

bestående värdeskapande – bevis från Skandinavien 2002-2013 

Författare: Jesper Lenberg och Måns Wihl 

Handledare: Øystein Fredriksen 

Bakgrund och problem: Private equity-aktörers värdeskapande är ett fenomen som 

studerats internationellt sedan 80-talet och intensifierats under det senaste årtiondet. Med en 

mängd forskning angående prestationen under ägandeskapet är utbudet mindre huruvida 

prestationen är bestående och hur portföljbolagen presterar efter att de avyttrats. Trots detta 

råder det ingen konsensus kring tidigare studiers resultat. Mot bakgrund av den motstridighet 

som föreligger i tidigare forskning och den uppmärksammade debatten om riskkapitalisters 

värdeskapande söker denna studie att studera och undersöka ämnet närmre för den 

skandinaviska marknaden. 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur skandinaviska portföljbolag presterar efter 

avyttring genom börsintroduktion. Studien ämnar därmed att utreda, kartlägga och skapa 

bättre förståelse huruvida det föreligger någon skillnad i tidigare PE-ägda portföljbolags 

prestation gentemot branschkonkurrenter utifrån utvalda nyckeltal.  

Metod: Studien applicerar en kvantitativ forskningsmetod, vilket är i linje med tidigare 

forskning och referensstudier som även använder ett parametriskt och ett icke-parametriskt 

statistiskt test för att utröna om över- eller underprestation föreligger för tidigare PE-ägda 

portföljbolag. Därefter har studiens resultat analyserats med bakgrund av tidigare forskning 

och vedertagna teorier inom ämnet.  

Slutsats: Studiens resultat konstaterar att tidigare PE-ägda portföljbolag som börsnoterats 

inte överpresterar sina branschkonkurrenter, utan presterar sämre eller endast i linje med 

dem. Till skillnad från tidigare forskning kan ingen av- eller tilltagande effekt urskiljas, vilket 

innebär att ägarbytet vid börsnoteringen inte medför några bestående komparativa 

konkurrensför- eller nackdelar.  

Nyckelord: Private equity, Börsnotering, Bestående värdeskapande, Skandinavien, 

Kvantitativ studie. 



 

 

  



 

 

Abstract 

Title: IPO – sprinting a marathon? An event study on Private equity companies’ long-term 

value creation – evidence from Scandinavia 2002-2013 

Authors: Jesper Lenberg och Måns Wihl 

Supervisor: Øystein Fredriksen 

Background and problem: Private equity companies’ long-term performance is a 

phenomena that has been examined internationally since the 80’s, which has intensified over 

the last decade. With a lot of research focusing on performance during the ownership, the 

offer is less extensive whether the performance is long-term and how the divested portfolio 

companies perform after the private equity companies exit. Nevertheless, there is up today 

no consensus regarding the result of the previous studies. In the light of the contradiction of 

the previous research and the debate on risk capitalists’ value creation, this study seeks to 

investigate the phenomena closer on the Scandinavian market.  

Purpose: The purpose of this study is to investigate how Scandinavian portfolio companies 

perform after divestment through an IPO. The study thus aims to investigate, plot and create 

a better understanding of whether there is any difference in past PE-owned portfolio 

companies’ performance relative industry competitors bases on selected key ratios.  

Methodology: The study applies a quantitative research method, which in line with previous 

research and reference studies, uses a statistical parametric and a non-parametric test to 

determine whether over- or underperformance exists for previous PE-owned portfolio 

companies. The result of the study have been analyzed in the light of previous research and 

conventional theories within the field of subject. 

Conclusions: This study’s findings show that previous private equity owned portfolio 

companies do not over perform their industry peers, but perform in line or inferior to them. 

Unlike previous research, no decreasing or increasing effect can be distinguished which 

means that the change of ownership through the IPO does not bring any long-term 

comparative competitive advantages or disadvantages.  

Keyword: Private equity, Initial public offering, Long-term performance, Scandinavia, 

Quantitative study. 



 

 

  



 

 

Förord 

Slutet på en era och början på något nytt. Fyra år på civilekonomprogrammet vid Linköpings 

universitet har lidit mot sitt slut och nu börjar nya äventyr i näringslivet för författarna. Denna 

resa hade inte varit möjlig utan den briljanta vägledning och stöd vår handledare 

universitetslektor Øystein Fredriksen bistått med under examensarbetets gång, stort tack! Vi 

vill även rikta ett tack till seminariegruppen som kommit med värdefull och konstruktiv kritik 

under arbetsprocessen. Slutligen vill vi tacka Isak Hietala som hjälpt oss när vi nästan gått 

vilse i den statistiska djungeln.  

 

Linköping 28 maj 2017 

 

Jesper Lenberg  Måns Wihl  



 

 

Definitioner 

Bestående värdeskapande 

Ihållande värdeskapande som kan urskiljas efter byte av ägandeskap. Är i denna studie 

ekvivalent med undersökningsperioden om tre år efter börsnotering.  

Börsnotering 

Den process som bolag genomgår när de noterar samtliga eller en del av sina aktier vid en 

offentlig marknadsplats. Benämns ofta på engelska som IPO, Initial Public Offering. 
Buyout 

En investeringsform som investerar i mogna bolag som kännetecknas utav starka kassaflöden 

med god utvecklingspotential. En buyout genomförs främst av PE-aktörer och hålls i 

genomsnitt 5-8 år och karaktäriseras av att transaktionen genomförs med stor andel lån.  

EBITDA-marginal 

Resultatmått för bolags resultat före räntebetalningar, skatter, avskrivningar och 

nedskrivningar. Uttrycket kommer från engelskans finansiella uttryck earnings before 

interest, taxes, depreciation and amortization. 

Marknadstiming 

Förmågan att utnyttja marknadsfluktuationer vid avyttring av innehavt bolag till sin fördel. 

Private equity-aktör 

Aktörer på private equity-marknaden som vanligtvis investerar i olika onoterade bolag. Dessa 

aktörer innehar ett stort antal olika bolag som de med sitt ägande utvecklar och driver. 

Benämns i denna studie som PE-aktör. 

Portföljbolag 

De bolag vars kapital till största del är ägt av en PE-aktör som innehas i deras portfölj av 

bolag, därav portföljbolag.  

Tax shield  

Rätten för aktiebolags fulla avdragsrätt av ränte- och avskrivningskostnader vid upptagande 

av lån. Med det minskade skatteunderlaget uppstår en sköld, vilket på svenska benämns som 

skattesköld.   
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1 Inledning 

”In truth, ’equity’ is a dirty word for many private-equity buyers; what they love 

is debt. And, because debt is currently so inexpensive, these buyers can frequently 

pay top dollar. Later, the business will be resold, often to another leverage buyer. 

In effect, the business becomes a piece of merchandise.”  

(Warren Buffet, 2015, s. 32) 

1.1 Bakgrund 

Till följd av finanskrisen 2007 års efterspel har mer traditionella långivare som banker 

behövt anpassa sina verksamheter på grund av hårdare reglering gällande framförallt 

kapitaltäckning, mer specifikt likviditetsbuffert, i enlighet med Basel III-avtalet 

(Riksbanken, 2010). I takt med åtstramade regelverk och storbankernas oförmåga att 

anpassa sig efter finanskrisen har utrymme skapats för andra aktörer att ta plats på 

marknaden. Private equity, hädanefter PE, är en av aktörerna som fått utökade 

marknadsandelar vid efterfrågan av finansiering även fast branschen hade en 

betydelsefull roll redan innan finanskrisen. Enligt Kaplan och Strömberg (2009) 

karaktäriseras PE-bolag av kapitalstarka aktörer som genom sin expertis inom 

bolagsstyrning, effektivisering av verksamheten och hög belåning skapar mervärde för 

sina portföljbolag innan de avyttras. PE-marknaden har under det senaste decenniet haft 

en robust tillväxttakt och enligt EVCA (2014), en branschorganisation för 

riskkapitalbolag i Europa, ansvarar de för nära 6 % av den totala arbetskraften i den 

europeiska privata sektorn. Ytterligare siffror från rapporten Essential Work 2014-2019 

konstaterar att PE-fonder i Europa förvaltar €555 miljarder i 25 000 bolag med mellan 

sju och åtta miljoner anställda (EVCA, 2014). I takt med PE-bolagens ökade tillväxt har 

kritiken mot ägandeformen blivit starkare, vilket kulminerades i Sverige under valåret 

2014. 

Då uppmärksammades kritik mot bland annat PE-aktörers ägandeform och perspektiv 

samt huruvida deras tillvägagångssätt är bestående ifrågasattes, vilket blev en viktig 

valfråga för väljarna. Initialt var den kritik som åsyftades till stor del privata aktörers 

vinster i välfärden för att sedan riktas mot riskkapitalbranschen som helhet. Sedan dess 

är fallen som kritikerna ifrågasätter flera, men är deras yttranden befogade? Exemplen i 
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närtid inom välfärden är EQTs börsnotering av utbildningsbolaget Academedia och IK 

Investment Partners notering av det omtalade vårdbolaget Attendo samt Altors tidigare 

ägande av Danmarks hittills största börskonkurs, oljehandelsbolaget OW Bunker. Är PE-

aktörerna enbart ute efter en snabb och kortsiktig vinst eller lyckas de att skapa bestående 

mervärde genom sitt strategiska tillvägagångssätt? Denna frågeställning anses ha en ännu 

större dignitet på en publik marknadsplats som börsen, där personer har möjlighet att 

investera privata tillgångar. Om kritiken är befogad att PE-aktörer inte fokuserar på 

bestående värdeskapande finns det en samhällsnytta att potentiella investerare har 

kunskap kring frågan och därmed agerar utifrån en vetenskaplig konsensus vid denna typ 

av börsnoteringar. 

Harford och Kolasinski (2014) konstaterar att det finns stöd för att amerikanska PE-bolag 

ökar den kortsiktiga vinsten, däremot finns det inte styrkande forskning gällande 

omfördelning av förmögenhet och att den ökade kortsiktiga vinsten skulle stå i kontrast 

med bestående värdeskapande. Trots ovanstående studier råder det ingen större konsensus 

kring den skandinaviska marknadens värdeskapande och specifikt för avyttringsmetoden 

börsnotering. Denna studie kommer således att fokusera på tidigare PE-ägda 

portföljbolag som övergått till publikt ägande via börsnotering på den skandinaviska 

marknaden.  

1.2 Problemformulering 

Fenomenen PE och buyouts, fortsatt benämnt som BO, har i viss utsträckning studerats 

på världens kapitalmarknader, men i begränsad form av transaktionernas efterspel där 

slutsatserna hittills ger en ofullständig bild om vad som råder. Det empiriska data som 

finns tillgänglig inom PE-forskningen visar på att det finns starka samband och bevis för 

att ägandeformen direkt påverkar ett bolags tillväxt på ett positivt sätt under 

ägandeperioden (Nordström, 2015).  

Wilson (1985) menar att definitionen av PE-aktörer uppstod först efter andra världskriget 

i form av en utveckling av de två klassiska amerikanska riskkapitalbolagen American 

Research and Development Corporation och J.H. Whitney & Company. Med dagens 

definition anses bolagen dock kategoriseras som venture capital-bolag och det var först 

på 1980-talet som investeringsformen PE slog igenom på allvar genom en aktivitet på 

marknaden som saknade motstycke (Opler & Titman, 1993). Författarna till ”The 
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Determinants of Leveraged Buyout Activity” förklarar att fler än 2 000 BO-transaktioner 

genomfördes till ett värde på över $250 miljarder mellan 1979 och 1989 till följd av en 

avreglerad finansmarknad. Vidare spekulerar Opler och Titman (1993) att transaktionerna 

blivit kontroversiella för att enstaka personer blev mycket rika samtidigt som en 

betydande mängd anställningar gick förlorade. Kontroversen ledde till frågan om BO:s i 

realiteten skapar värde eller enbart omfördelar förmögenhet.  

Av naturliga skäl kommer den ursprungliga forskningen kring PE och BO från USA, 

eftersom ägandeformen påverkade den amerikanska finansmarknaden inledningsvis 

under 1980-talet. Jensen (1989) och Kaplan (1989a, b) var några av de första att bedriva 

forskning inom ämnet. Jensen (1989) fastslog i sin forskning från slutet av 1980-talet att 

PE är en mycket kraftfull och överlägsen ägandeform av bolag, eftersom att agentteorins 

problematik elimineras, vilket enligt Jensen och Meckling (1976) är den centrala 

svagheten för ett publikt bolag. Genom att eliminera centrala svagheter i kombination 

med en finansiell hävstång och starka incitamentsprogram inom bolaget är det möjligt för 

PE-aktörerna att på kort tid förbättra portföljbolagets produktivitet, aktievärde och 

operationella effektivitet (Jensen, 1989). Vidare påvisade forskningen att en så kallad 

disciplinär effekt, en psykologisk press att prestera bättre, skapades hos företagsledningen 

och ytterligare forskning bekräftar teorin vilket har stärkts de senaste åren genom Kim, 

Nofsinger och Mohr (2010) samt Berk och DeMarzos (2014) forskning. Eftersom denna 

studie genomförs med syftet att undersöka bestående värdeskapande bör läsaren 

uppmärksammas på att de ovannämnda studierna forskat i prestation under PE-ägandet 

av ett portföljbolag och inte tagit hänsyn till eventuella konsekvenser eller prestation åren 

efter avyttring. Enligt Nordström (2015) råder det konsensus inom forskningen om att det 

finns en positiv korrelation mellan PE-ägda bolag och överavkastning med 

jämförelsegrupper under ägandetiden. Även om forskning pekar på värdeskapande under 

ägandetiden existerar det dock ingen konsensus huruvida värdeskapandet är bestående, 

vilket tidvis stärker kritiken mot ägandeformens kortsiktighet.  

Vidare menar Nordström (2015) att kritiken i sin grund handlar om att PE-aktörer skulle 

ha ett kortsiktigt perspektiv då portföljbolagens resurser utnyttjas i ett försök att generera 

vinst på kort sikt. En konsekvens av detta optimistiska beteende blir enligt en rad 

fackförbund att avkastning skapas på bekostnad av medarbetarna genom lönesänkningar 

och minskning av personalstyrkan, vilket Shleifer och Summers (1988) bekräftar med sin 

forskning. Ytterligare kritik involverar PE-aktörers incitament vid övertaganden och 
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avyttringsstrategier samt huruvida värdeskapande faktiskt genereras. En av de högljudda 

kritikerna anses vara författaren av ”The Buyout of America” (Kosman, 2010) som 

argumenterar för att PE-aktörer kommer orsaka nästa stora ekonomiska kris och att den 

höga skuldsättningsgrad och misskötsel från företagsledningar kommer att utplåna mer 

än en miljon arbetstillfällen i USA. 

Enligt EVCA (2017) har Sverige den tredje största marknaden i Europa för PE-

investeringar vid en procentuell jämförelse i relation till landets BNP. I samma jämförelse 

har Danmark och Norge den fjärde respektive den åttonde största marknaden. 

I diagram ett förtydligas Sveriges och Skandinaviens starka ställning på den europeiska 

PE-marknaden och med bakgrund av detta är den skandinaviska marknaden högst 

intressant för studien att undersöka. Den mest vedertagna svenska forskningsstudie har 

publicerats av Bergström, Grubb och Jonsson (2007) som konstaterade att portföljbolag 

ägda av PE-aktörer har genererat ett operationellt mervärde i jämförelse med 

branschkonkurrenter. Återigen genomfördes studien under ägandetiden, vilket innebär att 

det beståendet värdeskapande åren efter avyttringen inte togs i beaktning.  

Trots PE-marknadens starka utveckling i Skandinavien i relation till regionens BNP finns 

det kunskapsluckor inom forskningsområdet. Ägandeformens rötter från USA medför 

även att majoriteten av teorier och tidigare forskning är baserad på empirisk data och 

undersökning från USA, vilket Spliid (2012) menar skapar en missvisande bild då 

marknadernas säregna drag skiljer sig åt i mångt och mycket.  

Diagram 1: Private equity-investeringar i procent av BNP (EVCA, 2017) 
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Då tidigare forskning i många fall enbart undersökt enskilda länders PE-marknader 

skapar denna studies infallsvinkel möjligheter för att bygga vidare och tillföra ytterligare 

djup i diskussionen huruvida PE-aktörer med sin ägandeform rustar innehavda 

portföljbolag även för framtiden efter avyttring. Den skandinaviska marknaden ger ett 

större urval till studien och enligt Spliid (2012) är de svenska, danska och norska 

marknaderna homogena på grund av ett liknande välfärdssystem som karaktäriseras av 

ett högt skattetryck, starkt socialt skyddsnät samt en omfattande offentlig sektor, vilket 

möjliggör en gränsöverskridande studie. Dessa likheter benämns även som marknadernas 

säregna drag av Spliid (2012).  

Avslutningsvis finns det omfattande forskning om PE-ägda portföljbolag och 

prestationen fram till avyttring, dock är utbudet mindre på studier som är möjliga att 

applicera primärt på den skandinaviska marknaden med hänsyn till bestående 

värdeskapande vid börsintroduktioner. Med bakgrund av presenterat tillvägagångssätt av 

PE-aktörer samt den kritik som föreligger mot deras bestående värdeskapande bör denna 

studie vara av intresse för såväl portföljbolag som för aktiva PE-aktörer. Denna studie 

ämnar därför att undersöka om det finns belägg för den föreliggande kritiken samt att 

lyfta fram betydande kvantitativ data och utreda huruvida Skandinaviska PE-aktörers 

tidigare portföljbolag presterar gentemot konkurrenter inom samma bransch.  

1.3 Syfte  

Studiens syfte är att undersöka hur skandinaviska portföljbolag presterar efter avyttring 

genom börsintroduktion. Studien ämnar därmed att utreda, kartlägga och skapa bättre 

förståelse huruvida det föreligger någon skillnad i tidigare PE-ägda portföljbolags 

prestation gentemot branschkonkurrenter utifrån utvalda nyckeltal.  

1.4 Forskningsfrågor 

Med den presenterade problemformuleringen som grund, och med utgångspunkt i 

tidigare forskning har följande forskningsfrågor identifierats: 

• Presterar skandinaviska PE-aktörers portföljbolag bättre eller sämre 

gentemot branschkonkurrenter efter avyttring via börsnotering? 
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• Finns det belägg i kritiken att PE-aktörer inte har ett bestående 

värdeskapande i sitt tillvägagångssätt? 

 

• Existerar det en positiv eller negativ kvarvarande effekt efter avyttring 

genom börsnotering? 

1.5 Avgränsningar 

Med avsikten att få ett passande djup behöver vissa avgränsningar inom studiens aktuella 

område genomföras. Inom ramen för denna studie kommer studien geografiskt avgränsas 

och endast behandla skandinaviskt börsnoterade bolag. Vidare har en avgränsning om att 

enbart undersöka PE-aktörer som är primära medlemmar i branschorganisationerna 

SVCA, DVCA och NVCA gjorts för att säkerställa undersökta bolags klassificering är i 

linje med definitionen som PE-aktör.  

Studien är även avgränsad gällande tidsperioden som ämnas att undersöka, vilket sträcker 

sig från 2002 till 2013 och motiveras ytterligare i avsnitt 3.5 – val av 

undersökningsperiod. Valda jämförelsemått för att jämföra de avyttrade portföljbolagens 

prestation gentemot branschkonkurrenter har begränsats till förändring i fyra nyckeltal: 

omsättningstillväxt, EBITDA-marginal, avkastning på sysselsatt kapital samt 

anställningstillväxt, vilka presenteras och motiveras vidare under avsnitt 3.3 – val av 

jämförelsemått. Studien kommer enbart att undersöka och analysera bakomliggande 

orsaker till värdeskapande i den utsträckningen att det kopplas till presenterade teorier 

och tidigare forskning. Därmed urskiljer studien huruvida tidigare PE-ägda portföljbolag 

skapar värde i jämförelse med likartade bolag, men tar inte hänsyn till enskilda faktorer 

som kan påverka verksamheten. 

