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Sammanfattning 

Titel:	 Private	Equity:	 En	bransch	 i	 förändring	 -	Hur	 ökad	 efterfrågan	 från	 investerare	

och	växande	kapitalinflöde	påverkar	svenska	private	equity-aktörers	investeringsarbete 

Författare:	Sebastian	Süllmann	och	Henri	Sylvesten 

Handledare:	Øystein	Fredriksen 

  

Bakgrund:	 Denna	 uppsats	 undersöker	 samtida	 förändringar	 och	 utmaningar	 i	 den	

svenska	 private	 equity-branschen	 samt	 orsaken	 till	 att	 dessa	 finns.	 Vår	 undersökning	

utgår	från	de	senaste	årens	branschrapporter	som	pekar	ut	kraftiga	kapitalinflöden	på	

finansiella	marknader	som	en	av	drivkrafterna	bakom	höga	bolagsvärderingar	och	allt	

längre	innehavsperioder.	

 

Syfte:	 Syftet	med	denna	uppsats	var	att	undersöka	och	analysera	 förändringar	på	den	

svenska	private	equity-marknaden	och	hur	svenska	private	equity-aktörer	upplever	att	

efterfrågan	från	investerare	har	förändrats	och	påverkat	sektorn.	

 

Genomförande:	 För	 studien	 har	 vi	 genomfört	 semistrukturerade	 intervjuer	med	 tolv	

aktörer	 på	 tolv	 olika	 private	 equity-bolag	 verksamma	 på	 den	 svenska	 private	 equity-

marknaden.	 De	 medverkande	 tillfrågades	 om	 hur	 de	 upplever	 förändringar	 på	 den	

svenska	private	equity-marknaden.	

 

Resultat:	 Genom	 djupgående	 intervjuer	 fann	 vi	 att	 det	 råder	 delade	 meningar	 om	

huruvida	 det	 finns	 för	 mycket	 kapital	 på	 private	 equity-marknaden.	 Återkommande	

åsikter	var	att	efterfrågan	på	private	equity-investeringar	hos	limited	partners	har	ökat,	

att	 framgångsrika	 general	 partners	 har	 lättare	 att	 få	 finansiering	 till	 sina	 fonder,	 att	

fonderna	 har	 vuxit	 i	 storlek,	 innehavsperioderna	 har	 förlängts	 och	 konkurrensen	 om	

portföljbolag	 har	 ökat.	 Vi	 fann	 även	 att	 vissa	 general	 partners	 anser	 att	 branschen	

befinner	i	toppen	av	en	private	equity-cykel	och	står	inför	en	korrigering	inom	en	snar	

framtid.	

 

Nyckelord:	 Private	 Equity,	 likviditetsöverskott,	 Limited	 Partners,	 General	 Partners	

kapitalflöden,	bolagsvärderingar 
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Abstract 

Title:	 Private	 Equity:	 An	 industry	 in	 transformation	 –	 How	 increased	 demand	 from	

investors	 and	 increasing	 capital	 inflows	 affect	 Swedish	 private	 equity	 players’	

investments. 

Authors:	Sebastian	Süllmann	and	Henri	Sylvesten 

Supervisor:	Øystein	Fredriksen 

  

Background:	 This	 paper	 examines	 contemporary	 changes	 and	 challenges	 within	 the	

Swedish	private	equity	industry	and	reasons	of	their	existence.	Our	research	stems	from	

the	past	years’	 industry	reports	pointing	out	substantial	 inflows	of	capital	on	 financial	

markets	as	one	of	the	drivers	behind	high	valuations	and	extended	holding	periods. 

	

Aim:	The	aim	of	this	paper	was	to	examine	and	analyse	changes	on	the	Swedish	private	

equity	 market	 and	 how	 Swedish	 private	 equity	 participants	 experience	 how	 demand	

from	investors	have	transformed	and	affected	the	industry. 

	

Completion:	 For	 this	 paper,	 we	 conducted	 semi-structured	 interviews	 with	 twelve	

actors	at	twelve	different	private	equity	firms	operating	on	the	Swedish	private	equity	

market.	The	participants	were	asked	about	their	experiences	regarding	changes	within	

the	Swedish	private	equity	market. 

	

Results:	 Through	 in-depth	 interviews	 we	 found	 that	 there	 are	 different	 views	 on	

whether	there	is	too	much	capital	on	the	private	equity	market.	Frequent	opinions	were	

that	 demand	 for	 private	 equity	 investments	 from	 limited	 partners	 have	 increased,	

successful	 general	partners	 see	 greater	 access	 to	 funding,	 the	 funds	have	 increased	 in	

size,	 holding	 periods	 have	 extended	 and	 competition	 for	 portfolio	 companies	 has	

increased.	We	also	found	that	some	general	partners	think	that	the	industry	is	at	the	top	

of	a	private	equity	cycle	and	faces	a	correction	in	the	near	future. 

	

Keywords:	Private	Equity,	Excess	Liquidity,	Limited	Partners,	General	Partners,	Capital	

Flows,	Business	Valuation 
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1.	Inledning	

1.1	Bakgrund	

Den	svenska	private	equity1-branschen	(PE)	omsätter	genom	sina	portföljbolag	omkring	

8	%	av	Sveriges	BNP	och	sysselsätter	ungefär	200	000	människor,	vilket	gör	den	till	en	

väsentlig	 spelare	 i	 svenskt	 näringsliv	 (Swedish	 Private	 Equity	 &	 Venture	 Capital	

Association,	 2017a).	 PE-bolagen	 har	 sedan	 framväxten	 i	 slutet	 på	 1980-talet	 lockat	

investerare	 från	hela	världen	 i	 form	av	pensionsbolag,	banker,	 stiftelser	och	 förmögna	

privatpersoner	 (Stowell,	 2013).	 Investerarna	 är	 således	 en	 diversifierad	 grupp	 som	

besitter	 olika	 behov	 och	 motiv	 för	 de	 investeringar	 som	 görs.	 Några	 svenska	

pensionsbolag	 inkluderar	PE	 i	kategorin	 "alternativa	 investeringar"	vid	sidan	av	bland	

annat	hedgefonder,	 fastigheter,	 infrastruktur	och	skog	(AP3,	2017;	Skandia,	2017).	För	

institutionella	 investerare	 har	 innehaven	 i	 alternativa	 investeringar	 traditionellt	 sett	

utgjort	 en	 relativ	minoritet,	 sett	 till	 den	högre	 risk	 som	dessa	 tillgångsslag	 inkluderar	

relativt	många	andra	investeringar	(Sensoy,	Wang	&	Weisbach,	2014). 

	

Inflöden	 av	 kapital	 till	 PE-fonder	 sammankopplas	 nästan	 uteslutande	 med	 positiva	

effekter	 för	 PE-bolagen.	 Detta	 är	 av	 marknadsmässigt	 förklarliga	 skäl;	 PE-bolagens	

utmärkande	drag	är	att	med	hjälp	av	investerarnas	pengar	finansiera	och	förvärva	bolag	

som	därefter	förvaltas	under	en	kortare	tid	och	slutligen	säljs	vidare	med	förhoppning	

om	 vinst	 (Demaria,	 2014).	 En	 stor	 kapitalbuffert	 innebär	 dessutom	 möjligheten	 att	

finansiera	 en	 intäktsmodell	 som	 baseras	 på	 fasta	 och	 rörliga	 fondavgifter.	 Scholes	

(1972)	 beskriver	 kapitalflöden	 på	 finansiella	 marknader	 som	 oregelbundna	 och	 PE-

branschen	 har	 sedan	 framväxten	 hunnit	 uppleva	 flertalet	 “heta”	 och	 “kalla”	

investeringsperioder	 (Gompers	 &	 Lerner,	 2000;	 Sensoy,	 Wang	 &	 Weisbach,	 2014).	 I	

“kalla”	 investeringsperioder,	 det	 vill	 säga	 i	 tider	 med	 låg	 likviditet	 på	 finansiella	

marknader,	blir	det	svårare	för	PE-bolagen	att	refinansiera	sina	lån	(Franzoni,	Nowak	&	

Phalippou,	 2012).	 Detta	 ökar	 likviditetsrisken	 och	 kan	 leda	 till	 att	 bolagen	 behöver	