Med bakgrund till att studien endast fokuserar på tidigare PE-ägda portföljbolag som 

börsnoteras anses det högst osannolikt att bolaget kommer få ytterligare ett 

majoritetsägande av en PE-aktör, men för att undvika detta scenario kommer data av 

sådan karaktär att uteslutas. Argumentationen bakom att inte hantera den data är att risken 

anses övervägande att de nya ägarna arbetar utifrån samma affärsmodell och strategier, 

vilket innebär att denna typ av transaktioner måste uteslutas då de står i kontrast till 

studiens forskningsfrågor.  
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2 Teoretisk referensram 
Referensramen ämnar att redogöra tidigare teori och slutsatser inom ämnet och kommer 

att fungera som avstamp för fortsatt forskning. Vidare kommer begreppen PE och BO att 

förklaras samt definieras.  

2.1 Begreppen Private Equity & Buyouts 

För att möjliggöra en definition av PE finns det ett behov av att förstå samlingsnamnet 

riskkapital. Vanligtvis används begreppet riskkapital något slarvigt för att beskriva en 

investeringsform, läsare bör därmed uppmärksammas på att riskkapital kan delas upp i 

private och public equity. Eftersom denna studie ämnar att fokusera på private equity, 

kommer inte public equity att behandlas något mer. Precis som namnet indikerar är PE-

investeringar i onoterade och privata bolag och enligt SVCA (2017) återfinns ytterligare 

två underkategorier inom PE. Den ena, venture capital, fortsatt benämnt som VC, syftar 

att investera i bolag i ett tidigt skede där tillväxtpotential är det primära målet. Det är 

däremot ovanligt med majoritetsägande inom VC. BO är den andra investeringsformen 

där ett majoritetsägande tillämpas i mogna bolag som har ett bevisat solitt kassaflöde 

(Kaplan och Strömberg, 2009). Vidare beskriver Kaplan och Strömberg (2009) att förvärv 

inom BO vanligtvis sker med en liten mängd eget kapital och en stor andel lån. Detta 

innebär att det förvärvade bolaget får en hög skuldsättningsgrad och därmed hög 

finansiell risk.  

För att genomföra en BO krävs eget kapital och lån, där lån är den dominerade 

finansieringsformen, och det egna kapitalet genereras alltsomoftast från ett externt 

förvaltningsbolag med en fondstruktur. Inom PE-fonden finns två typer av olika partners, 

som kallas limited partner, LP, och general partner, GP (Jensen, 1989). LP står för 

Figur 1: Översikt olika typer av Private equity-investeringar, egen illustration 

Private Equity

Venture Capital 
(Start-ups, tillväxtbolag, etc.)

Buyout-bolag
(Mognare bolag, medel- till 

stora bolag, etc.)



 

8 

kapitalet i PE-fonden, medan GP förvaltar PE-fonden. I och med denna uppdelning av 

ansvarområden influerades PE-fonder under 1980-talet av introduktionen av principal-

agent-problemet som grundar sig i agentteorin (Strömberg, 2012). Agentteorin 

konkretiserades av Jensen och Meckling (1976) inom bolagsstyrning och betonar vikten 

av att principalerna och agenterna arbetar tillsammans för att minimera risken för 

intressekonflikter. Därför använder PE-fonder idag ett linjärt incitamentsprogram där 

även GP har investerat kapital i fonden, dock marginellt i jämförelse med LP (Strömberg, 

2012).  

 

Figur 2: PE-process, -struktur och -uppbyggnad, egen illustration 

2.2 Teori 

Innan det är möjligt att formulera en välgrundad metod anses det centralt att i kronologisk 

ordning beskriva tidigare forskning som är relevant för studiens ämnesområde. 

Teorigenomgången grundas i att metodvalet förenklas och att kunskapsgapet inom 

forskningsområdet kan belysas. Syftet med genomgången är därmed att inte enbart skildra 

tidigare studier, utan även förankra forskningen för denna studies sammanhang. Avsnittet 

börjar med en förklaring av de mest omskriva teorierna inom forskningsområdet för att 

underlätta förståelsen vid den kronologiska genomgången av PE-branschens tidigare 

forskning.  

  

Limited Partners
(Pensionsfonder, företag, försäkringsbolag, 

fondförvaltare, förmögna privatpersoner 
etc.)

Portföljbolag Portföljbolag Portföljbolag

PE-aktör
(General partners)

PE-fond
(Limiterat ägandeskap)
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2.2.1 Agentteorin 

Enligt Kaplan (1989b) karaktäriseras den omorganisation som sker i portföljbolagen vid 

en BO-transaktion av åtgärder som syftar att motverka ett informationsgap. Detta 

informationsgap förklaras bäst av agentteorin, mer känd som principal-agent-teorin. Med 

förklaring av förändring i bolags ägande och deras inflytande var Berle och Means (1932) 

bland de första som noterade den idag vedertagna teorin. Dock konkretiserades teorin 

först i studien Theory of the Firm av Jensen och Meckling (1976). Agentteorin grundas 

med asymmetrisk information som bas och uppstår när en part av en transaktion har mer 

eller lättare tillgång till information än motparten. Med olik information gentemot 

motparten skapas en gynnsam position för parten med ett informationsövertag.  

Exempel på när problemet kan uppstå är enligt Jensen och Meckling (1976) när bolag 

anställer nya företagsledare, vilket kan skapa en potentiell intressekonflikt. Medan 

ledarna är intresserade av olika förmåner, kontroll och självuppfyllelse är aktieägarna 

enbart intresserad av trygghet och att bolagets framtid inte äventyras. Företagsledarnas 

jakt på bekräftelse, makt och förmåner kan leda till situationer var de inte alltid agerar 

efter ägarnas intressen eller önskan. Intressekonflikten som uppstår i dessa moral hazard-

situationer uppkommer främst genom incitamentsprogram och misslyckande med den 

interna styrningen som syftar att förse ägarna med önskvärd övervakning av 

företagsledningen (Jensen & Meckling, 1976). Ofta har många bolag spridda ägare med 

flertalet åtaganden, vilket medför svårigheter i kommunikation och samverkan av 

samtligas intressen. Till följd av detta uppstår problemet ännu en gång, då ingen är villig 

att offra sin tid eller pengar för att förbättra situationen.  

2.2.2 Omfördelning av förmögenhets-teorin 

Den vanligaste typen av omfördelning av förmögenheten, mer känd som wealth transfer 

hypothesis, anses vara från obligationsinnehavare till aktieägare vid BO-transaktioner. 

Fördelningen kan uppkomma genom följande tre scenarier: en markant ökning av 

direktavkastningen, oväntad hög utställning av nya lån som har högre eller likvärdig 

prioritet med företagets ursprungliga lån samt oväntad ökning av risk i 

investeringsprojekt (Shleifer & Summers, 1988).  

Vidare finns det en variant av omfördelning av förmögenhet som inkluderar arbetstagare 

och aktieägare. Forskare, som Shleifer och Summers (1988), argumenterar för att inom 
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BO-transaktioner skapas värde primärt genom lönesänkningar och uppsägning. Dock 

argumenterar andra forskare som Boucly, Sraer och Thesmars (2011) att antalet anställda 

faktiskt ökar i portföljbolagen och att lönerna stiger genom nya kompensationssystem 

baserade på incitament.  

2.2.3 Parenting Advantage 

LP kan skilja sig mycket från övriga typer av ägare på flera olika sätt, vilket anses 

avgörande vid värdeskapande i portföljbolaget (Bergström, Grubb & Jonsson, 2007). 

Parenting Advantage innebär att PE-fonder bakom portföljbolagen och dess ledning får 

genom sina inflytelserika ägare resurser som övriga bolag inte har tillgång till. Enligt 

Bergström, Grubb och Jonsson (2007) bekräftas detta genom att toppkvartilen av PE-

fonder vanligtvis överavkastar övriga fonder. Konkreta anledning bakom detta fenomen 

bedömas vara att BO-specialister har möjligheten att skydda bolaget från exponering av 

media och samtidigt implementera incitamentssystem inom bolaget. Slutligen anses den 

begränsade ägarperioden inverka positivt genom att betydande förändringsinitiativ 

implementeras och genomförs, eftersom det vanligtvis krävs för att generera avkastning 

vid avyttring.  

2.2.4 Övrigt intressanta aspekter 

Enligt Lundgren och Norberg (2006) grundas värdeskapande i BO-transaktioner i tre 

olika typer av orsaker inom agentteorin och reducerande agentkostnader. Orsakerna anses 

vara hypotesen angående linjära incitament, kontrollhypotesen samt fria 

kassaflödeshypotesen. Om dessa hypoteser uppfylls bedöms det högst sannolikt att 

värdeskapande genereras.  

För att säkerställa att företagsledningen tar beslut som maximerar aktieägares tillgångar 

förespråkar hypotesen om linjära incitament att företagsledningen har starka incitament 

som innebär att de har aktieägarnas intresse som första prioritet. Enligt hypotesen är ett 

vanligt tillvägagångssätt att erbjuda företagsledningen en del av det egna kapitalet, vilket 

anses föra aktieägarna och ledningens intressen närmre varandras och därmed generera 

en linjär incitamentssituation (Gompers, Kaplan & Mukharlyamov, 2015). Fördelarna 

med denna åtgärd kan vara omstrukturering av företagets tillgångar och en ökad 

effektivitet i verksamheten. Dock finns risken att hypotesen bidrar med riskaversion 

eftersom beslutsfattandet inom bolaget riskeras att bli passivare på grund av risken att 
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ledningen förlorar eget kapital, medan den stränga kontrollen som implementerande av 

incitamentsprogram för med sig, kan missgynna bolagets effektivitet.  

Kontrollhypotesen beskriver att centrerat ägandeskap, ett fåtal ägare, är positivt eftersom 

drivkrafterna att övervaka bolagets ledning förstärks (Laeven & Levine, 2008). Vid en 

BO-transaktion avnoteras i regel bolag från börsen till ett privat bolag, vilket innebär att 

de kvarvarande ägarnas möjligheter att sälja sin investeringar minskar avsevärt och 

medföljande konsekvens är en ökad vilja att övervaka företagsledningen agerande. Skälet 

påstås vara ett försök att säkerställa fortsatt tillväxt för att slutligen kunna realisera eller 

”låsa upp” investeringen.  

Den sista hypotesen behandlar att det fria kassaflödet spenderas på ett fördelaktigt sätt ur 

aktieägarnas perspektiv (Jensen, 1986). Fria kassaflödeshypotesen understryker att eget 

kapital ska i största möjliga mån ersättas av skulder eftersom det medför att 

företagsledningen måste ta den högre räntekostnaden i beaktning på grund av den högre 

skuldsättningsgraden. Detta minskar risken för empire building och införandet av 

ytterligare förmåner av företagsledningen. En förhöjd risk för konkurs är väntat vid en 

högre skuldsättningsgrad, men Jensen (1986) argumenterar att den ökade risken ska ses 

som något positiv då företagsledningen drabbas av en disciplinär effekt som medför 

positiva aspekter inom bolagsstyrningen.  

2.3 Tidigare forskning 

Lowenstein (1985) publicerade forskning som påstod att PE-bolag har en finansiell 

tillväxt, men att den inte ska förväxlas med organisk tillväxt. Författaren argumenterar 

för att inblandade i BO:s utnyttjar informationsasymmetri eftersom ledning eller andra 

befattningshavare med insyn i verksamheten kan utnyttja privat information. Exempel på 

informationsasymmetri som kan uppstå är om bolaget generar starkare kassaflöde än 

marknadens prognoser, vilket ett bolags ledning i sådana fall kan utnyttja till sin fördel 

(Lowenstein, 1985). Ytterligare argument som framfördes för att BO:s inte tillför 

organisk tillväxt är enligt Lowenstein (1985) att vinster primärt är genererade från så 

kallade tax shields. Enligt Berk & DeMarzo (2014) innebär tax shields att värdeskapande 

genereras till följd av ränte- och avskrivningsavdrag som möjliggörs genom upptagandet 

av lån. 
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Ytterligare kritik gentemot PE-marknaden kom från Shleifers och Summers (1988) 

forskning som framlade bevis för att konsekvenserna av en BO är omfördelning av 

förmögenhet till investerarna på bekostnad av anställda i form av lägre löner och 

betydande uppsägning (Shleifer & Summers, 1988). Den förbättrade rörelseintäkten, 

vilket studien konstaterade, har ett direkt samband med lönesänkningar och minskad 

personalstyrka enligt teorin gällande omfördelning av förmögenhet (Shleifer & Summers, 

1988).  

Jensen (1989) var en av de första att studera PE-bolags utveckling med den vetenskapliga 

artikeln ”Eclipse of the Public Corporation”. Artikeln förutspådde att publika bolag 

skulle försvinna vid marknadsförhållanden som innebar en långsam långsiktig tillväxt. 

Detta eftersom den nya privata ägandeformen BO eliminerar centrala svagheter som 

intressekonflikter mellan ägare och ledning i publika bolag (Jensen, 1989). Vidare 

hävdade Jensen (1989) att den privata ägandeformen har en affärsmodell som är 

överlägsen och möjliggör för PE-bolag att generera en överavkastning relativt andra typer 

av ägandeformer. Mer specifikt härstammar det finansiella övertaget från att 

koncentrationen av makt i PE-bolag anses vara större än i publika bolag och därmed 

bedöms agentkostnaderna vara lägre, vilket leder till en mer effektiv verksamhet (Jensen, 

1989). Vidare beskriver författaren att en hög skuldsättningsgrad konstateras vara positivt 

eftersom det är en effektiv åtgärd för att kontrollera ledningen och undvika 

bolagsstyrningsproblem som empire building. Begreppet innebär att beslutsfattande 

personer skaffar mer makt, ansvar eller personal inom organisationen i självupphöjande 

syfte som vanligtvis står i kontrast till ägarnas bästa (Jensen & Meckling, 1976). Slutligen 

försvinner problematiken kring fria kassaflöden då skuldsättningen skapar en miljö där 

ledningen kapar osunda investeringsprojekt, minskar operationella kostnader som inte är 

kopplade till arbetskraft samt att amorteringsåtgärder implementeras istället för 

direktavkastning eller aktieåterköp (Jensen, 1989). De följande variablerna som 

påverkades positivt är enligt studien verksamhetens effektivitet, arbetsproduktivitet och 

aktievärde. Det är dock viktigt att ha i åtanke att studien genomfördes med fokus på 

ägandeperioden och beaktade därmed inte eventuella frågor kring portföljbolagens 

bestående värdeskapande efter PE-aktörens avyttring.  

Samma år redovisade Kaplan (1989a, b) sina studier och forskningsresultat inom ämnet. 

Kaplans (1989b) andra studie utfördes på den amerikanska marknaden och analyserar 76 

stycken BO-transaktioner mellan 1980-1986. För att avgöra hur väl portföljbolag 



 

13 

presterar användes ett branschgenomsnitt för respektive BO som jämförelsemått där en 

ökning i rörelseintäkter och nettokassaflöde kunde konstateras. Ökningen i kassaflödet 

menar Kaplan (1989b) uppkommer från en minskning av PE-bolagets nettoinvesteringar. 

I och med dessa resultat fastslog Kaplan att PE-bolag faktiskt skapar värde med bakgrund 

av flertalet faktorer, men med ökade rörelseintäkter och nettokassaflöde som de mest 

betydelsefulla. I kontrast till Lowensteins (1985) forskning om informationsasymmetri 

vid transaktionerna fann Kaplan (1989b) inga bevis för teorin. Däremot bekräftade 

Kaplan (1989a) att tax shields är en viktig källa till värdeökningen, men tog ingen 

ställning huruvida tillväxten faktiskt är organisk eller ej.  

Vidare analyserades delen som omfattar varsel inom teorin om omfördelning av 

förmögenhet. Anledningen till att lönesänkningar inte studerades beror enligt Kaplan 

(1989b) på att relevant data ej fanns tillgängligt. Utvecklingen av personalstyrkan var en 

ökning på 0,9 %, och därmed var utvecklingen lägre än andra jämförbara bolag inom 

samma bransch, men testen kunde däremot inte erbjuda statistiskt säkerställda resultat. 

(Kaplan, 1989b). Resultaten innebär att det inte är möjligt att bekräfta eller dementera 

Shleifer och Summers (1988) teorier. Slutligen presenteras bevis som indikerar på att 

värdeskapandet genereras snarare av starka incitament, en disciplinär effekt enligt Jensen 

(1989). Detta skiljer sig från Lowenstein (1985) samt Shleifer och Summers (1988) 

argumentation om informationsövertag samt omfördelning av förmögenhet som dessa 

författare argumenterar för. Starka incitament innebär att det utvecklas en påtaglig press 

från att arbeta med en hög skuldsättningsgrad, vilket påverkar portföljbolagens prestation 

positivt (Baker & Wruck, 1989). Tillvägagångsättet, som skapar den starka 

incitamentsförmågan, kombinerar bolagsstyrning och kontroll över beslutsfattandet 

eftersom skuldsättningen innebär ett tvång att skapa intäkter. Vidare innebär en ökad 

beslutsfattande auktoritet, som inkluderar kontroller för att undvika 

företagsskadligtbeteende, en positivt bidragande effekt för den operationella utvecklingen 

(Baker & Wruck, 1989).  

Notera att enligt Kaplan (1989b) bidrog en minskning i nettoinvesteringar till en särskild 

positiv effekt för portföljbolagens värdeskapande. Studien bekräftar att en minskning i 

nettoinvesteringarna observerades under hela ägandeperioden. (Kaplan, 1989b). Detta är 

av extra intresse för att det är möjligt att argumentera att PE-aktörerna därmed intar en 

kortsiktig position i tidigare PE-ägda portföljbolag och att antalet investeringar är få kan 

indikera att bolagen inte rustas inför framtiden.  
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Som en motreaktion av Jensens (1989) resultat presenterar Rappaport (1990) en studie 

med slutsatsen att BO inte alls skulle vara en ägandeform överlägsen någon annan. Vidare 

förkastar studien Jensens (1989) tidigare antagande om att skuldsättningen sätter sådan 

press på ledningen att generera kassaflöden, som ökar bolagsvärdet med förklaringen att 

större institutionella investerare ställer minst lika stor press på börsbolagsledningar. 

Studien avslutas dock med erkännandet att publika aktiebolags nackdel grundar sig i 

agentteorin och den möjliga konflikten mellan ledning och ägare som kan uppstå, vilket 

kan undgås via ägandeformen BO (Rappaport, 1990). 

Samma år presenterade Muscarella och Vetsuypens (1990) en studie som undersökte 72 

BO-transaktioner på den amerikanska marknaden med syfte att belysa skillnader i 

prestation för bolag i samma bransch med hänsyn till utvalda nyckeltal med fokus på 

ägandeperioden. Studiens slutsats var att värdeskapande genereras främst via 

privatiseringen som möjliggör en snabb omorganisation med åtgärder som leder till ökad 

effektivisering.  

Vidare är det möjligt att konstatera att de nya ägarna snarare är mer effektiva i 

kostnadsreducering än att faktiskt generera mer intäkter, främst genom fokusering på 

kärnverksamheten, vilket leder till ökade vinstmarginaler (Muscarella & Vetsuypens, 

1990). Precis som Kaplan (1989a) fann även Muscarella och Vetsuypens att 

skuldsättningen och tax shields var en viktig faktor för aktieägarnas värdeökning.  

1993 publicerade Degeorge och Zeckhauser en studie med fokus på den amerikanska 

marknaden. 62 transaktioner analyserades under 1980-talet och studien fokuserade på PE-

aktörers portföljbolag tre år efter börsnotering. Vid utvärdering av resultaten tillämpades 

en jämförelse med börsnoterade konkurrenter inom samma bransch. Även denna studie, 

likt Jensen (1989) och Kaplans (1989b) tidigare forskning, konstaterade att PE-ägda 

portföljbolag presterar bättre gentemot jämförelsebolagen under ägandeperioden. Med 

bakgrund av informationsasymmetri vid börsnoteringen, mellan marknaden och tidigare 

ägare, kunde forskarna konstatera ett mönster av en tydlig underprestation under första 

året för att sedan tyda en överprestation under år två och tre. Förklaringen menar forskarna 

ligger i upptrissade förväntningar samt en skuldsättning- och beteende-effekt som leder 

till en besvikelse och därmed sämre prestation (Degeorge & Zeckhauser, 1993).  