																																																								
1	Swedish	Private	Equity	&	Venture	Capital	Association	 (SVCA)	 (2017a)	 delar	 upp	private	 equity	 (PE)	 i	
kategorierna	 venture	 capital	 (VC)	 och	 buyout.	 I	 denna	 studie	 kommer	 vi	 att	 undersöka	 buyout-företag	
verksamma	i	Sverige	men	använda	uttrycket	PE,	eftersom	att	detta	i	hög	grad	används	inom	forskning,	av	
de	institut	som	bevakar	branschen	samt	av	bolagen	själva.	
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likvidera	 sina	 tillgångar	 eller	 acceptera	 högre	 låneräntor.	 I	 samband	 med	 att	

portföljbolagen	 i	 regel	är	högt	belånade	 indikerar	detta	att	variationer	 i	 likviditetsrisk	

kan	få	en	stor	påverkan	på	PE-bolag	och	deras	prestationer. 

	

Annat	är	det	i	“heta”	investeringsperioder,	det	vill	säga	när	likviditeten	på	marknaden	är	

hög	och	växande,	vilket	har	varit	den	rådande	situationen	i	världsekonomin	under	flera	

års	tid	(Bain,	2016).	Enligt	flera	branschrapporter	beror	den	ökade	likviditeten	på	att	de	

senaste	 årens	 expansiva	 penning-	 och	 finanspolitik	 i	 Europa	 och	 USA	 har	 tryckt	 ner	

räntorna	i	västvärlden	(Bain,	2016;	Roberts	&	Naydenova,	2017).	Det	låga	ränteläget	har	

i	 sin	 tur	 lett	 till	 att	 kapital	 idag	 söker	 sig	 till	 de	 marknader	 där	 avkastningen	 kan	

tillgodose	 investerarnas	 krav.	 Detta	 gäller	 i	 första	 hand	 aktiemarknaden	 men	 även	

alternativa	investeringar	som	PE,	vilket	historiskt	har	genererat	en	god	överavkastning	

relativt	andra	tillgångar	(Preqin,	2017;	SVCA,	2017a).			 

  

De	senaste	åren	har	därmed	PE-aktörer,	så	kallade	general	partners	(GP),	kunnat	se	att	

investerarna,	 så	 kallade	 limited	 partners	 (LP),	 har	 utökat	 sin	 resursallokering	 till	mer	

alternativa	investeringar	(OECD,	2016).	Vid	sidan	av	infrastruktur	och	fastigheter	är	det	

huvudsakligen	PE	 som	har	 fått	 se	ett	ökat	 intresse	hos	de	 institutionella	 investerarna,	

globalt	sett	men	även	i	Sverige.	Det	svenska	pensionsbolaget	Skandia,	som	är	en	av	de	

största	 svenska	 investerarna	 inom	 PE,	 har	 mellan	 åren	 2007–2017	 ökat	 sin	

tillgångsallokering	från	4	miljarder	SEK	till	omkring	40	miljarder	SEK	(Skandia,	2017).	

Liksom	 Skandia	 (2017)	 refererar	 Sjätte	 AP-fonden	 (AP6)	 (2017a)	 till	 forskning	 kring	

överavkastning	 hos	 PE	 när	 de	 motiverar	 sin	 ökade	 tillgångsallokering	 mot	 PE.	 AP6	

beskriver	 PE	 som	 “den	 största	 bidragsgivaren	 till	 överavkastning	 för	 stora	

pensionsfonder”	 (AP6,	 2017a).	 Pensionsbolagens	 jakt	 på	 överavkastning	 bör	 även	 ses	

mot	 bakgrund	 av	 de	 senaste	 årens	 pessimistiska	 nyhets-	 och	 debattartiklar	 som	

ifrågasätter	 huruvida	 det	 svenska	 pensionskapitalet	 urholkas	 (Dagens	 Industri,	 2016;	

Sveriges	 Radio,	 2016;	 Svenska	 Dagbladet,	 2016;	 Sydsvenskan	 2016).	 Det	 negativa	

ränteläget	har	således	varit	oerhört	gynnsamt	sett	till	det	höga	kapitalinflödet	till	PE.		

	

Sammanfattningsvis	 har	 vi	 idag	 ett	 scenario	 där	 finansiella	 tillgångar	 ökar	 kraftigt	 på	

marknaden	 och	 finansiella	 institutioner	 ökar	 sin	 tillgångsallokering	 mot	 alternativa	

investeringar,	PE	inkluderat.		
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1.2	Problemformulering	

Mankins,	 Harris	 och	Harding	 (2017)	menar	 att	 det	 idag	 råder	 ett	 scenario	 på	 globala	

marknader	 där	 likvida	 tillgångar	 vida	 kommit	 att	 överstiga	 faktiskt	 global	 produktion	

och	 att	 denna	 trend	 ökar	 stadigt.	 Författarna	 kallar	 fenomenet	 för	 capital	

superabundance,	 vilket	 vi	 har	 valt	 översätta	 till	 “likviditetsöverskott”.	 De	 menar	 att	

dagens	finansiella	kapital	till	skillnad	från	1980-	och	1990-talet	är	billigt	och	överflödigt	

vilket	 har	 lett	 till	 att	 “för	 mycket	 kapital	 jagar	 för	 få	 tillgångar”	 (Mankins,	 Harris	 &	

Harding,	 2017).	 Inom	 ramen	 för	 PE-forskning	 undersökte	 Kaplan	 och	 Stein	 (1993)	

utvecklingen	av	prissättning	inom	amerikansk	buyout-verksamhet	under	1980-talet,	en	

period	när	buyout-fonder	växte	kraftigt.	De	menade	att	det	kraftiga	inflödet	av	kapital	i	

slutet	 av	 1980-talet	 skapade	 ett	 scenario	 där	 “för	 mycket	 kapital	 jagade	 för	 få	 bra	

tillgångar”	 (Kaplan	 &	 Stein,	 1993,	 s.	 313).	 Detta	 ledde	 enligt	 forskarna	 till	

övervärderingar,	 felprissättning	 och	 vårdslös	 belåning	 av	portföljbolag.	 Följderna	blev	

en	 marknadskorrigering	 inom	 buyout	 med	 flera	 konkurser.	 Emellertid	 hade	 denna	

forskning	 ett	 fokus	 på	 prissättning,	 kapitalstruktur	 och	 ledningen	 och	 saknade	

perspektivet	med	den	ökade	efterfrågan.	 

  

Gompers	och	Lerner	(2000)	studerade	4000	VC-investeringar	gjorda	mellan	åren	1987–

1995	och	fann	att	förhöjt	inflöde	av	kapital	till	PE-fonder	korrelerar	starkt	med	förhöjda	

värderingar	i	bolagsförvärv.	En	förklaring	till	detta	var	att	PE-bolag	tenderar	att	sänka	

kraven	 för	bolagsförvärv	under	perioder	av	höga	 inflöden	av	kapital	samt	höja	kraven	

igen	när	inflödet	minskar.	De	visade	också	att	relationen	mellan	ökad	kapitalanskaffning	

och	ökade	värderingar	inte	har	att	göra	med	ett	ökat	utbud	av	investeringsmöjligheter;	

skillnaden	 i	 “framgångsgraden”	 i	 “heta”	 respektive	 “kalla”	 kapitalanskaffningsperioder	

visade	sig	vara	obetydlig.	 

  

Två	 effekter	 av	 den	 utökade	 tillgångsallokeringen	 mot	 PE	 anses	 vara	 att	 såväl	

värderingar	som	 innehavsperioder	 för	portföljbolagen	har	klättrat	uppåt	 (Bain,	2017).	

Kvantitativ	 forskning	 har	 i	 olika	 sammanhang	 och	 omgångar	 undersökt	 huruvida	

inflödet	av	kapital	till	en	viss	tillgång	påverkar	värderingen	hos	samma	tillgång.	Scholes	

(1972)	 menade	 att	 värderingsmultiplar	 i	 publika	 bolag	 påverkas	 av	 oregelbundna,	

inkommande	 kapitalflöden	 från	 investerare.	 Sedan	 dess	 har	 flertalet	 forskare	 kunnat	

visa	 att	 exogena	 skiften	 i	 efterfrågan	 påverkar	 värderingar	 i	 publika	 marknader,	 där	
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huvudsakligen	 aktiemarknadsindex	 i	 USA	 har	 analyserats	 (Gompers	 &	 Lerner,	 2000).	