Jain och Kini (1995) presenterade i mitten av 1990-talet sin forskning kring portföljbolag 

som avyttrats genom börsnotering. Likt förevarande studie undersökte Jain och Kini 
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(1995) den finansiella prestationen, dock mellan tidigare VC-ägda börsnoteringar och 

icke-ägda börsnoteringar, från året innan noteringen till tre år efter. Även om VC som 

ägandeform delvis skiljer sig från PE och BO anses studien vara relevant att belysa då 

dess resultat och slutsats visade på en tydlig överprestation för de bolag som före 

börsnoteringen varit VC-ägda. Liksom denna studie utredde Jain och Kini (1995) därmed 

den tidigare ägarens påverkan på det innehavda portföljbolagets prestation efter dem 

börsnoterats. Forskarna menar att överprestationen till viss del kan förklaras av den 

kunskap och erfarenhet som VC-aktörerna för med sig in och tillför i ägandeskapet. Ett 

exempel av överprestationen var att tidigare VC-ägda bolags omsättning kunde 

konstateras öka med 220 % i jämförelse med branschkonkurrenter vars 

omsättningstillväxt uppgick till 142 %. Slutligen fastslog Jain och Kini (1995) att tidigare 

VC-ägda bolag såväl som PE-ägda bolag presterar bättre på marknader som är osäkra.  

Holthausen och Larcker (1996) publicerade också en studie med fokus på bolags 

operativa prestation efter avyttring via börsnotering. Till skillnad från Jain och Kini 

(1995) fokuserar deras studie på 90 bolag som tidigare blivit utköpta från börsen för att 

sedan återigen noteras, så kallad reversed leveraged buyout, fortsatt benämnt som RLBO, 

i jämförelse av prestation med branschkonkurrenter fyra år efter börsnoteringen. Det 

främsta resultatet av studien var att RLBO:s överpresterar under samtliga efterföljande 

fyra år jämfört med branschkonkurrenter, dock med en avtagande effekt under den 

undersökta tidsperioden. Precis som Kaplan (1989a,b) samt Muscarella och Vetsuypens 

(1990) konstaterar studien att ägandeformen BO skulle vara överlägsen publikt ägande 

tack vare förmågan att omstrukturera effektivt och tillföra betydelsefull branschkunskap.  

Wright, Wilson och Robbie (1996) presenterade en studie med fokus på långsiktig 

prestation av mindre BO-affärer, då författarna ansåg att de med hänsyn till tidigare 

nämnda studier kunde konstatera en kortsiktig överprestation från PE-aktörers 

portföljbolag. Studien tar sikte på BO:s för att finna förklaring av både finansiella som 

icke-finansiella faktorer som påverkar en eventuell prestationsskillnad. Intressant är 

framförallt rapportens resultat som konstaterar en längre överprestation än tidigare 

bevisat från PE-aktörernas portföljbolag jämfört med branschkonkurrenter. Studien visar 

att PE-ägda bolag finansiellt presterar bättre än icke-PE-ägda bolag upp till fem år efter 

transaktionen, synnerligen från år tre och framåt. Vad som även kunde konstaterats var 

att de icke-finansiella faktorerna som bidrog positivt till värdeskapandet främst kom från 
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stärkt kontroll av kostnader, utveckling av interna styrmedel och från expertkompetens 

från nytillsatta styrelsemedlemmar (Wright, Wilson & Robbie, 1996). 

År 2002 undersökte Bruton, Keels och Scifres portföljbolags prestation i jämförelse med 

konkurrenter inom samma bransch. Skillnaden från tidigare forskning kring 

portföljbolags prestation låg i att genomförandet inkluderade åren innan transaktionen, 

under ägandeperioden och slutligen efter en börsnotering (Bruton, Keels & Scifres, 2002). 

Likt Degeorge och Zeckhausers (1993) analyserades en tidshorisont om tre år efter 

avyttring. Resultaten bekräftade Jensens (1989) slutsatser att ägandeformens åtgärder 

gentemot agentteorins problem, som i längden innebär minskade agentkostnader, är 

förklaringen till portföljbolagens överprestation. Detta kan dock endast konstateras under 

ägandeperioden (Bruton, Keels & Scifres, 2002). 

Precis som under 1990-talet när Jain och Kini (1995) samt Holthausen och Larcker (1996) 

konstaterade en överprestation för portföljbolag överensstämmer Brutons, Keels och 

Scifres (2002) studie med slutsatsen kring prestation. Dock skiljer sig resultaten med 

Degeorge och Zeckhausers (1993) slutsats om prestation efter ägandeperioden, vilket 

anses intressant med hänsyn till likheter i studiernas undersökta tidsperiod efter avyttring 

och geografiska marknad. Vidare argumenteras det att överprestationen avtar ett antal år 

efter börsintroduktionen där en orsak antas vara stigande agentkostnader eftersom 

ledningen och ägarna återigen drabbas av en försvagad maktkoncentration i enlighet med 

agentteorin (Bruton, Keels & Scifres, 2002).  

Berg och Gottschalgs (2003) studie bekräftar Jensens (1989) teori angående 

agentkostnader. Resultaten överensstämmer med agentteorin som påstår att BO:s 

värdeskapande främst härstammar från eliminering av kostnader och risker kopplade till 

tidigare nämnda bolagsstyrning (Berg & Gottschalg, 2003). Huvudsakliga anledningen 

pekas ut att vara en centrerad makt, medan ledning och ägarna arbetar utifrån samma 

utgångspunkter, vilket genererar en högre operationell effektivitet jämfört med publika 

ägandeformer. Vidare fann studien ytterligare bevis som konstaterar forskningen av Jain 

och Kini (1995), vars ursprungliga tes var att PE-aktörer utnyttjar utmärkande 

branschkunskaper, kontaktnät samt kapitalstarka ägare för att generera värde (Berg & 

Gottschalg, 2003). 

Wang, Wang och Li (2003) publicerade en studie som i motsats till Jain och Kini (1995) 

påstod att tidigare VC-ägda bolag som introducerats på aktiemarknaden inte 
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överpresterar, utan istället underpresterar i jämförelse med branschkonkurrenter. 

Huvudargumentet bakom underprestationen anser Wang, Wang och Li, (2003) vara att 

investeringar i portföljbolaget avtar under ägandeperioden i ett försök att pressa 

marginalerna på kort sikt. Investeringsbeslutet innebär på kort sikt en ökad effektivitet, 

men är på längre sikt skadligt för bolaget. Ju längre tidsspann som undersöks, desto mer 

minskar avkastningen på tillgångar och omsättning minskar gentemot 

branschkonkurrenter, vilket anses vara den skadliga effekten på bolaget (Wang, Wang & 

Li, 2003). Studien definierar lång sikt som tiden efter att bolaget har börsnoterats. En 

viktig skillnad mellan Wang, Wang och Li (2003) samt Jain och Kinis (1995) studier är 

att de är utförda på två olika marknader. Wang, Wang och Li (2003) analyserar den 

singaporianska marknaden, medan Jain och Kinis (1995) studie omfattar den amerikanska 

marknaden. Det är viktigt att notera, eftersom säregenheter på de olika marknaderna kan 

förklara skillnaderna i resultaten. Vidare menar Wang, Wang och Li (2003) att den 

amerikanska och europeiska marknaderna bör kategoriseras som utvecklade marknader 

och att studien framlägger att ytterligare forskning krävs på tillväxtmarknaderna.  

Bergström, Grubb och Jonsson (2007) bedriver forskning angående huruvida PE-aktörer 

bidrar med operationell prestation och om portföljbolagen över- eller underpresterar 

gentemot bolag inom samma bransch. Därmed tar forskningen fortsatt avstamp i tidigare 

studier, som Berg och Gottschalg (2003) samt Jensen (1989), men med den nya och 

viktiga infallsvinkeln att enbart svenska portföljbolag behandlas. Tillvägagångssättet har 

likt tidigare studier varit en jämförelse med branschkonkurrenter och resulterar i att PE-

aktörers portföljbolag har en statistisk säkerställt bättre prestation under ägandeperioden 

(Bergström, Grubb & Jonsson, 2007). Vidare konstaterar Bergström, Grubb & Jonsson 

(2007) att skillnader i lönenivåer, personalstyrka, typen av BO och ledningsägande har 

en högst begränsad förklaring till skillnader i operationell prestation och värdeskapande 

samt att förändringar i personalstyrka och lönenivåer ligger i linje med branschkollegor. 

Den genomförda studien behandlar enbart prestation utifrån nyckeltal, bland annat 

EBITDA-marginal, och värdeskapande under ägandeperioden och därmed är det inte 

möjligt att fastslå ett bestående värdeskapande eller en längre överprestation med hänsyn 

till finansiella nyckeltal.  

I Storbritannien bedrevs år 2007 en studie med fokus på den inhemska marknaden mellan 

1985-2003. Enligt marknadsdata finns det grund för att tidigare PE-ägda portföljbolag 

underpresterar med en tidshorisont om fem år efter avyttring genom börsnotering 
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(Coakley, Hadass & Wood, 2007). Däremot flaggar forskarna att det inte är möjligt att 

utesluta att IT-bubblan, i slutet på 1990-talet och något år in på 2000-talet, kan ha haft en 

onormalt stor inverkan på studiens resultat. Studien fann att den fundamentala 

anledningen till underprestationen beror på agentteorin och i linje med Degeorge och 

Zeckhausers (1993) forskning kring ökade kostnader efter börsintroduktionen på grund 

av minskat ägandeskap av ledningen som genererar en ökad informationsasymmetri. 

Vidare presenteras ytterligare en möjlig förklaring som grundar sig i finansiell 

beteendevetenskap och innebär att riskkapitalisterna drar väl nytta av marknadstiming vid 

noteringen och utnyttjar därmed investerares sentiment (Coakley, Hadass & Wood, 

2007).  

Ytterligare stöd för att portföljbolag överpresterar åren efter avyttring publicerades av 

Wright, Gilligan och Amess (2009). Författarna konstaterar att bolagen inte enbart 

presterar bättre än branschkonkurrenter efter avyttringen, utan även under 

ägandeperioden. Studien fann att agentkostnader ligger på en lägre nivå för tidigare PE-

ägda portföljbolag åren efter avyttringen gentemot branschkonkurrenter, vilket pekas ut 

som en stark anledning till överprestationen. Dock menar Wright, Gilligan och Amess 

(2009) att det är möjligt att tyda ett samband mellan tid och ökade agentkostnader. 

Författarna fann att agentkostnaderna ökade åren efter avyttringen, även om kostnaderna 

i början var lägre jämfört med branschkonkurrenter. Till följd förlorade de tidigare PE-

ägda portföljbolagen successivt sin komparativa fördel. Ovanstående samband ligger i 

linje med tidigare forskning utförd av Holthausen och Larcker (1996) samt Bruton, Keels 

och Scifres (2002). Utöver anledningar kopplade till agentteorin anses ett bestående 

värdeskapande genereras från en stark kunskap för den berörda branschen och 

erfarenheten av att effektivisera bolag. Detta överensstämmer med bland annat Jensens 

(1989) och Bergström, Grubb och Jonssons (2007) forskning.  

År 2011 presenterades flertalet studier, bland annat publicerade Levis (2011) en studie 

med fokus på Londonbörsens IPO-marknad under perioden 1992-2005 för att utröna 

prestation efter börsnotering med hänsyn till tidigare ägare. Studien undersökte således 

påverkan av portföljbolagens tidigare ägare, för att ta reda på om olika karaktärer i 

ägandeskapet kan förklara prestationsskillnaderna. Studien fann att börsnoteringar 

backade av PE-aktörer presterade bättre under en 36-månaders period efter noteringen 

jämfört med VC-bolag och övriga ägandeformer. Att tidigare PE-ägda portföljbolag 

presterar bättre på tre års sikt menar Levis (2011) reflekteras i den höga skuldsättningen 
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och risken ägandeformen karaktäriseras av, vilket den riskjusterade modellen inte tar 

hänsyn till. Vidare konstaterades att tidigare PE-ägda portföljbolags börsnoteringar 

generellt sett var mindre underprissatta än jämförda noteringar, vilket till viss del kan 

härledas till transaktionernas storlek och omfattning. Levis (2011) menar dock att det 

behöver utredas vidare vilka de underliggande faktorerna för prestationsskillnaderna 

faktiskt är. Noterbart är även att studien endast undersöker prestation efter börsnoteringar 

mellan jämförelsegrupper av diverse ägandeformer, och inte i paritet med konkurrenter 

inom samma bransch, vilket är infallsvinkeln för förevarande studie. 

Samma år publicerade Cao (2011) en studie som undersökte effekten av PE-ägda 

portföljbolags prestationer samt deras förmåga att utnyttja marknadstiming för 

börsnoteringar och om det har en påverkan på valet av avyttringsstrategi. Cao menar att 

PE-aktörer har en förmåga att utnyttja marknadsklimatet för att på så vis notera sina 

innehav när förhållandena anses som bättre. Exempelvis fann studien att tiden för ägandet 

tenderar att drastiskt förkortas om marknaden för börsnoteringar är bra. Vidare visade 

studien att RLBO:s med kortare varaktighet ofta hade sämre prestanda än de med längre 

varaktighet, och därmed högre sannolikhet för konkurs.  Studien fann att fokus snarare 

ligger på marknadstiming vid börsnoteringen än att förbättra den operativa effektiviteten, 

vilket bör stå i kontrast med bestående värdeskapande. Till skillnad från Degeorge och 

Zeckhauser (1993) studie, finner Cao (2011) ingen indikation på någon försämring i 

prestation åren efter börsnoteringen.  

En ytterligare studie som undersökte PE-aktörers värdeskapande var Guo, Hotchkiss och 

Song (2011) som undersökte 192 transaktioner mellan 1990-2006. Jämfört med sina 

föregångare från 1980-talet, Kaplan (1989b) och Jensen (1989), skiljer studien sig 

eftersom mindre andel lån användes vid transaktionerna, vilket författarna menar ger en 

mer korrekt prissättning. Studiens resultat visar överprestation till viss del jämfört med 

branschkonkurrenter, även om de ofta presterar likvärdigt. I linje med de skattemässiga 

fördelarna av lånefinansieringen är det en av de främsta orsakerna till den ökade 

prestationen. Även denna studie fastslår PE-aktörernas skicklighet gällande 

effektivisering av verksamheten och tillförande av kunskap, vilket ökar kassaflödena. 

Författarna Harford och Kolasinski (2011) genomförde även de en studie med fokus på 

788 PE-ägda transaktioners prestationer efter avyttring under tidsperioden 1993-2001 på 

den amerikanska marknaden. Studien påvisade en ökning i operativt värde genom 
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reducerade agentkostnader, precis som Jensen (1989) redan konstaterat. Intressant var att 

under tiden portföljbolagen förblev privata kunde en reducering i investeringar 

konstateras, dock utan stärkande bevis att dessa skulle ske på bekostnad av något annat 

eller att det skulle innebära kortsiktigt agerande.  

En ny infallsvinkel till tidigare forskning bidrog Lerner, Sorensen och Strömberg (2011) 

med när BO-aktörers långsiktighet undersöktes med hänsyn till innovation och nya 

patent. Baserat på 472 BO-transaktioner mellan 1986-2005 finns det enligt författarna 

inga tecken på att bestående värdeskapande skulle offras i sina investeringar. Studien 

använder andel patent som proxy för ekonomisk relevans, vilket forskarna menar kan 

härledas till långsiktighet. Trenden i studien visar att antalet ansökta patent är mer 

frekventa och fokuserade åren efter PE-aktörernas övertagande. Vidare kunde studien 

konstatera att andelen nya patent ofta ökade inom portföljbolagens kärnverksamhet, 

vilket ligger i linje med tidigare forskning som påvisat PE-aktörers förmåga att fokusera 

på befintlig verksamhet. 

Likt Bergström, Grubb och Jonsson (2007), undersökte Acharya, Gottschalg och Hahn 

(2013) PE-aktörers värdeskapande med hänsyn till finansiella nyckeltal och diverse 

avkastningsmått. Precis som forskningsfältet för förevarande studie, undersöktes 

portföljbolag gentemot branschkonkurrenter, där tidigare forskning av Muscarella och 

Vetsuypens (1990) kunde påvisa PE-aktörers förmåga att effektivt omstrukturera med 

hjälp av expertis och kontakter och därmed skapa överprestation. Studien undersökte 

dock endast PE-aktörerna under ägandeperioden. Vidare kunde det konstateras att ledning 

och styrelsen ofta byttes snabbare om BO-aktören inte kunde identifiera någon 

överprestation, vilket minskar agentkostnader till följd av ökat privat ägandeskap. 

Achleitner, Braun, Hinterramskogler och Tappeiner (2012) utvecklade sedermera detta 

med slutsatsen att två tredjedelar av det totala värdeskapandet kunde härledas från 

operationellt värdeskapande, där den sista tredjedelen kom från skuldsättningseffekten av 

tax shield.  

En studie som legat till grund för denna studies perspektiv är Spliid (2013), vars studie 

undersökte amerikanska studiers applicerbarhet på den nordiska PE-marknaden. 

Författaren menar att analysen av nordiska PE-aktörer jämfört med historiska resultat från 

amerikanska studier blir missvisande eftersom marknadsförutsättningarna skiljer sig 

väsentligt. Spliid (2013) påstår därför att drivkrafterna bakom ägandeformen skiljer sig 
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mer än vad det finns likheter mellan regionerna och att det är därmed av intresse att 

genomföra vidare forskning med fokus på nordisk transaktionsdata.  

Meles, Monferrà och Verdoliva (2014) publicerade en undersökning om PE-aktörers 

portföljbolags prestation åren efter avyttring, i jämförelse med konkurrenter inom samma 

bransch under perioden 2001-2008 på den italienska marknaden. Studien analyserade alla 

typer av avyttringsstrategier och således inte enbart börsnoteringar och resulterade i att 

ingen överprestation i den operationella verksamheten eller lönsamheten kunde styrkas 

gentemot branschkonkurrenter. Gällande avyttring via börsnotering konstaterade även 

forskarna att dessa portföljbolag de facto presterade sämre än övriga avyttringsmetoder.  

Meles, Monferrà och Verdoliva (2014) menar att portföljbolag som avyttras via 

börsnoteringar tenderar att vara större i omfattning och mer mogna än övriga 

börsnoteringar, vilket försvårar en överprestation.  

Samma år publicerade Kaplan, Harris och Jenkinson (2014) forskning som undersökte 

1,400 BO- och VC-fonders prestation relativt det amerikanska marknadsindexet S&P-

500. Studien fann att BO-fonder överlag har en prestation som överstiger 20-27% jämfört 

med jämförelseindexet. Vidare menar Kaplan, Harris och Jenkinson (2014) att det är 

naturligt att komparativt undersöka aktörernas fonder med ett brett index då 

investeringarna ofta är allokerade i olika sektorer som därför är utsatta för varierande 

risker. Studien konstaterade även att trots en överprestation från majoriteten av PE-

bolagen krävs det vidare forskning angående vad en rimlig premie för den kapitalbindning 

och likviditetsrisk investeringarna faktiskt innebär.  

Avslutningsvis presenterade Braun, Jenkinson och Stoff (2017) en av de mest omfattande 

undersökningar angående PE-aktörers värdeskapande där studien granskar 

kassaflödesdata för 13 523 portföljbolag från 865 BO-fonder. Forskningen tillför ett nytt 

synsätt att analysera PE-aktörers prestation, eftersom långsiktigheten mäts mot 

avkastningen av transaktionerna med hänsyn till den systematiska avkastningen för 

fonden som helhet. Genom att mäta prestationen på traditionellt vis, fonden som helhet, 

finns viss överprestation, dock utan samma stöd som tidigare forskning visat (Braun, 

Jenkinson & Stoff, 2017). Vidare undersöker studien även PE-sektorn som helhet där 

trenden visar att i takt med att sektorn blivit mer mogen har effekten av aktörernas 

fortlevnad avtagit i och med ökad konkurrens. Som slutsats konstaterade forskarna att, 

likt andra tillgångsslag, historiska resultat även för PE-sektorn är en dålig indikator för 
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framtiden. Forskarna menar därför att bestående överprestation snarare beror på 

marknadsklimat och konkurrens än andra faktorer. Slutsatsen stärker intresset om 

genomförande av en ny studie då marknaden har ändrats från tidpunkten för tidigare 

studier samt huruvida prestationen har bestått för förevarande studies avgränsning av 

tidsperiod och geografiskt.  

Samtlig tidigare forskning sammanställs och presenteras nedanstående i tabell ett. För att 

finna och förankra denna studies plats i tidigare forskning har undersökningsperiod, 

geografiskt område samt vad studierna kommit fram till sammanställts. Som tidigare 

nämnt är det möjligt att konstatera att majorititen av tidigare forskning fokuserat på den 

amerikanska marknaden, vilket bör öka intresset för denna studie. Att prestationen för 

PE-ägda och tidigare PE-ägda portföljbolag skiljer sig åt över tidsperioderna bör även det 

stärka efterfrågan av en studie som är aktuell. Viktigt att poängtera är dock att många 

tidigare studier undersökt prestationen under PE-ägandeskapet och inte det bestående 

värdeskapandet efter ägandeskapet, vilket kan förklara skillnader i studiernas resultat.  
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Författare År Period Marknad Prestation PE-
portföljbolag

Lowenstein, L. 1985 - - Överpresterar

Shleifer, A. & Summers, H L. 1988 - - -

Jensen, C M. 1989 - USA Överpresterar

Kaplan, S N. 1989a 1980-1986 USA Överpresterar

Kaplan, S N. 1989b 1980-1986 USA Överpresterar

Baker, P G. & Wruck K H. 1989 - USA Överpresterar

Rappaport, A. 1990 - USA Underpresterar

Muscarella, C J. & Vetsuypens M R. 1990 1976-1987 USA Överpresterar

Degeorge F. & Zeckhauser R. 1993 1983-1987 USA Överpresterar, delvis

Jain, B A. & Kini O. 1995 1976-1988 USA Överpresterar

Holthausen, R W. & Larcker, D F. 1996 1983-1988 USA Överpresterar med 
avtagande effekt

Wright, M. Wilson, N. & Robbie, K. 1996 1982-1984 Storbritannien Överpresterar med 
avtagande effekt

Bruton, G D. Keels, K J. & Scrifres, E L. 2002 1980-1988 USA Överpresterar med 
avtagande effekt

Berg & Gottschalg 2003 - - -

Wang, C K. Wang, K. & Li, Q. 2003 1987-2001 Singapore Underpresterar

Bergström, C. Grubb, M. & Jonsson, S. 2007 1998-2006 Sverige Överpresterar

Coakley, Hadass & Wood 2007 1985-2003 Storbritannien Underpresterar

Wright, M. Gilligan, J. & Amess, K. 2009 - Global -

Levis, M. 2011 1992-2005 Storbritannien Överpresterar

Cao, J X. 2011 1981-2006 USA Ingen effekt

Guo, S. Hotchkiss, E S. & Song, W. 2011 1990-2006 USA Överpresterar

Harford, J. & Kolasinski, A. 2011 1993-2001 USA Överpresterar

Lerner, J. Sorensen, M. & Strömberg, P. 2011 1986-2005 1983-2007 Ingen effekt

Achletiner, A-K. Braun. R. Hinterramskogler, 
B. & Tappeiner, F.

2012 2000-2008 Tyskland Överpresterar

Acharya V V., Gottschalg O F. & Hahn, M. 2013 1996-2004 Storbritannien Överpresterar

Spliid, R. 2013 - Skandinavien -

Meles, A. Monferrà, S & Verdoliva, V. 2014 2001-2008 Italien Underpresterar

Kaplan, S N. Harris, R S. & Jenkinson, T. 2014 1984-2008 USA Överpresterar

Braun, R. Jenkinson, T. & Stoff, I. 2017 1974-2010 Global Varierande prestation 
över tid

Tabell 1: Sammanställning tidigare studier, egen illustration 
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2.4 Forskningsbidrag 

Med bakgrund av tidigare presenterade studier kan en stor mängd forskning inom ämnet 

fastställas med Jensen (1989) som en grundpelare. Utifrån forskningsgenomgången kan 

det konstateras att det råder viss konsensus gällande PE-aktörers värdeskapande gentemot 

andra ägandeformer. Hittills föreligger det dock enbart enighet angående värdeskapandet 

under ägandeperioden och det kvarstår och saknas fortfarande konsensus inom 

forskningen gällande skapandet av mervärdet på längre sikt vid ett ägarbyte.  

Tidigare publicerat forskningsresultat inom ämnesområdet skiljer sig åt, såväl geografiskt 

som tidsmässigt. Meles, Monferrà och Verdoliva (2014) konstaterade att detta 

värdeskapande inte består på den italienska marknaden och att specifikt börsnoteringar är 

den avyttringsmetod som presterar sämst. I kontrast till detta konstaterade Levis (2011) 

en tydlig överprestation under en 36-månaders period för tidigare BO-ägda bolag som 

börsnoterats på den brittiska marknaden. Ett resultat som motsäger Coakley, Hadass och 

Wood (2007) studie som publicerades endast några år tidigare på samma geografiska 

marknad. På den amerikanska marknaden påvisade Muscarella och Vetsuypens (1990) 

samt Holthausen och Larcker (1996) överprestation för PE-aktörers portföljbolag relativt 

branschkonkurrenter, vilket tillför än mer diskrepans inom ämnet med hänsyn till de 

geografiska regionerna. Som Spliid (2013) föreslår utgår därför denna studie utifrån att 

tidigare internationell forskning inte fullt ut är applicerbar för denna studies geografiska 

region Skandinavien. 

Eftersom det i dagsläget, enligt författarnas vetskap, finns begränsad publicerad forskning 

inom prestation efter avyttring via börsnotering av PE-aktörers portföljbolag i 

Skandinavien, uppkommer det en intressant aspekt för denna studie att bidra inom 

ämnesområdet. Studiens förhoppning är att med en grundligt genomarbetad metod kunna 

klarlägga portföljbolagens prestation gentemot branschkonkurrenter åren efter avyttring 

via börsnotering. Att tillföra forskning inom ämnet med den valda infallsvinkeln är även 

något tidigare forskning har belyst vara av intresse för att utreda vidare. Studien ämnar 

således att fylla, enligt författarnas vetskap, den kunskapslucka som finns idag och bidra 

till framtida konsensus inom ämnesområdet. 
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3 Metod 
I avsnittet nedan skildras en redogörelse för studiens utformning och tillvägagångssätt. 

För att läsaren ska kunna tillgodogöra sig styrkor och svagheter i studien kommer ett 

kritiskt förhållningssätt att diskuteras löpande utefter de val som gjorts. Slutligen 

sammanfattas studiens trovärdighet där aspekterna reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet behandlas samt redogörs.  

3.1 Ansats & design  

Syftet med studien är att undersöka hur skandinaviska PE-aktörers portföljbolag presterar 

efter avyttring genom börsintroduktion i jämförelse med branschkonkurrenter. Studien 

utgår ifrån tidigare forskning inom ämnesområdet, i kombination med forskning om PE-

aktörers tillvägagångssätt och uppkomst. Eftersom studien förhåller sig till tidigare 

forskning och teoribildning innan datamaterial samlats in tar studien vad Bryman & Bell 

(2013) kallar en deduktiv forskningsansats. Motsatsen till forskningsansatsen hade vad 

författarna benämner som varit ett induktivt tillvägagångssätt. Vidare menar Bryman & 

Bell (2013) att ett induktivt förhållningssätt kräver återkoppling till teoribildning efter att 

verkligheten studerats. PE-aktörers effekt och portföljbolags prestation efter avyttring är 

ett ämnesområde som analyserats i flertalet tidigare studier, varför deras resultat även är 

av intresse för denna studie. Genom att ta hänsyn till tidigare forskning kan 

förhoppningsvis en tydligare kunskapslucka identifieras. Därmed appliceras en 

forskningsmetod som är internationellt väletablerad inom forskningsfältet för PE-aktörers 

portföljbolags prestation, vilket motiverats i studiens problemdiskussion.  

Då studien grundar sig i historiska finansiella data appliceras en kvantitativ 

undersökningsmetod. Enligt Patel och Davidsson (2011) kännetecknas en kvantitativ 

undersökningsmetod av mätbarhet, statistisk behandling samt analysering av data. Vidare 

Teori

Tidigare 
forskning

Insamling 
av data

Redovisning 
av data

Statistiska 
analysmodeller

Analys och 
återkoppling till 
tidigare studier

Slutsats

Figur 3: Metodöversikt, egen illustration 
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beskriver Blaikie (2003) att kvantitativa studier utmärks av sitt empiriska data som 

uteslutande består av siffror. Tidigare publicerad forskning inom ämnet, som presenterats 

under avsnitt 2.3 - tidigare forskning, har enbart använt sig av kvantitativ metod, vilket 

stärker valet av undersökningsmetod. En annan fördel med att använda en metod i linje 

med tidigare forskning är att denna studies slutsats och resultat kan lättare jämföras för 

att stärka dess relevans. Bryman och Bell (2013) menar att en fördel med en kvantitativ 

undersökningsmetod framför en kvalitativ är att mätbarheten möjliggör för forskarna att 

upptäcka mindre avvikelser i de enskilt undersökta fallen. Med mätbarhet och 

jämförbarhet som utgångspunkt känns valet av kvantitativ undersökningsmetod således 

naturligt. 

Valet att avstå från hypoteser anser författarna tillför ytterligare utrymme för diskussion, 

vilket även kan förse mer djup till studiens resultat och inom ämnet som helhet. Då 

studiens undersökningsperiod tar sikte på skillnader i prestation tre år efter avyttring via 

börsnotering under en tidsperiod om 12 år genomförs enligt MacKinlay (1997) en 

eventstudie där treårsperioden efter noteringen klassificeras som studiens eventfönster.  

Barber och Lyon (1996) påstår i sin studie om att upptäcka onormal bolagsprestation att 

tre tydliga val bör prägla en eventstudie. I enlighet med detta påstående kommer studien 

genomföras genom att först välja ut ett jämförelsemått, som kommer bestå av nyckeltal, 

för att mäta bolags prestation. Andra steget kommer innebära att identifiera en 

kontrollgrupp för att kunna studera den viktiga jämförbara prestationen med bolag som 

inte varit ägda av PE-bolag. I linje med framförallt Bergström, Grubb och Jonsson (2007) 

kommer varje portföljbolag tilldelas en kontrollgrupp, vilket fungerar som ett 

jämförelseindex för att på så vis utreda eventuell skillnad i prestation mellan undersökta 

bolag. Slutligen kommer de mest lämpliga statistiska testen med studiens syfte som 

utgångspunkt att väljas för att återkoppla till identifierade forskningsfrågor.  
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3.2  Insamling & urval av data 

3.2.1 Datainsamling 

Dataunderlaget för studien utgörs av sekundärdata som är hämtad från Thomson Reuters 

Datastreams och Eikons databaser samt Business Retriever. Till följd av den undersökta 

tidsperioden om 12 år faller det sig naturligt att använda sig av databaser som 

informationskälla, då datamaterialet blir väldigt omfattande. Med hjälp av databaser kan 

åtkomst till information av hög kvalitet erhållas på ett snabbt och smidigt sätt (Bryman & 

Bell, 2013). Databaserna och dess innehåll är inte utformade för att besvara studiens 

forskningsfrågor, vilket möjliggör att studien kan definiera data som sekundär (Blaikie, 

2003). Genom att använda sekundärdata finns det en risk att subjektiva bedömningar eller 

feltolkningar påverkar resultatet från den ursprungliga observationen till slutsatser. 

Vidare påstår Blaikie (2003) att denna risk minimeras vid användning av primärdata och 

konstaterar senare att ju längre avståndet är mellan initiala observationen och studien, 

desto större är risken. Enligt författaren är den övervägande risken förvrängning av data. 

Bryman och Bell (2013) stämmer in i kritiken och riskerna om sekundärdata, vilket 

förtydligas i konsekvensen att inte själv kontrollera den använda data, medan Björklund 

och Paulsson (2003) understryker vikten av att kritiskt syna sekundärdata innan 

användning. Vid datainsamling har sekundärdata fördelen att tillgången till data 

vanligtvis är god, vilket leder till att insamlingen kan göras tidseffektiv och lämnar 

utrymme till att fokusera mer på analytiska delar i studien som fördjupar slutsatserna 

(Dale, Arber & Procter, 1988).  

För att behandla eventuella risker och ofördelaktig påverkan på denna studies data 

kommer stickprov att göras i syfte att validera data. Dessa stickprov kommer sedan att 

jämföras med andra typer av källor för att säkerställa data. Jämförelserna kommer både 

ske i form av bolagsrapporter och databaser som anses välkända, där fokus läggs på att 

förstå sammanställningen och presentationen av data inom plattformarna för att 

möjliggöra en välgrundad redovisning. Slutligen kommer användandet av flertalet olika 

källor vid stickproven att ytterligare stärka datas validitet.  

Datainsamlingen har resulterat i en population om 42 möjliga bolag för studien. Med hjälp 

av branschorganisationer inom PE har populationen lyckats identifieras för att sedan 

säkerställa att det innefattar tidigare PE-ägda börsnoteringar i Thomson Reuters 
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Datastreams och Eikon samt Business Retrievers databaser. Eftersom det föreligger en 

risk i att branschorganisationer arbetar med en agenda har Nasdaq OMX Stockholm och 

Köpenhamn samt Oslo Börs använts för att bekräfta informationen, vilket i kombination 

med oberoende studier inneburit att populationen har kompletterats och reducerats. Efter 

att populationen identifierats har data inhämtats för samtliga av studiens nyckeltal med 

det enskilda syftet att det ska vara möjligt att nyttja i valda statistiska modeller. Vidare 

används statistiska modeller som ett verktyg för att besvara studiens syfte och 

forskningsfrågor genom analysering av data. Därmed är förhoppningen att studiens 

teoretiska problematik ska besvaras, vilket förtydligar betydelsen av en korrekt 

datainsamling. Nyckeltalen har krävt att bolagsdata samlats in och föranlett att primärt 

Thomson Reuters Eikon och Datastream nyttjats. Vid stickprov av denna data har först 

Business Retriever används för att kontrollera jämförelsemåtten och i fall med motstridiga 

uppgifter har bolagens finansiella rapporter analyserats genom att för hand beräkna och 

bekräfta nyckeltalen.  

3.2.2 Urval av portföljbolag 

Med utgångspunkt i studiens syfte och i enlighet med studien av Bergström, Grubb och 

Jonsson (2007) har skandinaviska bolag som avyttrats via börsnotering och tidigare varit 

ägda av PE-aktörer valts ut. Urvalet av PE-aktörers avyttrade portföljbolag har skett i två 

steg. Inledningsvis identifierades PE-aktörer efter att ha studerat medlemsregistren för 

respektive lands branschorganisation: SVCA, NVCA och DVCA. Eftersom studien 

ämnar att specifikt undersöka PE-aktörer inom branschen har portföljbolag som tidigare 

varit ägda av VC-aktörer exkluderats. I de fall aktörer var listade som både BO- och VC-

aktör ingick de i första sållningen för att manuellt kontrolleras och justeras utifrån 

transaktionens karaktär. Vidare undersöktes varje medlem där samtliga avyttringar 

analyserades för att urskilja transaktionernas karaktär och för att kartlägga metod för 

Data Källa

Tidigare PE-ägda 
portföljbolag

(1) Branschorganisationerna SVCA, NVCA, DVCA (2) Nasdaq OMX Nordics & 
OsloBörs (3) Thomson Reuters Eikon (4) KPMG IPO Study

Jämförelsebolag för 
kontrollgrupp

(1) Thomson Reuters Eikon (2) Thomson Reuters Datastream (3) Business Retreiver

Bolagsspecifik data (1) Företags årsredovisningar (komplement)

Tabell 2: Sammanställning av studiens datainsamling 
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avyttring där portföljbolag som börsnoterats kvalificerats till studiens urval. I majoriteten 

av fallen var avyttrade bolag med tillhörande avyttringsår listade på respektive aktörs 

hemsida, vilket gjorde att informationen kunde bearbetas på ett smidigt sätt. Vid enstaka 

fall har informationen kompletterats med hjälp av tidigare publicerad forskning och andra 

offentliga publikationer. För att stärka validiteten i insamlad data har samtliga 

transaktioner sedan matchats med de olika börsernas noteringar hämtat från Nasdaq OMX 

Nordic och OsloBörs för att sedan stämma av varje portföljbolag i databaserna Thomson 

Reuters Eikon samt Business Retriever. 

Vidare innefattar urvalet av portföljbolag endast bolag som under den studerade 

undersökningsperioden börsnoterats på någon av huvudlistorna för de tre länderna. 

Huvudlistorna har definierats som Nasdaq OMX Small-, Mid- och Large cap för Sverige 

och Danmark respektive OsloBörs för Norge. Valet innebär att bolag från mindre 

börslistor exkluderas, till exempel First North i Sverige och Oslo Axcess i Norge, vilket 

motiveras enligt att dessa bolag verkar under förenklade regelverk av redovisning och har 

således inte samma krav på sig. Denna avgränsning kan således leda till snedvridning i 

studiens jämförelse, men påverkan anses vara försumbar samt att det striktare regelkraven 

bedöms kvalitetssäkra och öka studiens validitet.  

I urvalet av portföljbolag har ett litet antal bolag som är kvalificerade för studien gått i 

konkurs och därför har de uteslutits eftersom kraven inte uppfyllts för den undersökta 

tidsperioden. I och med detta drabbas undersökningen av vad Malkiel (1995) beskriver 

som en överlevnadsbias, vilket innebär att enbart bolag med en aktiv verksamhet 

inkluderas i studien. Konsekvensen från överlevnadsbias är att studien kan drabbas av en 

fördelaktig snedvriden bild av tidigare PE-ägda portföljbolags bestående värdeskapande.  

3.3 Val av jämförelsemått 

För att uppnå studiens syfte kommer mätningen att undersöka förändringar och inte 

faktiska nivåer av nyckeltal, vilket är i linje med Barber och Lyon (1996) studie om att 

upptäcka onormal bolagsprestation. Studien genomförs med absoluta siffror i den mån att 

jämförelsen kommer göras i marginalförbättringar mellan tidigare PE-ägda och icke-PE-

ägda bolag. Därmed kommer till exempel en EBITDA-marginal (earnings before interest, 

taxes, depreciation and amortization) som förbättras från 8 % till 10 % att kalkyleras som 

en 2 % förändring och inte en 25 % förändring. Argumenten bakom denna tolkning av 
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nyckeltalsförändring beror på att resultaten riskerar att bli snedvriden och till synes 

felaktiga om bolagsvärden från början är väldigt låga och en förbättring sker.  

Vidare kommer nyckeltalet EBITDA-marginalen att nyttjas, vilket grundas i att vid 

användning av resultaträkningen bör en så hög post som möjligt användas. Till 

redovisningstermer, till exempel EBITDA eller EBIT, finns det ett flertal problem som 

beror på att bolag i dagsläget kan välja mellan olika redovisningsmetoder samt påverka 

resultat- och balansräkningarna på ett ofördelaktigt sätt. För att minimera sådana 

potentiella problem har EBITDA-marginalen valts med bakgrund av dess höga placering 

i resultaträkningen och att nyckeltalet har en begränsad påverkan av kapitalstruktur, 

skatter eller avskrivningsmetoder. Utöver ovannämnda argument används nyckeltalet 

frekvent som en värderingsmultipel inom PE-branschen, vilket anses förstärka måttets 

ansedda ställning. EBITDA-marginalens syfte är framförallt att belysa lönsamheten hos 

berörda bolag. Genom att använda EBITDA-marginalen kommer en eventuell inverkan 

av tax shields eller låneränta inte att tas i beaktning i studien. Detta är gjort medvetet 

eftersom studien ämnar att undersöka bestående värdeskapande och fokuserar inte på den 

direkta inverkan av skuldsättning. Beräkning för jämförelsemåttet illustreras i formel 1. 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 −𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (%) =
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑁𝑁ä𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + Ö𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑁𝑁ä𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
∗ 100 

Formel 1: EBITDA-marginal uttryckt i procent  

Ytterligare ett jämförelsemått för undersökningen är avkastning på sysselsatt kapital, 

vidare använt synonymt som ROIC i denna studie, vars beräkning illustreras i formel 2. 