Bland	de	senaste	årens	effekter	av	ökade	inflöden	av	kapital	nämner	Bain	(2016)	bland	

annat	 att	 antalet	 PE-bolag	 har	 ökat,	 att	 skillnaden	 mellan	 bolagens	 vinster	 har	

reducerats	 och	 att	 bolagens	 innehavsperioder	 har	 förlängts	 (Bain,	 2016).	 Att	

avkastningen	 hos	 PE-bolagen	 har	 minskat	 konstaterar	 Sensoy,	 Wang	 och	 Weisbach	

(2014)	 när	 de	 fastslår	 att	 den	 avkastning	 som	 LPs	 fick	 på	 sina	 investeringar	 mellan	

1999-2006	 var	 lägre	 än	 under	 perioden	 1991-1998.	 Detta	 beskrivs	 som	 en	 naturlig	

utveckling	 på	 grund	 av	 att	 PE-marknaden	 har	 mognat	 från	 att	 tidigare	 ha	 varit	 en	

nischmarknad	 och	 numera	 anses	 vara	 en	 viktig	 del	 av	 institutionella	 investerares	

portföljer.	 

  

Enligt	 Gompers,	 Kaplan	&	Mukharlyamov	 (2016)	 har	 forskningen	 historiskt	 sett	 varit	

mindre	inriktad	på	de	analyser	och	aktiviteter	som	görs	av	fondförvaltare	i	PE-bolagen.	

Med	hjälp	av	enkäter	undersökte	författarna	bland	annat	hur	fondförvaltare	på	PE-bolag	

bestämmer	kapitalstrukturer,	värderar	transaktioner	och	hittar	investeringsmöjligheter.	

Det	saknas	dock	kvalitativ	forskning	kring	hur	PE-bolagen	själva	upplever	att	den	ökade	

mängden	tillgängligt	kapital	hos	LPs	har	förändrats	och	hur	PE-aktörerna	agerar	utifrån	

detta.	 PE-aktörernas	 förväntningar	 på	 tillgången	 till	 kapital	 och	 PE-branschens	

utveckling	bör	också	ha	effekter	på	PE-bolagens	arbete.	Det	finns	idag	förväntningar	på	

att	 räntor	 runt	 om	 i	 världen	 ska	 vända	 uppåt	 och	 marknaden	 står	 därmed	 inför	

potentiella	 omallokeringar	 från	 investerarna	 (Bain,	 2015).	 Hur	 PE-bolagen	 resonerar	

kring	detta	samt	agerar	utifrån	sina	resonemang	ämnar	vi	undersöka	i	denna	uppsats.	 

  

På	grund	av	att	de	svenska	PE-bolagen	idag	har	en	viktig	roll	i	svenskt	näringsliv	bör	det	

rimligen	finnas	ett	brett	intresse	av	att	undersöka	händelser	som	kan	ha	stor	inverkan	

på	branschens	utveckling.	Studien	vänder	sig	primärt	till	forskare	på	området	men	även	

verksamma	 aktörer	 inom	 PE-branschen.	 Att	 det	 är	 de	 svenska	 pensionsspararnas	

pengar	som	i	allt	högre	utsträckning	placeras	i	branschen	torde	även	detta	bidra	till	ett	

ökat	allmänintresse	av	en	sådan	undersökning.	Vi	betraktar	vidare	vår	uppsats	som	ett	

komplement	 till	 de	kvantitativa	undersökningar	 som	redan	har	gjorts	på	området	och	

vårt	fokus	har	legat	på	respondenternas	upplevelser	av	förändringar	på	marknaden.	En	

omfattande	kvalitativ	studie	som	undersöker	branschens	förändring	specifikt	i	relation	

till	 förändrad	efterfrågan	hos	 investerarna,	skulle	minska	antalet	kunskapsluckor.	Med	
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detta	 i	 åtanke	 är	 vår	 ambition	 att	 undersöka	 förändringar	 på	 den	 svenska	 PE-

marknaden. 

1.3	Syfte	

Syftet	med	denna	uppsats	är	att	undersöka	och	analysera	förändringar	på	den	svenska	

private	 equity-marknaden	 samt	 hur	 svenska	 private	 equity-aktörer	 upplever	 att	

efterfrågan	från	investerare	har	förändrats	och	påverkat	sektorn. 