ROIC beskriver effektiviteten ett företag har att allokera kapital i lönsamma investeringar 

och därmed generera intäkter till bolaget. Genom att använda avkastning på sysselsatt 

kapital är det möjligt, till skillnad från de besläktade måtten avkastning på totala tillgångar 

och eget kapital, att eliminera påverkande effekter av bolagens rörelsekapital eller 

kapitalstruktur. Berk och DeMarzo (2014) beskriver att anledningen beror på att 

rörelseresultatets placering i formelns täljare inte tar hänsyn till räntekostnader eller 

nettoskuld. ROIC anses generera den mest neutrala branschjämförelsen sett ifrån 

verksamhetens lönsamhet (Bergström, Grubb och Jonsson 2007).  

ROIC (%) =
Resultat efter skatt

Genomsnittligt långsiktigt kapital
∗ 100 

Formel 2: Avkastning på sysselsatt kapital uttryckt i procent, ROIC  
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Slutligen kommer antal anställda i jämförelse- och portföljbolagen att undersökas då det 

anses intressant gällande teorin om omfördelning av förmögenhet, som en betydande del 

av kritiken mot PE-aktörer består av. Även bolagens omsättning kommer behandlas i 

studien då det anses, likt Bergström, Grubb och Jonsson (2007), generera ett bra 

komplement till övriga jämförelsemått, eftersom det återger bolagets tillväxt. Valet av 

omsättningstillväxten har gjorts över bolagens aktiekurser då aktiekursen i en högre grad 

påverkas av andra faktorer som är utom bolagens möjlighet för påverkan. 

 

Oavsett om för- och nackdelar mellan olika jämförelsemått har behandlats noggrant och 

med försiktighet måste användningen av måtten vid analysering av bolag granskas 

kritiskt. Metodavgränsningen innebär att det vore önskvärt att inkludera fler eller nya 

kvalitativa variabler för att stärka analysen ytterligare. Branschjusterade nyckeltal för 

undersökta bolag har diskuterats för att möjliggöra en rättvisare bild vid analysering av 

empirisk data. Diskussionen resulterade dock i att branschjusterade nyckeltal ansågs 

utgöra ett för stort risktagande gällande potentiella bias om en felande justering skulle 

göras. Vid felaktiga justeringar skulle med största sannolikhet nya bias uppstå som vid 

en allvarlig situation kan äventyra studiens resultat. Avslutningsvis betonas det att 

nyckeltalen inte fungerar som eller besvarar bakomliggande faktorer till vad som 

genererar operationell prestation eller värdeskapande, utan belyser enbart den faktiska 

situationen som möjliggör en förankring i presenterad teori och forskning.  

Tabell 3: Sammanställning av studiens jämförelsemått 

Nyckeltal Beskrivning

EBITDA-Marginal (%) Procentuell årlig skillnad i EBITDA-marginal

ROIC (%) Procentuell årlig skillnad i avkastning på investerat kapital 

Omsättningstillväxt Sammansatt årligt tillväxt för bolagens omsättning

Anställningstillväxt Sammansatt årlig tillväxt för bolagens antalet anställda
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3.4 Val av jämförelsebolag 

För att möjliggöra en analys som separerar effekterna mellan utvecklingen av avyttrade 

portföljbolag genom börsintroduktion och dess branschkonkurrenter har varje tidigare 

PE-ägt portföljbolag tilldelats en kontrollgrupp bestående av jämförelsebolag i samma 

bransch. Kontrollgruppen har begränsats till att enbart bestå av publika bolag med 

hänseende till att öka homogeniteten i jämförelsen samt att insamlad data kan enklare 

säker- och sammanställas, för att sedan ytterligare begränsas efter bransch och storlek. Ur 

ett storleksperspektiv har ett omsättningsgolv inrättats på 50 miljoner kronor för att 

undvika bolag inom kontrollgruppen med faktorer som påverkas när branschen som 

helhet ej nödvändigtvis påverkas. För att belysa problematiken kan till exempel ett bolag 

med en omsättning som understiger 50 miljoner kronor vara kraftigt regionalt eller lokalt 

korrelerade och händelser i bolagets finansiella rapporter riskerar att inte återspegla hela 

branschen. Denna risk är extra påtaglig om bolag enbart har en återförsäljningskanal. 

Precis som att det kan finnas väsentliga skillnader i jämförelse med småbolag anses även 

ett omsättningstak centralt för att stärka datainsamlingen. Därmed har även ett 

omsättningstak införts och är utformat på ett sådant sätt att inga jämförelsebolag i 

kontrollgruppen tillåts att ha en omsättning som är tio gånger större än det tidigare PE-

ägda portföljbolaget vid året för börsnoteringen. Anledningen beror på att bolag med 

väsentliga skillnader elimineras i försöken att finna lämpliga jämförelsebolag. Vidare 

konstaterar Fama och French (1995) att mindre bolag i jämförelse med större bolag 

genererar ett genomsnittlig lägre resultat och marknadsvärde, vilket stärker valet av 

metodavgränsningen.  

För att identifiera jämförbara bolag har en jämförelsebolagsanalys gjorts i Thomson 

Reuters Eikon. Först har intervallen av omsättningskraven applicerats i analysen och 

sedan har jämförelsebolag hämtats med kriterierna att branschen ska vara densamma samt 

att urvalet ska vara baserat på geografisk närhet. Genom att ta geografisk positionering i 

beaktning önskas makroekonomiska eller geopolitiska risker att minimeras samt övrigt 

icke-önskvärda fluktuationer. Företag som tidigare varit PE-ägda har även uteslutits i 

studien, eftersom en strategisk överlappning möjligtvis framställer ett snedvridet resultat.  

Enligt Barber och Lyon (1996) finns det en alternativ urvalsmetod kallad pre-event 

performance. Metodens tillvägagångssätt innebär att de studerade bolagens utveckling 

innan eventfönstret tas i beaktning. Fördelen är att de identifierade bolagen sannolikt 
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ligger i en mer likartad livscykel. Denna metod har inte använts i denna studie eftersom 

det hade medfört ett minskat antal jämförelsebolag och därmed mer statistiskt osäkra 

kontrollgrupper. Ytterligare orsaker argumenteras likt Bergström, Grubb och Jonsson 

(2007) vara en databrist, som är extra påtaglig vid undersökning av enbart avyttringen 

börsnoteringar samt att urvalsprocessen är högst avgränsad.  

Metoden vid valet av jämförelsebolag som konstruerats har kommit från en kombination 

av Bergström, Grubb och Jonsson (2007) samt Bruton, Keels och Scifres (2002). Vid 

utförd intresseavvägning mellan de båda studiernas fördelar gällande tillvägagångssätt 

har teoretiska bidrag jämförts med huruvida det är praktiskt genomförbart. Därmed har 

datatillgången vägts gentemot vetenskapliga metoder som tidigare används i 

forskningsstudier för att stärka studiens empiriska resultat ytterligare.  

3.5 Val av undersökningsperiod 

Den valda tidsperioden för portföljbolagens börsnoteringar är begränsad till åren 2002-

2013. Detta görs då studien ämnar att undersöka bestående värdeskapande och avgränsas 

därför även att undersöka de tre efterföljande åren av börsnoteringen, vilket innebär en 

undersökningsperiod om totalt 14 år mellan 2003-2016. Avgränsningen görs i enlighet 

med tidigare publicerade studier som Bruton, Keels och Scifres (2002) samt Degeorge 

och Zeckhauser (1993) använt sig av samma tid för undersökning och förklaras ytterligare 

i avsnitt 3.7 - applicerad eventmetodik.  

Även om tidigare studier som Holthausen och Larcker (1996) erfarit att det är möjligt att 

se påverkan av PE-aktörer i avyttrade portföljbolag i upp till fyra år efter avyttring har 

avgränsningen till tre år gjorts med motiveringen att det inkluderar en större mängd bolag 

att undersöka. Avgränsningen motiveras vidare att de mest uppmärksammade studierna 

använt en undersökningsperiod om tre år. 

Valet av tidsperioden anses vara fördelaktigt eftersom den medför såväl hög- som 

lågkonjunkturer, vilket återger en mer tillförlitlig bild huruvida PE-aktörers långsiktiga 

värdeskapande i avyttrade portföljbolag är bestående över tid. Vidare anses den valda 

tidsperioden för studien vara relevant eftersom den innehåller de senaste avyttringarna 

via börsnoteringar som är möjliga att undersöka, med hänsyn till tre år efter avyttringen, 

vilket medför ett aktuellt resultat för studiens forskningsfrågor.  
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3.6 Statistiska analysmodeller 

Eftersom denna studie likt Bruton, Keels och Scifres (2002) och Bergström, Grubb och 

Jonsson (2007) mäter den normala avkastningen för undersökta portföljbolag mot ett 

index skapade av jämförelsebolag har det parametriska enkelsidiga t-testet valts som 

statistisk analysmodell. Då studien ämnar att undersöka om de tidigare PE-ägda 

portföljbolagen presterar bättre eller sämre än kontrollgruppen är de statistiska kraven för 

användningen av en enkelsidig mothypotes uppfylld (Wahlin, 2015). För att genomföra 

testet behöver studiens data, AR för varje jämförelsemått, vara oberoende mellan samtliga 

företag och lika fördelade mellan tidigare PE-ägda portföljbolag under specifik period 

och att genomsnittet av AR, AAR, även är normalfördelad för varje undersökt år. Det ska 

dock uppmärksammas att om ovannämnda kriterier inte är uppfyllda kan testet återge 

signifikanta resultat även om det inte vore fallet (Wahlin, 2015). Eftersom t-testet är 

parametriskt antas att AAR är normalfördelad. Det är inte alltid säkerställt att den centrala 

gränsvärdessatsen är uppfylld, då stickprovet för studien är varierande med hänsyn till 

undersökta bolag och därför kompletteras t-testet med ytterligare ett statistiskt test som 

är av icke-parametrisk karaktär. 

För att stärka studiens relevans och statistiska robusthet kompletteras ovannämnda test 

med ett Mann Whitney-test, även kallat Wilcoxon-rangsummatest, som är icke-

parametriskt (Wahlin, 2015). Detta är ett bra komplement, eftersom det till skillnad från 

t-testet inte kräver att studiens stickprov i sig är normalfördelat. En nackdel är dock att 

icke-parametriska test vanligtvis anses ha lägre styrka, eftersom kraven är något lägre än 

för parametriska. Mann Whitney-test används vanligtvis för att undersöka om två 

populationer är likartade eller inte, vilket med hänsyn till denna studies syfte faller 

naturligt att således tillämpa (Wahlin, 2015). För att erhålla ett resultat av betydelse och 

robusthet krävs därmed att båda de statistiska testen påvisar signifikans för att kunna dra 

slutsatser kring resultaten. De statistiska modellerna har utförts i statistikprogrammet 

SPSS som stödjer funktioner för de båda testen. Det parametriska enkelsidiga t-testet har 

även kompletterats med körningar i Microsoft Excels funktion dataanalys för att bekräfta 

de statistiska resultaten.  
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3.7 Applicerad eventmetodik 

Applicerat tillvägagångssätt för studien är i linje med tidigare forskning, exempelvis 

Bergström, Grubb och Jonsson (2007) och vad MacKinlay (1997) på ett pedagogiskt vis 

förklarar är en eventstudie. Först definieras vad som benämns som eventfönster, vilket är 

den period som prestationen kommer att undersökas. Eventfönstret för denna studie, 

illustrerad i figur fyra, har sin utgångspunkt och basår ett år efter portföljbolaget 

börsnoterats med efterföljande tre år som mätperiod. Därmed erhålls fyra datapunkter 

som inkluderar tre årliga förändringar för operating statistics, fortsatt benämnt som OPS.  

Figur 4: Applicerad eventmetodik, egen illustration 

För författarnas kännedom finns det ingen uttalad definition på hur långt ett eventfönster 

bör vara, men att det inte sällan argumenteras att ett långt eventfönster kan minska 

signifikansen för t-testen. Dock finns det risk att inverkan på eventet inte upptäcks vid ett 

för kort eventfönster. Problematiken anses vara begränsad, eftersom insamlad data för 

studien kommer bestå av årlig data utifrån årsredovisningar och inte av längre tidsserier 

som aktiekurser.  I enlighet med tidigare forskning (Degeorge & Zeckhauser, 1993; 

Holthausen & Larcker, 1996; Bergström, Grubb & Jonsson, 2007) som beskriver en 

påtaglig avtagande effekt två år efter PE-aktörernas avyttring räcker en mätperiod om tre 

år. Eventfönstret om tre år skapas av fyra mätpunkter som bildar tre jämförelsepunkter av 

förändringen OPS. 

Utgångspunkten och basåret för eventfönstret har bestämts med hänsyn till att inhämtad 

data skiljer sig åt beroende på om börsnoteringen genomförs i period ett eller två, P1 samt 

P2 i figur fyra. Likt Bergström, Grubb och Jonsson (2007) sållas därmed det aktuella året 

och förändringen för första året, vilket säkerställer att portföljbolaget inte varit 

majoritetsägt av PE-aktörer under undersökningsperioden, trots skiftande tidpunkter för 

börsnoteringen. Skulle året för börsnoteringen istället valts som basår uppstår risken att 
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den första mätpunkten präglas av en period där portföljbolaget fortfarande varit under PE-

ägandeskap med dess påverkan på verksamheten under större delen av året. Eftersom 

studien ämnar att undersöka bestående värdeskapande efter avyttring via börsnotering är 

det betydelsefullt att studiens data inte påverkats av PE-aktörernas strategiska utförande, 

utan endast präglas av de nya publika villkoren som börsnoteringen innebär. 

Enligt MacKinlay (1997) togs eventmetodiken främst fram för att undersöka skillnader i 

prestation och därför kommer jämförelsemåttens årliga förändring beräknas som en 

proxy. De valda jämförelsemåtten, EBITDA-marginal och ROIC, erhålls i procentenheter 

och är därmed normaliserade med hänsyn till bolagens storlek och verksamhetsbransch. 

För omsättning och antal anställda som erhålls i absoluta tal beräknas förändringen av 

dessa enligt formel tre för att normalisera förenligt med övriga jämförelsemått. Vald 

metod är i linje med Bergström, Grubb och Jonsson (2007) samt Meles, Monferrà och 

Verdoliva (2014) där 𝑹𝑹𝒊𝒊,𝒕𝒕 för år t för bolag i erhålls. 

𝑹𝑹𝒊𝒊,𝒕𝒕 = ∆OPSi,t = 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖,𝑡𝑡−𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖,𝑡𝑡−1
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖,𝑡𝑡−1

  

 

Formel 3: Förändring i OPS för omsättnings- och anställningstillväxt 
EBITDA-marginalens och ROIC:s årliga förändring kommer att hanteras enligt formel 

fyra som illustrerar förändringen för jämförelsemåtten och erhålls som procentenheter. 

𝐑𝐑𝐢𝐢,𝐭𝐭 =  ∆OPSi,t = OPSi,t − OPSi,t−1 
 

Formel 4: Förändring i OPS för EBITDA-marginal och ROIC  

Överensstämmande med studiens syfte om att utröna portföljbolagens prestation 

gentemot industrikonkurrenter behöver den onormala prestationen, fortsättningsvis AR, 

tas fram. För att erhålla AR subtraheras observerad förändring i OPS för portföljbolagen 

med den normala förändringen, definierat som branschkonkurrenternas prestation, under 

samma tidsperiod. Då den normala prestationen i stort sett inte är möjlig att avgöra med 

fullständig korrekthet har en proxy för denna i linje med tidigare forskning av Bergström, 

Grubb och Jonsson (2007) samt Meles, Monferrà och Verdoliva (2014) tagits fram.  

Vidare skapas unika jämförelseindex som proxy för att uppskatta den normala 

prestationen för varje bolag inom studiens eventfönster och för varje enskilt OPS. 

Jämförelseindexen, presenterade under avsnitt 3.4 – val av jämförelsebolag, skapas av 
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kontrollgruppens median, ett unikt för varje undersökt portföljbolag och uppgår därmed 

till totalt 32 stycken. Användningen av medianen framför medelvärdet valdes i enlighet 

med Bergström, Grubb och Jonssons (2007) motivering att jämförelseindexen blir mer 

rättvisande för de olika branscherna tack vare att extremvärden utelämnas. 

Beräkningen av årlig AR visualiseras i formel fem där t innebär år och i för börsnoterat 

portföljbolag. Prestation av portföljbolagen subtraheras med förändringen i 

jämförelsegruppens prestation för att erhålla årlig AR. 

𝑨𝑨𝑹𝑹𝒊𝒊,𝒕𝒕 =  ∆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑡𝑡 −  ∆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑃𝑃𝐽𝐽𝑃𝑃,𝑡𝑡 = 𝑅𝑅𝑃𝑃,𝑡𝑡 − 𝐸𝐸𝑚𝑚𝐼𝐼𝑁𝑁𝐼𝐼𝑃𝑃,𝑡𝑡 
 

Formel 5: Onormal förändring, AR 

Likt Bergström, Grubb och Jonsson (2007) samt Bruton, Keels och Scifres (2002) 

kommer studiens kontrollgrupper bestå av samma branschkonkurrenter under hela 

eventfönstret. Det kan argumenteras för att ett byte av konkurrenter och därmed en årlig 

förändring i jämförelsegrupper hade tryggat ett urval av än mer homogena bolag och en 

mer precis jämförelse. Galil och Soffer (2011) menar däremot att samma typ av 

jämförelseindex bör hållas konstant under hela undersökningsperioden för att förhindra 

eventuell diskontinuitet som kan uppstå om kontrollgrupperna förändras under 

tidsperioden. En årlig förändring i kontrollgruppen hade medfört svårigheter att klargöra 

om förändringen i prestation beror på om portföljbolagen presterat över- eller underlägset 

jämförelsegruppen eller om det är ombildning av jämförelsebolag som är orsaken till 

skillnaden i prestation. Denna studies metod undviker därför det eventuella scenariot och 

oklarheten som uppstår.  

För att få möjligheten att kunna dra generella slutsatser kring jämförelsemåttens 

prestation för varje år aggregeras samtliga eventfönster till ett enda eventfönster. Således 

beräknas den årliga genomsnittliga onormala prestationen, fortsättningsvis AAR, 

horisontellt över de tre perioderna för samtliga bolag inom studiens eventfönster. 

Beräkningen av AAR illustreras i formel sex där genomsnittet erhålls av N bolags AR.  

𝑨𝑨𝑹𝑹𝒕𝒕 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅𝑡𝑡 =
1
𝑁𝑁
�𝐸𝐸𝑅𝑅𝑃𝑃,𝑡𝑡

𝐽𝐽

𝑛𝑛=1

 

 

Formel 6: Genomsnittlig onormal förändring, AAR 
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Slutligen krävs det att den kumulativa genomsnittliga onormala förändringen, CAAR, 

beräknas för att kunna genomföra ett signifikanstest för samtliga tre mätperioder. För att 

erhålla CAAR summeras samtliga tidsperioders AAR till ett kumulativt värde. CAAR 

beräknas och illustreras i formel sju för eventfönstret, 𝐸𝐸1 till 𝐸𝐸3, och möjliggör enligt 

MacKinlay (1997) att signifikans kan testas för hela undersökningsperioden. 

𝑪𝑪𝑨𝑨𝑹𝑹(𝑻𝑻𝟏𝟏,𝑻𝑻𝟑𝟑) = 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅(𝐸𝐸1,𝐸𝐸3) = � 𝐸𝐸𝑅𝑅𝑇𝑇

𝑇𝑇3

𝑡𝑡=𝑇𝑇1

 

 

Formel 7: Kumulativ genomsnittlig onormal förändring, CAAR 

3.7.1 Hantering av extremvärden 

För att undvika en garbage in, garbage out-effekt, i fortsättningen GIGO-effekt, har data 

bearbetats och rensats från extremvärden, i statistiska sammanhang benämnt som outliers. 

Enligt Grubbs (1969) är en outlier en observation som skiljer sig från övriga 

observationer. Målet är att undvika en GIGO-effekt för att få representativa bolag i 

undersökningen, vilket innebär att AR har rensats från extremvärden vid framtagning av 

AAR och CAAR. Om ingen rensning görs påverkar outliers undersökningens framtida 

resultat på ett snedvridet sätt som kan göra det svårt att argumentera för studiens 

legitimitet. Konsekvensen av rensningen är att bortfallet för varje OPS kommer skilja sig 

mellan de undersökta åren, både internt men även mellan varje enskilt OPS. Hanteringen 

av extremvärdena genomfördes i SPSS för varje jämförelsemått, period och illustreras i 

lådagram- samt tabellform i appendix tre.  

3.8 Validitet, Reliabilitet & Generaliserbarhet  

Med en kontinuerlig och kritisk diskussion kring studiens tillvägagångssätt rörande urval 

och dataanalys kan en hög transparens erhållas. Med god transparens önskar författarna 

uppnå hög replikerbarhet samt skapa förutsättningar för läsaren att själva utvärdera 

validitet och reliabilitet som är relevant efter de val som präglat studien. Enligt Bryman 

och Bell (2013) är replikerbarhet en viktig del av kvantitativa studier och utifrån etiska 

aspekter anses det även centralt att redogöra för viktiga val och för studiens arbetsprocess. 

I följande stycke presenteras vad som i störst utsträckning påverkar studiens validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet vilka diskuterats löpande genom berört metodavsnitt. 
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3.8.1 Validitet 

För att en studie ska uppnå hög validitet menar Bryman och Bell (2013) att vad som 

ämnas att studeras är vad som faktiskt undersöks utan systematiska mätfel. Därmed berör 

diskussionen om validitet valen av analysmetod och nyckeltal som undersökningsmått 

överensstämmande med studiens syfte att undersöka bestående värdeskapande efter 

börsnotering för tidigare PE-ägda portföljbolag relativt branschkonkurrenter.  

Då denna studie baseras på välmotiverade jämförelsemått, vilka bedömts som relevanta 

och analyserats med överensstämmande statistiska analysmodeller för tidigare forskning 

inom ämnet, anses denna studie uppnå hög validitet. Vid en annan definition av bestående 

värdeskapande och vid användning av andra jämförelsemått är det möjligt att andra 

resultat uppnås, vilket i viss utsträckning påverkar studiens validitet.  

Studiens primära källa för datainhämtning, Thomson Reuters Eikon, bedöms som en 

tillförlitlig databas. Även om insamlad data är sekundärdata är den baserad på 

årsredovisningar vilka har granskats av revisorer som tredje part och stärker validiteten. 

Stickprov från bolagens årsredovisningar har genomförts för att komplettera insamlad 

data och stärka dess relevans. Det kan dock finnas risk för att bolag har manipulerat sina 

räkenskaper för att framstå som mer attraktiva, vilket är mycket svårt att upptäcka och 

således minskar studiens validitet något.  

Inom ämnesområdet har omfattande forskning bedrivits med fokus på ägandeperioden 

och dess använda metod är applicerbar i flertalet aspekter även på undersökningar efter 

ägandeskapet. Applicerbarheten skapar möjligheten att stärka studiens validitet genom en 

replikerande genomarbetad metod som förankras i tidigare akademisk forskning.  

3.8.2 Reliabilitet 

Bryman och Bell (2013) definierar hög reliabilitet som att studiens resultat blir densamma 

om den replikeras med samma tillvägagångsätt. Eftersom behandlingen av data har 

förefallit systematisk och baserats på formler i Microsoft Excel minimeras risken för 

eventuella felberäkningar. Det ska dock poängteras än en gång att detta arbete har utförts 

manuellt, vilket innebär att den mänskliga faktorn kan ha haft en inverkan på studiens 

resultat. Den mänskliga faktorn bedöms vara den största risken för studiens reliabilitet 

vid insamling och bearbetning av data. Risken ämnas att minskas genom kontroller av 

ovanliga avvikelser och en noggrant genomgående arbetsprocess som inkluderar 
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metodiska rutiner. För att undvika en GIGO-effekt har extremvärden eliminerats, vilket 

dock medfört risk för subjektivitet samt att möjligheten till replikerbarhet kan minska. 

Behovet av noggranna kontroller och rutiner vid detta moment har uppmärksammats och 

arbetsprocessen har bidragit till att stärka undersökningens reliabilitet.  

Vidare anses den interna reliabiliteten vara god eftersom jämförelsemåtten är klart 

formulerade och homogena oberoende bolag. Ytterligare argument för en stark intern 

reliabilitet bedöms vara att datainsamling grundas i kvantitativ karaktär, vilket medför att 

riskexponeringen gentemot tolkningar eller kompetens från till exempel intervjuobjekt 

elimineras.  

För att uppnå Bryman och Bells (2013) definition av hög reliabilitet har stor vikt lagts vid 

att med största möjliga transparens skildra de olika metodstegen från urval till analysering 

av data. Enligt Bryman och Bell (2013) förstärks reliabiliteten med detta tillvägagångssätt 

då replikerbarheten förenklas och påverkan av slumpen på studiens data minskas. 

Arbetsprocessen inkluderar sekundärdata och därmed förenklas möjligheten att 

rekonstruera studien, vilket ökar tillförlitligheten som anses vara en central del av hög 

reliabilitet. Sekundärdata har även fördelen att den är fri från författarnas egna tolkningar 

och det är ej möjligt att influera datainnehållet.  

Vidare anser Bryman och Bell (2013) att användning av databaser bör inkludera en kritisk 

inställning och påståendet har tagits i beaktning genom att begripa dataunderlaget och hur 

leverantörerna bearbetat data innan tredje part fått möjlighet att ta del av den. På detta vis 

uppnås transparens genom förståelse av databaserna och dess innehåll. Databasernas 

kvalitet bedöms vara mycket god, eftersom de är välanvända och accepterade av ett brett 

spektrum av olika yrkesgrupper och därmed uppskattas undersökningens tillförlitlighet 

öka.  

Avslutningsvis har vetenskapliga studier bidragit med att skapa en uppfattning om valda 

forskningsområde och beroende på trovärdigheten hos dessa studier påverkas denna 

studies reliabilitet. De använda vetenskapliga studierna baseras vanligtvis på 

sekundärdata och Blaikie (2003) påstår att akademiskt bedrägeri och förvändande av 

resultat har en ökad risk vid sekundärdata. De vetenskapliga studierna har kvalitetssäkrats 

i den mån att de är publicerade i ansedda journaler, där de genomgått en betydande 

granskning. Det är inte möjligt att konstatera en riskminimering på grund av detta, men 



 

41 

trovärdigheten för studierna bedöms öka och därmed även undersökningens reliabilitet i 

förlängningen.  

3.8.3 Generaliserbarhet 

Problematik kring generalisering av studiens slutsatser anses kunna förekomma för andra 

länder och tidsperioder än de som studien undersökt. Att det är svårt att generalisera 

resultat inom PE-industrin över landsgränser är något Spliid (2012) redan påpekat till 

följd av olikheter i marknadernas natur och framväxt. Under tidigare forskning 

presenteras liknande studier kring PE-aktörers bestående värdeskapande, men för olika 

tidsperioder och marknader varför resultaten och meningsakterna skiljer sig åt. Eftersom 

denna studie enbart studerar PE-aktörers avyttrade portföljbolag via börsnotering på de 

större listorna i Skandinavien blir studiens resultat endast hänförliga till tidigare PE-ägda 

bolag som börsnoteras i dessa länder. Vidare är det även svårt att med säkerhet fastslå att 

resultaten går att generalisera för övriga tidsperioder än den som studerats då det som 

vedertaget är mycket som kan förändras och påverkas över tid. Studien undersöker 

bestående värdeskapande relativt branschkonkurrenter tre år efter börsnoteringen och 

därmed kommer enbart slutsatser om tre år och inte längre vara möjliga att dras. 

Ovanstående aspekter är viktiga att ha i åtanke när studiens resultat jämförs med vad 

tidigare forskning konstaterat.  

Vidare kan användningen av branschkonkurrenter som kontrollgrupp, definierat som 

medianen för samtliga industrikonkurrenter, vid kalkylering av onormal avkastning anses 

påverka studiens generaliserbarhet. Detta förfarande innebär att slutsatser endast kan dras 

om tidigare ägda PE-portföljbolag som börsnoterats som helhet och inte för enskilda PE-

aktörers bestående värdeskapande.  

Att studiens datainsamling endast uppgår till en population om 42 möjliga bolag berör 

studiens generaliserbarhet i den mån att möjligheten att dra generella slutsatser om 

ämnesområdet påverkas. Även om populationen och det slutgiltiga stickprovet uppfyller 

kraven för den centrala gränsvärdessatsen kan det inte med säkerhet fastslås att 

stickproven alltid är normalfördelade. Effekten av detta försämrar generaliserbarheten 

något, men eftersom alla statistiska krav är uppfyllda och det återfinns få studier av 

samma art anses studien bidra positivt ur ett forskningsbidragsperspektiv.  
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4 Redovisning av data 
I nedanstående stycke presenteras insamlad data för studien. Inledningsvis sammanställs 

och presenteras de bortfall som uppkommit under insamlingen för att sedan summeras i 

ett definitivt stickprov med tillhörande deskriptiv statistik.  

4.1 Bortfall & definitivt stickprov 

Under datainsamlingens fortskridande uppmärksammades flertal bortfall av relevanta 

objekt för studien. De främsta orsakerna för bortfall berodde på avsaknad av data eller att 

den inte längre var tillgänglig, till exempel för portföljbolag som avnoterats eller blivit 

uppköpta inom undersökningsperioden. Tidigare forskning har uppmärksammat 

problemet som uppstår att tillgå finansiell information när bolagen inte längre är 

verksamma.  

Totalt uppgår bortfallet till 10 bolag, därmed är antalet bolag som slutligen studeras 

således totalt 32 stycken. Den främsta problematiken var att inhämta data för äldre 

transaktioner och ett alternativ hade därför varit att begränsa undersökningsperioden för 

att erhålla ett datamaterial med mindre andel bortfall. Även om denna avgränsning är 

möjlig väljer författarna att studera samtliga år med argumentet att fler objekt kan 

innefattas i studien. Fler studieobjekt innebär även möjligheten att generalisera studiens 

resultat i en större utsträckning.  

 

Vidare skiljer sig stickproven för varje nyckeltal och mätperiod åt efter att rensning av 

outliers från de kvarvarande 32 tidigare PE-ägda bolagen genomförts, vilket illustreras i 

lådagram för varje nyckeltal och period i appendix tre. Sorteringen av extremvärdena har 

genomförts enligt tidigare nämnda kriterier under avsnittet 3.7.1 – hantering av 

Omsättnings
tillväxt

EBITDA-
marginal

ROIC Anställnings
tillväxt

År 1 27 28 27 29
År 2 30 29 30 26
År 3 27 29 26 30

Studiens eventfönster 24 28 23 23

Tabell 4: Sammanställning av definitivt stickprov per nyckeltal 
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extremvärden. Orsaken till att bortfallet av outliers varierar för de olika åren och för hela 

studiens eventfönster beror på att bolag med extremvärden har exkluderats för den period 

som avviker och därmed också för eventfönstret som helhet. Som exempel har bolag 

exkluderas för hela eventfönstret, CAAR, om bolaget påvisat extrema värden i relation 

till populationen för ett nyckeltal under första året då det medför en skevhet för 

stickprovet. Hela eventfönstret består därmed endast av bolag som inte innehavt extrema 

värden under hela perioden varför även stickproven för dessa är mindre än för varje 

enskilt år. Således innebär rensningen av outliers ett bortfall av bolag per jämförelsemått 

som varierar mellan två till nio stycken.  

4.2 Deskriptiv statistik 

Efter berörda bortfall kvalificeras 32 bolag till studien. För dessa tidigare PE-ägda 

portföljbolag har totalt 160 jämförelsebolag används för att skapa kontrollgrupper och 

relevant data har samlats in för varje enskilt jämförelsebolag. Kontrollgrupperna har 

inneburit att studien inkluderar 160 branschkonkurrenter, 32 tidigare PE-ägda 

portföljbolag samt data för fyra nyckeltal. Fördelat på fyra mätpunkter erhålls en 

eventperiod om tre år och därmed uppgår studiens kvantitativa data av totalt 2 304 unika 

mätpunkter.  

Enligt diagram två är det möjligt att utläsa avyttringar per år som inkluderats i 

undersökningen. Det anses naturligt på grund av den kraftiga högkonjunkturen runt 2006-

2007 att flest observationer och mätpunkter till studien gjorts vid denna period, vilket 

stärks av att högkonjunkturen inkluderade en av de mest intensiva perioderna ur ett 

investeringsperspektiv. Eftermälet av högkonjunkturen, som innebar finanskrisen, har 
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Diagram 2: Översikt av tidsperiod för börsnoteringar av studiens objekt 
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med stor sannolikhet påverkat hur tidigare PE-ägda portföljbolag presterat, men anses 

inte inverka på studiens resultat eftersom kontrollgrupperna genomgått en identisk 

utveckling på marknaden och respektive branscher. Med en sämre konjunktur anses det 

föga förvånande att antalet avyttringar gick ner avsevärt, vilket diagram tre visualiserar 

tydligt. Det är även möjligt att PE-aktörerna var motvilliga att göra en börsnotering under 

denna period för att kunna utnyttja marknadstiming vid ett senare och mer fördelaktigt 

tillfälle.  

Vidare illustrerar tabell fem huruvida det tidigare PE-ägda portföljbolaget utvecklats i 

OPS enligt studiens jämförelsemått, således de valda nyckeltalen. I tabellen har 

extremvärden sorterats bort för att öka dess relevans. Vad som kan utläsas från tabell fem 

är att det endast för nyckeltalen omsättnings- och anställningstillväxt kan konstateras en 

dominerande positiv utveckling i förändring av OPS för studiens eventfönster. I kontrast 

har majoriteten av bolagen en negativ utveckling för EBITDA-marginalen och ROIC. Det 

ska dock poängteras att tabell fem endast ger en överblick över hur företagen i snitt har 

presterat under eventfönstret och inte i relation eller i vilken utsträckning denna 

förändring är gentemot branschkonkurrenterna. Tabellen ger oavsett en bra helhetssyn 

över hur förändringen i prestation förefallit för de tidigare PE-ägda bolagen tre år efter 

att de börsnoterats. 

 

På nästkommande sida presenteras en sammanfattande översikt över nyckeltalen för varje 

undersökt tidsperiod i tabellform. Utgångspunkten för denna tabell är att visualisera det 

definitiva stickprovets data och därmed har outliers justerats bort. Jämförelsemåttet 

omsättningstillväxt har normaliserats enligt formel tre i avsnitt 3.7 - applicerad 

eventmetodik, vilket innebär att nyckeltalet beräknas med den procentuella förändringen. 

Nyckeltalet anställningstillväxt har genomgått ett identiskt tillvägagångssätt, medan 

kvarvarande nyckeltalen EBITDA-marginal och ROIC, beräknas i absoluta förändringar 

Tabell 4: Sammanställning av nyckeltalens förändring i OPS 
för hela eventfönstret 

i OPS Positiv Negativ
Omsättningstillväxt 16 9
EBITDA-marginal 9 19

ROIC 9 13
Anställningstillväxt 19 4



 

46 

på grund av att måttet i sitt ursprung har erhållits som procentuella. Enligt tabellerna 

existerar det en skillnad mellan median och medelvärde trots justering av outliers, vilket 

förstärker uppfattningen att median bör användas för att minimera risken att 

extremvärden påverkar medelvärdet samt att medianen förstärker studiens validitet. I 

tabell 6-9 nedan redovisas deskriptiv statistik per jämförelsemått och undersökta 

tidsperioder för tidigare PE-ägda portföljbolag samt respektives jämförelseindex. 

Tabell 8: Sammanställning deskriptiv statistik gällande anställningstillväxt 

AR 1 AR 2 AR 3 CAR AR 1 AR 2 AR 3 CAR
Min. -8,80% -22,58% -17,86% -29,09% -7,26% -18,54% -5,89% -10,84%
Max. 16,60% 17,97% 11,88% 19,99% 8,55% 5,86% 5,13% 7,11%
Medelv. 2,31% -1,95% -3,18% -3,19% -0,44% -1,29% -0,81% -1,46%
Median 0,87% -2,35% -2,45% -5,91% -0,14% -0,64% -0,55% -1,28%
St. Avvik. 0,0626 0,0859 0,0682 0,1252 0,0319 0,0469 0,0293 0,0530

ROIC
PE-bolag Jämförelseindex

AR 1 AR 2 AR 3 CAR AR 1 AR 2 AR 3 CAR
Min. -10,65% -13,37% -26,40% -15,57% -6,14% -9,60% -8,10% -9,00%
Max. 52,80% 27,66% 79,58% 89,21% 18,67% 17,65% 10,40% 26,12%
Medelv. 9,60% 3,37% 7,72% 21,67% 4,32% 3,03% 1,62% 7,47%
Median 3,32% 2,22% 5,52% 11,78% 2,46% 3,16% 1,83% 5,11%
St. Avvik. 0,1536 0,0893 0,1988 0,2626 0,0585 0,0747 0,0492 0,0936

Anställningstillväxt
JämförelseindexPE-bolag

Tabell 7: Sammanställning deskriptiv statistik gällande avkastning på sysselsatt kapital, ROIC 

Tabell 6: Sammanställning deskriptiv statistik gällande EBITDA-marginal 

Tabell 5: Sammanställning deskriptiv statistik gällande omsättningstillväxt 

AR 1 AR 2 AR 3 CAR AR 1 AR 2 AR 3 CAR
Min. -20,94% -41,07% -26,01% -61,93% -9,85% -28,69% -37,62% -21,13%
Max. 29,27% 31,77% 36,81% 61,40% 35,25% 35,74% 25,25% 69,61%
Medelv. 3,05% 1,05% 5,39% 10,65% 8,83% 5,45% 2,58% 17,04%
Median 3,64% -1,20% 3,10% 6,04% 8,41% 5,35% 5,35% 14,25%
St. Avvik. 0,1124 0,1753 0,1529 0,3058 0,1042 0,1382 0,1161 0,2430

Omsättningstillväxt
JämförelseindexPE-bolag

AR 1 AR 2 AR 3 CAR AR 1 AR 2 AR 3 CAR
Min. -6,53% -10,58% -14,19% -12,36% -10,55% -9,00% -2,49% -13,37%
Max. 8,89% 6,73% 9,41% 5,80% 4,58% 6,89% 6,17% 4,75%
Medelv. -0,41% -1,29% -1,57% -3,20% -0,33% -0,51% 0,05% -0,57%
Median -0,58% -0,42% -1,17% -2,19% 0,06% 0,13% -0,13% -0,45%
St. Avvik. 0,0370 0,0449 0,0532 0,0546 0,0253 0,0283 0,0155 0,0335

EBITDA-Marginal
PE-bolag Jämförelseindex
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5 Empiriskt resultat & analys 
I följande kapitel presenteras empiriskt och statistiskt resultat för studien. Med 

utgångspunkt från insamlad kvantitativ data och statistiska resultat analyseras varje 

enskilt jämförelsemått var för sig. Vidare återkopplas studiens forskningsfrågor som 

analyseras och besvaras med bakgrund av tidigare forskning och teori. Slutligen 

sammanfattas studiens analys i en slutsats huruvida PE-aktörers värdeskapande efter 

avyttring via börsnotering gentemot branschkonkurrenter är bestående eller ej. 

5.1 Omsättningstillväxt 

Enligt de statistiska modellerna är det inte möjligt att urskilja en signifikant skillnad i 

omsättningstillväxt mellan portföljbolagen och kontrollgrupperna med 

jämförelsebolagen under hela eventfönstret, CAAR. På en 5 % signifikansnivå indikerar 

både t-testet och Mann-Whitney-testet likartade resultat, en underprestation för 

portföljbolagen under AAR 1, vilket innebär att det är möjligt att definiera resultaten som 

robusta.  I tabell tio illustreras den underprestation som föreligger för portföljbolagen i 

AAR 1. Innebörden är att portföljbolagen haft en lägre omsättningstillväxt första året efter 

börsnoteringen än undersökta branschkonkurrenter, vilket stödjs av det icke-parametriska 

såväl som det parametriska testen. Slutligen kan inte enkelsidiga tolkningar i testerna på 

någon signifikansnivå finna en statistisk säkerställd skillnad i omsättningstillväxten för 

AAR 2 eller 3.  

 

För att visualisera varje enskilt portföljbolags prestation har spridningsdiagram använts. 

I diagrammen i appendix 1 representerar varje punkt ett portföljbolags prestation, och för 

varje nyckeltal finns det fyra tillhörande diagram där period samt eventfönster, AR och 

T-test Mann-Whitney
 i % N P-värde P-värde

AAR 1 -5,79 27 ** **
AAR 2 -4,4 30 x x
AAR 3 2,81 27 x x
CAAR -6,48 24 x x

Omsättningstillväxt

Signifikans: ***=1%-nivå **=5%-nivå *=10%-nivå

Tabell 9: Sammanfattning empiriskt resultat av statistiska modeller för omsättningstillväxt 
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CAR, redovisas. Procentuellt visas portföljbolags omsättningstillväxt på x-axeln och y-

axeln representerar populationen för det definitiva stickprovet. AR är framtaget efter att 

ha subtraherat kontrollgruppens prestation med portföljbolagets, vilket genererar en 

eventuell onormal avkastning, AR. Detta innebär att en negativ överrepresentation i 

spridningsdiagrammet indikerar på att portföljbolaget har, i detta fall, en svagare 

omsättningstillväxt än branschkonkurrenter. Spridningsdiagram till övriga nyckeltal som 

presenteras i denna studie har genomförts på samma sätt och ska tolkas på ett likartat vis. 

I appendix 1 under omsättningstillväxt syns den överrepresentation i grafen som 

symboliserar AR 1, medan övriga mätpunkter och eventfönstret kan det beskrivas som 

svårtolkat. Dessa resultat överensstämmer med genomförda statistiska tester. 

Den mest vedertagna, enligt citeringar, svenska studien av Bergström, Grubb och Jonsson 

(2007) fann en överprestation av portföljbolag under ägandeperioden, vilket anses 

intressant då enbart ett år efter avyttring presterar de tidigare PE-ägda portföljbolagen 

enligt denna studie sämre än konkurrenter. Wang, Wang och Li (2003) påstår att 

riskkapitalister strategiskt underinvesterar i sina portföljbolag för att möjliggöra en vinst 

på kort sikt med konsekvensen att portföljbolaget inte förbereds inför framtida 

utmaningar. Detta skulle kunna vara en förklaring till att tidigare PE-ägda portföljbolag 

underpresterar i AAR 1, men det anses osannolikt att denna underinvestering skulle 

generera en konstant underprestation ett år efter avyttring och sedan inga tydliga tecken 

efteråt. Istället anses förklaringen hänföras till linjära incitamentsprogram, bolagsstyrning 

samt den effektivisering av verksamheten som Kaplan och Strömberg (2009) beskriver 

har stor påverkan för PE-aktörernas strategi. En genomgående underprestation ett år efter 

avyttring indikerar kraftigt på att portföljbolagen påverkas av en förändring av 

verksamheten eller att publika bolag är tuffare konkurrenter än privata bolag. Andra 

alternativet har ett svagare akademiskt stöd med hänvisning till bland annat Jensen 

(1989), Kaplan (1989a, b) samt Degeorge & Zeckhausers (1993) forskning och därmed 

anses en förändring av verksamheten vara en mer realistisk orsak. Portföljbolag är strikt 

kontrollerade och effektiviserade under en kortare bestämd tidsperiod, vilket väcker 

frågor huruvida strategin är möjlig att bibehålla på lång sikt. Det bedöms finnas 

indikatorer på att portföljbolagen inte överför dessa komparativa fördelar vid ägarbytet 

och därmed försämras möjligheterna till bestående värdeskapande.  

Vid analysering av hela eventfönstret, CAAR, är det varken möjligt att identifiera en 

signifikant upp- eller nedsida. Detta innebär att tidigare PE-ägda portföljbolag presterar 
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likvärdigt med branschkonkurrenter på en tre års horisont, men eftersom en negativ trend 

upptäcktes ett år efter avyttring anses en positiv trend senare under eventfönstret vara 

rimlig. Dock kan inte detta bekräftas med statistisk säkerhet. I tabell tio är det även möjligt 

att följa utvecklingen under förändring i procentenheter. Resultaten tyder på att 

ägarformen inte kvarlämnar tydliga spår, utan att bolaget ett år efter avyttring anpassat 

sig till den nya strategin och ägandeformen. Specifikt innebär det att en av- eller 

tilltagande effekt inte kan spåras efter första året i publikt ägande, vilket går emot tidigare 

forskning av Holthausen och Larcker (1996) samt Bruton, Keels och Scifres (2002). 

Orsaker som enligt Wright, Gilligan och Amess (2009) samt Berg och Gottschalg (2003) 

genererar en överprestation efter avyttring är kapitalstarka ägare med breda kontaktnät 

och utmärkande branschkunskaper är inte möjliga att bekräfta. Forskarna argumenterar 

för att bolagen fortfarande drar komparativa fördelar av de tidigare ägarna åren efter 

avyttring, men denna studie finner, som ovan nämnt, inget stöd för ett sådant påstående. 

Tvärtom antyder resultaten i AAR 1 att om dessa fördelar existerar under ägandeperioden 

försvinner de samtidigt som portföljbolaget börsnoteras, vilket är högst intressant för 

blivande publika bolag med ett utspritt ägandeskap. Ytterligare en möjlig förklaring är att 

tidigare PE-ägda portföljbolag inte har eller kan fullt utnyttja dessa påstådda fördelar 

gentemot konkurrenter och misslyckas med att bibehålla eller utöka marknadsandelar 

under ägandeperioden.  

Sammantaget finns det inga bevis för att tidigare PE-ägda portföljbolag presterar bättre 

eller sämre än konkurrenter åren efter avyttring på tre års sikt. Många tidigare påstådda 

orsaker till över- och underprestation har enligt denna studie kunnat avvisas tack vare att 

en signifikant negativ utveckling i AAR 1 konstaterats. Ursprunget till underprestationen 

i AAR 1 är enligt analysen sannolikt att portföljbolaget effektiviserats på en sådan nivå 

att det inte längre är möjligt att optimera bolaget ytterligare och när strukturella skillnader, 

som till exempel ägarbyte, inträffar påverkas organisationen negativt. De troligaste 

orsakerna sett till tidigare forskning anses vara ett ökat agentteoriproblem där 

bolagslednings incitament minskar samt en försvagad kontrollhypotes. Studien finner 

även att parenting advantage-fördelar inte bidrar till effektivitet efter avyttring, vilket 

bland annat Bruton, Keels och Scifres (2002) forskning påstod. Enligt resultatet från 

nyckeltalet omsättningstillväxt är tidigare typ av ägandeform för bestående 

värdeskapande inte relevant och inga positiva konkurrensfördelar kan identifieras vid 

avyttring av tidigare PE-ägda portföljbolag. Dock ska det betonas att det finns bevis för 
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negativa implikationer av PE-ägande om ett år efter avyttring, även om dessa försvinner 

över tid vid en fortsatt placering på börsen.  

5.2 EBITDA-marginal 

Gällande EBITDA-marginalen finner de empiriska resultaten att det existerar en statistisk 

signifikans för att tidigare PE-ägda portföljbolag presterare sämre än sina 

branschkonkurrenter i AAR 3 och CAAR. I tabell elva visualiseras en fullständig 

statistisk signifikans för eventfönstret som helhet och tre år efter börsnoteringen. T-testet 

för hela eventfönstret, CAAR, påvisar en underprestation på en 5 % signifikansnivå och 

stöds av det icke-parametriska Mann-Whitney-testet med en signifikansnivå på 10 %. För 

att fastslå statistisk signifikans och robusthet krävs att båda testerna påvisar signifikans, 

vilket uppfylls i både AAR 3 och CAAR. Vidare finner ingen av mätperioderna AAR 1 

och 2 någon signifikans och medför därför svårigheter att dra slutsatser kring det 

statistiska resultatet gällande dessa perioder.  

 

De statistiska resultaten från tabell elva illustreras tydligare i appendix 1 under EBITDA-

marginal. Spridningsdiagrammet påvisar den stora spridning som föreligger för AR 1 och 

2 över x-axeln, vilket även tydliggör att ingen märkbar över- eller underprestation kan 

utläsas för nyckeltalet EBITDA-marginal. I den avslutande mätperioden, AR 3, kan 

underprestationen av de tidigare PE-ägda portföljbolagen tydliggöras och 

överensstämmer med resultaten från CAAR. 

Genom en signifikant slutsats kring underprestation är det möjligt att bekräfta att denna 

studie inte ligger i linje med den diskrepans från vad tidigare forskning funnit. Till 

skillnad från denna studies resultat konstaterade Kaplan (1989b), Muscarella och 

T-test Mann-Whitney
 i %-enheter N P-värde P-värde

AAR 1 -0,079 28 x x
AAR 2 -0,774 29 x x
AAR 3 -1,635 29 * **
CAAR -2,638 28 ** *

EBITDA-marginal

Signifikans: ***=1%-nivå **=5%-nivå *=10%-nivå

Tabell 10: Sammanfattning empiriskt resultat av statistiska modeller för EBITDA-marginal 
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Vetsuypens (1990) och Bergström, Grubb och Jonsson (2007) en initial positiv prestation, 

men att ingen skillnad kunde utrönas under de efterföljande åren. I kontrast till detta 

observerade Degeorge och Zeckhauser (1993) en tydlig försämring i EBITDA-

marginalen under det första året, men en efterföljande förbättring under år två och tre.  

Vad som kan konstateras från denna studies resultat är att underprestationen gentemot 

branschkonkurrenterna är som högst under det sista undersökta året efter börsnoteringen, 

vilket kan tyda på en ihållande strukturell effekt från det tidigare PE-ägandeskapet. 

Degeorge och Zeckhauser (1993) menar att observerad underprestation gentemot 

branschkonkurrenter kan härledas från informationsasymmetri mellan tidigare ägare och 

marknaden, vilket uppkommer vid börsnoteringen. Detta tycks inte stämma för den 

skandinaviska marknaden då denna studie inte finner stöd för liknande observationer. 

Tidigare studier, som Bruton, Keels och Scifres (2002) samt Harford och Kolasinski 

(2010), konstaterade att minskade agentkostnader är en av de främsta orsakerna till ökat 

värdeskapande under ägandeperioden, vilka således stiger efter att PE-aktörerna inte 

längre kontrollerar bolaget. Den upptäckta underprestationen för EBITDA-marginalen 

som omfattar hela eventfönstret kan således förklaras av ökade agentkostnader efter PE-

aktörernas utträde ur bolaget.  

Undersökning har och kommer fortsatt redogöra att en överförande av- eller tilltagande 

effekt från tidigare ägandeskap inte är möjlig att konstatera i denna studie, vilket innebär 

att EBITDA-marginalen bör påverkas på ett likartat sätt som övriga nyckeltal. I dagsläget 

är en enkel slutsats att agentkostnader, genom bland annat en försvagad kontrollhypotes, 

ökar över tid och att det är förklaringen till upptäckten av en underprestation enbart i 

slutet av eventfönstret. Detta överensstämmer däremot inte med övriga nyckeltals 

resultat, som påvisar en konkret och tydlig inverkan vid ägarbytet, och därmed finns det 

en möjlighet att andra kvarvarande effekter existerar över bytet av ägare. Vid analys av 

avkastning på sysselsatt kapital, som presenteras i nästa avsnitt, framkommer en tydlig 

överprestation ett år efter avyttring. Kombinationen av en konkurrenskraftigare 

avkastning per sysselsatt krona första året efter avyttring och förlorade komparativa 

fördelar vid tillfället för börsnotering kan klargöra EBITDA-marginalens utveckling. 

Under de första åren anses marginalen ligga i linje med konkurrenter för att sedan 

underprestera vilket även är den möjliga konsekvensen av förlusten av komparativa 

fördelar och bättre lönsamhet i AAR 1, men sämre lönsamhet för projekt ju längre tid från 

ägarbyte. Lönsamheten av projekt analyseras och förklaras mer utförligt i nästa avsnitt.  
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att resultatet beträffande EBITDA-marginalen 

inte ligger i linje med den diskrepans tidigare forskning inom området kommit fram till. 

Tidigare forskning har påvisat över- såväl som underprestation för olika tidsperioder och 

geografiska marknader. Denna studies resultat finner däremot en tydlig negativ riktlinje 

för den undersökta perioden och tidigare PE-ägda portföljbolag. De främsta 

anledningarna till den negativa utvecklingen kan enligt tidigare forskning härledas till 

ökade agentkostnader som återkommer. Undersökningens resultat från första och andra 

mätperioden konstaterar att utvecklingen ligger i linje med konkurrenter och därmed finns 

det skäl att agentkostnaderna vägs upp av kvarvarande effekter från positiva nettonuvärde 

projekt. Dessa elimineras sedan, vilket förklarar den tydliga underprestationen i AAR 3 

och CAAR. Beträffande resultatet för nyckeltalet EBITDA-marginal lyckas PE-aktörer 

således inte överföra bestående värdeskapande för sina tidigare portföljbolag.  

5.3 Avkastning på sysselsatt kapital 

Beträffande avkastning på sysselsatt kapital, ROIC, kan ingen statistisk signifikans med 

stöd från de båda testerna fastslå någon överprestation i nyckeltalet för tidigare PE-ägda 

bolag gentemot branschkonkurrenter för eventfönstret, CAAR, som helhet. Däremot 

finner båda de statistiska testerna en över- eller underprestation på en signifikansnivå 

under den första mätperioden, AAR 1, och tredje mätperioden, AAR 3.  

 

Innebörden av detta är en överprestation för tidigare PE-ägda portföljbolag gentemot 

branschkonkurrenter under första året efter börsnoteringen, vilket stöds av det 

parametriska såväl som det icke-parametriska statistiska testerna. Vidare visar Mann-

Whitney-testet på en 5 % signifikansnivå och T-testet om 10 % signifikansnivå på en 

T-test Mann-Whitney
i %-enheter N P-värde P-värde

AAR 1 2,751 27 ** **
AAR 2 -0,668 30 x x
AAR 3 -2,373 26 * **
CAAR -1,727 23 x x

ROIC

Signifikans: ***=1%-nivå **=5%-nivå *=10%-nivå

Tabell 11: Sammanfattning empiriskt resultat av statistiska modeller för avkastning på sysselsatt 
kapital, ROIC 
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underprestation under tredje mätperioden, AAR 3. Resultatet anses dock inte tillräckligt 

robust för att påvisa någon statistiskt säkerställd skillnad för AAR 2 och CAAR eftersom 

testernas inte kan bekräfta en över- eller underprestation. Det kan således endast med 

robusthet fastslås att tidigare PE-ägda bolag presterar bättre än branschkonkurrenterna 

gällande avkastning på sysselsatt kapital under första året, men presterar sämre i 

mätperiod AAR 3.  

Att de tidigare PE-ägda bolagen presterar bättre under första mätperioden visualiseras 

tydligare i appendix 1 under avkastning på sysselsatt kapital, där den positiva spridningen 

på x-axeln för AR 1 kan konstateras vara dominerande. Spridningen av bolagens AR 

fördelas relativt jämnt runt y-axeln för de övriga perioderna, vilket stärker att ingen 

överprestation med statistisk signifikans kan påvisas.  

Att PE-aktörer i sitt tillvägagångssätt är skickliga på att kostnadsoptimera och 

effektivisera med strömlinjering är något bland annat Kaplan (1989a, b) och Muscarella 

och Vetsuypens (1990) i tidigare studier påvisat. Till följd av lägre agentkostnader och 

särskilda branschkunskaper förenligt med agent- och parenting advantage-teorierna kan 

bolagsledningen på ett framgångsrikt vis erhålla en optimerad affärsmodell som 

lönsamhetsmässigt visas i nyckeltalet avkastning på sysselsatt kapital där avkastning per 

sysselsatt krona återges.  

Resultaten för denna studie gällande avkastning på sysselsatt kapital ligger till stor del i 

linje med vad tidigare forskning från Muscarella och Vetsuypens (1990) samt Holthausen 

och Larcker (1996) har framlagt bevis för, vilket är en tydlig överprestation under det 

första året. Däremot skiljer sig de empiriska resultaten åt efter första mätperioden, då en 

underprestation kan konstateras i AAR 3 och ovan nämnd forskning hävdar en avtagande 

positiv effekt flera år efter avyttring. Underprestationen i AAR 3 innebär att 

undersökningen enbart kan utläsa en positiv effekt ett år efter avyttring, för att sedan 

underprestera jämfört med branschkonkurrenter.  

Enligt Kaplan och Strömberg (2009) samt Acharya, Gottschalg och Hahn (2011) kan den 

positiva utvecklingen under ägandeperioden hänföras till PE-aktörernas parenting 

advantage som utnyttjas genom breda kontaktnät och specifika branschkunskaper. 

Teorier redogörs som innebär att företagskulturen i bolagen som präglats av PE-

aktörernas strategi lever kvar de närmsta åren efter avyttringen. Avsaknaden av 

kontaktnätet och andra fördelar som PE-ägarna tidigare bidragit med kan förklara den 
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negativa utvecklingen efter den initiala överprestationen. Vidare kan, som tidigare 

analyserat, ägar- och ledningsbytet för tidigare PE-bolagen medföra att den nya ledningen 

inte i samma utsträckning optimerar verksamheten. I och med avsaknaden av strategin 

hade det inneburit minskad kostnadsplanering, effektivisering och strömlinjering, vilket 

kan förklara underprestationen efterföljande år relativt den tidigare perioden något som 

visar sig negativt för avkastning på sysselsatt kapital.  

Resultaten från övriga nyckeltal i denna studie indikerar dock på att parenting advantage- 

och agentteorierna inte har en avtagande effekt, utan bryts abrupt vid börsnoteringen. 

Därför anses Kaplan och Strömberg (2009) samt Acharya, Gottschalg och Hahns (2011), 

som inte enbart undersöker avyttring via börsnotering, slutsatser inte vara förenliga med 

denna studie. Istället finns det fog för att överprestationen i AAR 1 härstammar från 

investeringar som gjordes av PE-aktörerna under ägandeperioden. Måttet avkastning på 

sysselsatt kapital beskriver lönsamheten för bolaget av externt finansierat kapital samt 

eget kapital och tidigare genomförda investeringar påverkar avkastningen på sysselsatt 

kapital på en längre sikt. Detta resulterar i att bolaget överpresterar i relation med 

konkurrenter första året efter avyttring eftersom positiva nettonuvärdes projekt överförs 

till de nya ägarna. Förklaringen bakom att bolagen sedan underpresterar är en försämrad 

avkastning på sysselsatt kapital och orsaken kan förklaras i att de nya ägarna samt den 

eventuellt nya ledningen investerar i mindre lönsamma projekt, vilket har konsekvensen 

att nettonuvärdet minskar hos de utvalda projekten och därmed även avkastningen på 

sysselsatt kapital på en längre sikt.  

5.4 Anställningstillväxt 

För det sista nyckeltalet, förändring i antal anställda påvisas en robusthet för hela 

eventfönstret, CAAR. Eftersom båda testerna visar signifikanta resultat på 5 % -nivå är 

det möjligt att statistisk säkerställa resultatet, vilket innebär att tidigare PE-ägda 

portföljbolag har anställt fler medarbetare än jämförelsebolagen under hela 

undersökningsperioden. Enligt tabell 13 finns det i mätpunkten AAR 1 fog för liknande 

resultat som i CAAR, men eftersom det kompletterande Mann-Whitney-testet inte påvisar 

någon signifikans är det inte möjligt att konstatera och fastställa ett robust resultat. Den 

uppstådda situationen i AAR 1 påvisar en styrka i studiens validitet. I de övriga 

mätpunkterna kunde inte någon skillnad på någon signifikansnivå påträffas och det är 
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därmed endast möjligt att med statistisk robusthet fastslå överprestation för de tidigare 

PE-ägda bolagen för eventfönstret som helhet gällande nyckeltalet anställningstillväxt, 

det vill säga för CAAR. 

Vikten av en genomarbetad metod finns det tecken på när spridningsdiagrammen studeras 

som finns i appendix 1 under anställningstillväxt. För det nakna ögat borde möjligtvis AR 

1 fastslå en överprestation vid en första anblick av diagrammen. Detta dementeras dock 

vid kombinationen av t-testet och Mann-Whitney-testet. CAAR är statistiskt säkerställt 

om en signifikansnivå på 5 % samt 10 % och diagrammet konstaterar även detta med en 

tydlig överrepresentation över 0 % på x-axeln.  

 

En omfattande kritik mot PE-aktörer har varit lönesänkningar och uppsägning av 

medarbetare. Kritiken grundas i omfördelning av förmögenhets-teorin där Shleifer och 

Summers (1988) påstår att värde skapas genom ovanstående åtgärder, medan Boucly, 

Sraer och Thesmars (2011) forskning tyder på en ökning av antalet anställda. Denna 

studies resultat har inga signifikanta resultat i varje enskild mätpunkt, men i hela 

eventfönstret syns en tydlig överprestation. Eftersom överprestationen konstateras efter 

ägandeperioden är det inte möjligt att bekräfta eller dementera varken Shleifer och 

Summers (1988) eller Boucly, Sraer och Thesmars (2011) påståenden eftersom deras 

forskning endast tar sikte på ägandeperioden. Däremot är det möjligt att fastslå att tidigare 

PE-ägda portföljbolag anställer fler och i en högre takt än sina jämförbara 

branschkonkurrenter på en tre årshorisont.  

Med hänsyn till att omsättningstillväxten i relation med konkurrenter inte har ökat anses 

det intressant att portföljbolagen haft en högre anställningstillväxt. Analysen av detta 

indikerar på att de tidigare PE-ägda portföljbolagen har blivit mindre effektiva per 

anställd efter börsintroduktionen, vilket förstärker tesen att vid ägarbytet och 

T-test Mann-Whitney
i % N P-värde P-värde

AAR 1 5,286 29 ** x
AAR 2 0,336 26 x x
AAR 3 6,099 30 * x
CAAR 14,202 23 ** **

Anställningstillväxt

Signifikans: ***=1%-nivå **=5%-nivå *=10%-nivå

Tabell 12: Sammanfattning empiriskt resultat av statistiska modeller för anställningstillväxt 
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strategiförändringen har de tidigare PE-ägda portföljbolagen svårt att uppnå samma nivå 

av optimering. Tesen stärks ytterligare av att portföljbolagen genomgående hade en lägre 

omsättningstillväxt ett år efter avyttring, men ligger i linje gällande anställningstillväxt 

med konkurrenter. Wang, Wang och Li (2003) har i sin forskning ifrågasatt 

riskkapitalisternas investeringsvilja och med den kraftiga tillväxten av anställda finns det 

frågetecken kring huruvida portföljbolagen investerar i framförallt humankapital. Enligt 

resultaten och den minskade effektiviteten anses det finnas fog för att fortsatt undersöka 

närmare varför tidigare portföljbolag anställer fler trots likartad eller sämre 

omsättningstillväxt. Med stöd av tidigare teori finns det belägg att överprestationen 

härstammar från två möjliga orsaker. 

Första möjligheten förankras i Shleifer och Summers (1988) forskning inom 

omfördelning av förmögenhets-teorin och att PE-aktörerna underinvesterar i 

humankapital för att möjliggöra kortsiktiga vinster, vilket innebär att det tidigare PE-ägda 

portföljbolaget vid övergång till publikt ägandeskap anställer fler för att kompensera 

tidigare optimering. Den andra förklaringen omfattar också den tidigare effektiviseringen 

inom strategin, men bortser från omfördelning av förmögenhet och fokuserar istället på 

agent- och parenting advantage-teorierna. Jensen (1989), Berg och Gottschalg (2003) 

samt Bergström, Grubb och Jonsson (2007) påstår att den centrerade maktfördelningen 

mellan ledning och ägare i kombination med unika kontaktnät inom branschen bidrar med 

en högre operationell effektivitet. Denna studie har sedan tidigare analyserat de 

motstridiga resultaten från tidigare forskning om en av- eller tilltagande effekt gällande 

övriga nyckeltal och att enligt denna undersökning är det inte möjligt att finna bevis på 

att dessa fördelar överförs till det nya ägandeskapet. Vid antagande att det existerar en 

högre operationell effektivitet under ägandeskapet, som en majoritet av tidigare 

forskningen påvisar, anses det finnas belägg för att personalstyrkan måste utökas vid 

förlust av dessa effektiviseringsfördelar.  

5.5 Sammanställning empiriskt resultat & analys  

I tabell 14 nedan presenteras och sammanställs studiens empiriska resultat som 

analyserats ovan. Vad som kan utläsas är att det endast går att statistiskt säkerställa 

överprestation för två perioder av de totalt 16 perioderna och underprestation i fyra utav 

samtliga mätperioder.  
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Studiens resultat skiljer sig från tidigare forskning som ligger i linje med de påstådda 

kulturella- och geografiska skillnader som Spliid (2011) menar föreligger de olika 

marknaderna. Tidigare forskning har främst fokuserat på de anglosaxiska marknaderna 

och med stöd av Spliid (2011) är det möjligt att presentera bevis som indikerar på att 

forskningen inte kan generaliseras på den skandinaviska marknaden. Studiens empiriska 

resultat ligger i linje med den diskrepans av konsensus tidigare forskning fastslagit, vilket 

innebär att resultaten är tvetydiga och det är inte möjligt att dra tydliga slutsatser angående 

överprestation av tidigare PE-ägda portföljbolag. Detta beror på att bolagen överpresterar 

i vissa avseenden, medan en underprestation i andra aspekter är minst lika påtaglig. Denna 

studie påvisar trots allt en svagare utveckling bland de tidigare PE-ägda portföljbolagen, 

vilket hänförs främst till den tidigare effektiviseringsstrategi som PE-aktörerna 

implementerar. Således är det möjligt att konstatera att parenting advantage- eller 

agentteori inte överför några av dessa komparativa fördelar. Överprestation i avkastning 

på sysselsatt kapital anses komma från kvarvarande positiva effekter av 

investeringsbeslut som togs under ägandeperioden, vars effekt fördröjs och inverkar 

positivt på investeringsverksamheten även efter ägarbytet. Den andra överprestation 

omfattar anställningstillväxt och anses bero på PE-aktörernas underinvestering i 

humankapital under ägandeperioden, vilket grundas i omfördelning av förmögenhets-

teorin och genererar därmed en högre anställningstillväxt än övriga konkurrenter efter 

avyttringen. Dock anses det även möjligt att förklara genom en effektiviseringsförlust 

från de förlorade komparativa fördelarna i form av parenting advantage- och agentteori. 

För att täcka upp en mindre effektiv verksamhet krävs en högre anställningstillväxt. 

Avslutningsvis påvisar denna studie att underprestationen är dominerande 

överprestationen och att tidigare forskning från framförallt USA och Storbritannien inte 

är möjlig att applicera på den utvalda geografiska marknaden i enlighet med Spliid 

(2011).  

Nyckeltal AAR 1 AAR 2 AAR 3 CAAR
Omsättningtillväxt Underprestation** x x x
EBITDA-marginal x x Underprestation** Underprestation**

ROIC Överprestation** x Underprestation** x
Anställningstillväxt x x x Överprestation**

Signifikans: ***=1%-nivå **=5%-nivå *=10%-nivå

Tabell 13: Sammanställning av empiriskt och statistiska resultat för samtliga jämförelsemått 
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6 Slutsats 
För att besvara studiens frågeställning om PE-aktörer bidrar med bestående 

värdeskapande har undersökningen genomgående utformats utefter vedertagen forskning 

och teorier samt tagit de motsägande empiriska testerna i beaktning. PE-aktörers 

prestation har undersökts i snart ett halvt sekel och tidigare forskning är spretig med 

motstridiga resultat. Med ovanstående i åtanke anses det intresseväckande att undersöka 

teori och forskning med utgångspunkt i ämnesområdet, för att möjliggöra en empirisk 

studie med tillhörande resultat i det utvalda geografiska området.  

Först och främst presenterar studien bevis på att komparativa fördelar som tidigare präglat 

verksamheten enligt en absolut majoritet av forskningen inte överförs vid ägarbytet. 

Dessa konkurrensfördelar omfattas huvudsakligen i de två teorierna parenting advantage- 

och agentteorin. Effekten av parenting advantage innebär att det PE-ägda portföljbolaget 

presterar bättre än jämförbara bolag, eftersom de institutionella och starka ägarna av PE-

aktörernas fonder bidrar med specifik branschkunskap och kontaktnät. Vidare har 

fondägarna enklare att implementera förändringsinitiativ och incitamentssystem. 

Agentteorin minskar agentkostnader genom att eliminera intressekonflikter med linjära 

incitamentssituationer samt motverkar asymmetrisk information. Eftersom 

omsättningstillväxten för tidigare PE-ägda portföljbolag är negativ i relation mot 

konkurrenter finns det inget som indikerar på att bolagen börsnoteras med teorierna i arv. 

Dock är det inte möjligt att dra några slutsatser angående en över- eller underprestation 

på längre sikt, då alla undersökta bolag ligger i linje med varandra gällande 

omsättningstillväxt.  

Vidare fastslår de statistiska modellerna att bestående värdeskapande inte genereras från 

EBITDA-marginalen, eftersom de tidigare PE-ägda portföljbolagen har försämrade 

marginaler på lång sikt. Studiens slutsats är att portföljbolagen under tredje året efter 

avyttringen påvisar en försämrad marginal och inverkar därmed på det bestående 

värdeskapandet. Anledningen till att marginalen inte påverkas negativt de första åren 

anses förklaras av avkastning på sysselsatt kapitals överprestation första året. De tidigare 

ägarna och PE-aktörerna överför en effekt genom positiva nettonuvärde-projekt, som 

förklarar överprestation i avkastning på sysselsatt kapital, men även att EBITDA-

marginalen inte påverkas negativt på kort sikt. Den negativa effekt vid ägarbytet, som 

omsättningstillväxt konstaterar, vägs upp av dåvarande positiva nettonuvärde-projekt 
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som gör att EBITDA-marginalen ligger i linje med konkurrenter de första åren. Denna 

effekt försvinner på längre sikt, vilket tolkas i avkastning på sysselsatt kapital, och 

påverkar marginalerna negativt.  

Anställningstillväxten ökar kraftigt på lång sikt, men däremot är det inte möjligt att fastslå 

om det beror på bestående värdeskapande eller andra orsaker. Konstaterandet att tidigare 

PE-ägda portföljbolag anställer fler medarbetare än konkurrenter kan förklaras av en 

ohållbart effektiv strategi, som innebär färre investeringar i bolaget för att möjliggöra 

vinster på kort sikt. Detta skulle förklara varför de tidigare PE-ägda bolagen har en större 

anställningstillväxt sett till tidigare forskning och teori, dock går det inte att utesluta att 

den tilltagande tillväxten härstammar från en effektiviseringsförlust från parenting 

advantage- eller agentteorin som studien tidigare bekräftat.  

Slutligen kan studien konstatera att de undersökta nyckeltalen indikerar på att tidigare 

PE-ägda portföljbolag inte överpresterar gentemot sina branschkonkurrenter, utan 

presterar sämre eller endast i linje med branschkonkurrenter. Det är inte möjligt att 

bekräfta kritikernas belägg eftersom de statistiska analysmodellerna delvis presenterar 

motstridiga resultat. Dock ska det betonas att det anses finnas fler faktorer som indikerar 

på att tidigare PE-aktörer har problematik att överföra värdeskapandet vid börsnotering 

av sina portföljbolag och därmed generera bestående värdeskapande. Resultaten och 

analysen särskiljs från tidigare forskning framförallt på grund av att en av- eller 

tilltagande effekt inte kunnat urskiljas. Upptäckten har bidragit till att, om majoriteten av 

vedertagen forskning angående komparativa fördelar stämmer, är det möjligt att 

konstatera att ägarbytet innebär att varken strategin eller konkurrensfördelar överförs vid 

avyttring genom börsnotering. Om PE-aktörernas strategi effektiviserar bolaget på en 

sådan nivå att det enbart är möjligt att upprätthålla den på kortare sikt finns det eventuella 

komplikationer med att börsnotera bolaget. Därmed borde frågan ställas om PE-aktörerna 

tränar sprint med bolag som egentligen bör förberedas för ett maraton och därmed inte 

skapar något bestående värde.  

6.1 Förslag till vidare forskning 

Trots att denna studie frambringar underlag för slutsatser och generaliseringar kopplat till 

studiens problem och syfte finns det med anledning av erhållet resultat intresse att 

undersöka forskningsämnet vidare. Först och främst anses en studie som i större omfång 
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tar sikte på att undersöka och förklara bakomliggande faktorer till varför 

prestationsskillnader föreligger, vilket varit av begränsat intresse för denna studie. En 

studie av sådan karaktär kompletterar denna studies resultat, vilket kan tillföra förslag och 

underlag för konsekvenserna av aktörerna inom branschens tillvägagångssätt. 

Till skillnad från den kvantitativ ansats som denna studie antagit anser forskarna att en 

motsvarande kvalitativ studie inom ämnesområdet hade varit av intresse. En kvalitativ 

studie ger möjligheten för PE-aktörerna själva att uttrycka sig om branschen och varför 

en eventuell prestationsskillnad skiljer sig efter börsnoteringen. Det skulle även vara av 

intresse att undersöka tidigare PE-ägda portföljbolags nuvarande ledning för att utröna 

om vad de anser är den största skillnaden av de olika ägandeskapen som kan förklara 

eventuella prestationsskillnader. En kvalitativ studie ger även möjligheten att tillföra och 

komplettera ytterligare en dimension som möjligtvis kan undersöka djupare i hur 

inblandade intressenter upplever olika aspekter inom det undersökta ämnet. En studie av 

denna karaktär kan dock vara svår att genomföra med fullständig transparens med tanke 

på de skillnader i incitament som föreligger för berörda intressenter att exponera sig. 

En fortsatt forskning kring bekräftandet av komparativa fördelar under ägandeskapet och 

hur dessa påverkas av ägarbyte är av intresse och skulle möjliggöra en fördjupad 

diskussion angående huruvida en effektivisering och optimering under en kortare period 

påverkar det nya publika ägandeskapet på både kort och lång sikt.  

Avslutningsvis anser författarna att det bör finnas möjlighet att utöka omfånget av antal 

studieobjekt där förslagsvis en längre tidsperiod eller större geografiskt område 

undersöks. Genom ett utökat stickprov ges möjligheten till att i större utsträckning 

generalisera resultatet och därmed med större robusthet dra slutsatser kring vilka teorier 

som förklarar skillnader i prestation för tidigare PE-ägda portföljbolag relativt sina 

branschkonkurrenter.  
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Appendix 1 – Spridningsdiagram 
Omsättningstillväxt 

 EBITDA-Marginal 



 

 

Avkastning på sysselsatt kapital 

 

Anställningstillväxt 

 



 

 

Appendix 2 – Urval & bortfall 
Lista över berörda portföljbolag i studien 

 

 

 

 

 

Börsnotering Portföljbolag PE-aktör Huvudlista Datum om avnoterad
2002-02-06 Lerøy Seafood Group ASA Herkules Cap OSE
2002-05-16 Alfa Laval AB IK Investment Partners SSE
2002-06-06 Intrum Justitia IK Investment Partners SSE
2002-06-18 Ballingslöv International AB EQT SSE 2008-12-31
2002-06-18 Nobia IK Investment Partners SSE
2004-03-11 Opera Software ASA Verdane Capital OSE
2004-03-23 Oriflame IK Investment Partners SSE
2005-06-24 Kongsberg Automotive Holding ASA FSN Capital Partners OSE
2005-10-05 Hemtex AB Priveq Advisory AB SSE 2015-10-23
2005-10-24 Cermaq ASA Norgesinvestor OSE 2014-11-30
2005-11-07 TradeDoubler AB Verdane Capital SSE
2005-11-08 Orexo AB Healthcap SSE
2006-02-22 Kappahl Holding AB Nordic Capital SSE
2006-07-03 Ability Group ASA Altor Equity Partners OSE 2014-12-31
2006-09-14 SOBI AB Nordic Capital SSE
2006-11-10 AKVA group ASA Norvestor Equity AS OSE
2006-11-23 BE Group AB Nordic Capital SSE
2006-11-30 Lindab International Ratos SSE
2007-03-23 NEAS ASA Reiten & Co OSE 2012-05-31
2007-05-15 Nederman Holding AB EQT SSE
2007-10-11 Pronova BioPharma ASA Herkules Capital OSE 2013-01-03
2007-10-19 HMS Network AB Segulah Advisor AB SSE
2007-11-09 Norwegian Energy Company ASA Hitecvision OSE
2007-11-14 Duni AB EQT SSE
2010-06-01 Byggmax Group AB Altor Equity Partners SSE
2010-06-03 Chr. Hansen PAI Partners CSE
2010-06-18 MQ Holding Ab CapMan SSE
2010-10-04 Pandora Axcel CSE
2011-05-19 FinnvedenBulten AB Nordic Capital SSE
2011-05-26 Transmode AB Amadeaus Capital Partners SSE 2015-09-11
2013-06-28 Matas CVC Capital Partners CSE
2013-12-06 Napatech A/S Herkules Capital OSE

SSE: Stockholm Stock Exchange, CSE: Copenhagen Stock Exchange, OSE: OsloBörs



 

 

Lista över bortfall 

Börsnotering Portföljbolag PE-aktör Huvudlista Datum om 
avnoterad

Orsak för 
bortfall

2004-12-17 Bjørge ASA Norvestor OSE 2010-11-30 Otillgänglig data 
pga uppköp

2005-03-18 APL ASA Hitecvision AS OSE 2007-08-31 Avnoterad inom 
eventfönstret

2005-04-26 Polimoon ASA CVC Capital Partners OSE 2006-12-31 Avnoterad inom 
eventfönstret

2005-06-09 VIA Travel Group ASA FSN Capital Partners OSE 2005-10-31 Avnoterad inom 
eventfönstret

2005-06-27 Revus Energy ASA Hitecvision AS OSE 2008-12-31 Ej fullständig data

2005-11-04 Biotec Pharmacon ASA Norgesinvestor & Verdane Capital OSE Ej fullständig data

2005-11-18 Odim ASA Verdane Capital & Norvestor OSE 2010-04-30 Ej fullständig data

2006-03-27 Gant AB 3i Nordic PLC SSE 2008-03-20 Avnoterad inom 
eventfönstret

2007-03-27 Algeta ASA Advent & Norgesinvestor OSE 2014-03-31 Ej fullständig data

2013-12-09 Sanitec Oyj EQT SSE 2015-02-27 Ej fullständig data 
inom eventfönstret

SSE: Stockholm Stock Exchange, CSE: Copenhagen Stock Exchange, OSE: OsloBörs



 

 

Appendix 3 – Lådagram & tabell för extremvärden 

 

Omsättningstillväxt 

EBITDA-marginal 

AR 1 AR 2 AR 3

AKVA group ASA FinnvedenBulten 
AB

Orexo AB

Orexo AB Orexo AB
Kongsberg 
Automotive 

Holding ASA

Norwegian Energy 
Company ASA

Nedermand 
Holding AB

Duni AB AKVA group ASA
Opera Software 

ASA
Norwegian Energy 

Company ASA

Omsättningstillväxt



 

 

 

 

 

EBITDA-marginal (skalförminskning) 

AR 1 AR 2 AR 3
Orexo AB Intrum Justitia Orexo AB

Norwegian Energy 
Company ASA

Norwegian Energy 
Company ASA

Opera Software 
ASA

Intrum Justitia Norwegian Energy 
Company ASA

Opera Software 
ASA

EBITDA-marginal

AR 1 AR 2 AR 3
Norwegian Energy 

Company ASA
Intrum Justitia Opera Software 

ASA

Intrum Justitia
Norwegian Energy 

Company ASA
Norwegian Energy 

Company ASA

Opera Software 
ASA

EBITDA-marginal (skalförminskning)



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ROIC 

AR 1 AR 2 AR 3
TradeDoubler AB SOBI AB SOBI AB

Intrum Justitia Orexo AB
NEAS ASA Pandora

Opera Software 
ASA

BE Group AB

AKVA group ASA

ROIC



 

 

 

AR 1 AR 2 AR 3

Hemtex AB Leröy Seafood 
Group ASA

Kongsberg 
Automotive 

Holding ASA

Ability Group ASA Orexo AB Nedermand 
Holding AB

Matas Hemtex AB
SOBI AB

AKVA group ASA

FinnvedenBulten 
AB

Anställningstillväxt

Anställningstillväxt 
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