1.4	Forskningsfrågor	

• Vilka	förändringar	upplever	private	equity-aktörerna	i	efterfrågan	och	tillgängligt	

kapital	från	limited	partners	under	de	senaste	fem	åren?	

• Hur	har	arbetet	med	investeringar	förändrats	de	senaste	fem	åren?	

• Vilka	 utmaningar	 ser	 private	 equity-aktörerna	 i	 dagens	 värderingar	 av	

portföljbolag	och	hur	hanteras	dessa?	

• Vilka	kortsiktiga	och	 långsiktiga	 förändringar	upplever	private	equity-aktörerna	

att	private	equity-branschen	befinner	sig	i?	

1.5	Avgränsningar 
En	del	avgränsningar	som	kan	påverka	studiens	utfall	har	på	grund	av	tidsbrist	gjorts	i	

denna	studie.	Bland	annat	granskar	och	analyserar	vi	inte	portföljbolagen,	de	anställda	

på	PE-bolagen	eller	aktörer	som	numera	inte	finns	på	marknaden.	Med	det	sagt	kommer	

förändringar	 i	antalet	aktörer	på	PE-marknaden	att	diskuteras	men	vi	har	valt	att	 inte	

jämföra	dem	med	de	PE-bolag	som	har	 funnits,	 tillkommit	och	 försvunnit	under	andra	

perioder.	 Istället	 jämför	 vi	 de	 PE-bolag	 som	 deltagit	 i	 denna	 undersökning	 med	

varandra.	Utöver	detta	är	studien	endast	fokuserad	på	buyout-bolag	och	därför	granskas	

och	 analyseras	 inte	 VC-bolag,	 affärsänglar	 eller	 andra	 typer	 av	 bolag	 inom	 den	

finansiella	 sektorn.	Urvalet	 av	bolag	 som	 ingår	 i	 undersökningen	bör	därför	betraktas	

som	selektivt.	

 

Vi	kommer	 i	denna	uppsats	endast	undersöka	PE-bolagen	som	verkar	på	den	svenska	

marknaden.	Att	 fokus	 ligger	på	den	 svenska	marknaden	kan	motiveras	utifrån	 ett	 par	

grundläggande	 faktorer.	 Dels	 finns	 en	 fördel	 i	 att	 studera	 fenomenet	 inom	 Sverige	
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eftersom	 att	 vi	 är	 verksamma	 här.	 Den	 svenska	 PE-marknaden	 har	 även	 nått	 en	 hög	

utvecklingsgrad	relativt	andra	länders	PE-marknader	vilket	har	lett	till	att	fonderna	har	

blivit	 bland	 de	 mest	 attraktiva	 hos	 globala	 investerare.	 Sverige	 är	 en	 av	 de	 länder	 i	

världen	 med	 mest	 investerat	 kapital	 i	 PE-fonder	 per	 capita	 (Invest	 Europe,	 2016;	

Nyman,	Lundgren	&	Rösiö,	2012).	 
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2.	Begreppsdefinitioner	

2.1	Private	Equity,	Buyout	och	Riskkapital	

I	 denna	 uppsats	 undersöker	 vi	 den	 bolagsform	 som	 arbetar	 med	 så	 kallad	 leveraged	

buyout	 (LBO).	 Detta	 kan	 översättas	 till	 “belånade	 utköp”	 och	 innebär	 i	 korthet	 att	

bolaget	förvärvar	andra	bolag	med	hjälp	av	hög	belåning	i	syfte	att	utveckla	och	sälja	det	

vidare	 till	 en	 högre	 värdering	 (Demaria	 2014).	 I	 svensk	 press	 och	 populärlitteratur	

betecknas	 svenska	 buyout-företag	 ofta	 som	 riskkapitalbolag,	 vilket	 kan	 vara	 något	

missvisande	eftersom	att	termen	riskkapital	bättre	översätts	till	venture	capital	(VC).	VC	

innebär	i	praktiken	en	annan	typ	av	alternativa	investeringar	med	fokus	på	bolag	med	

relativt	 kort	 finansiell	 historik	 och	 i	 regel	 betydligt	mer	 riskfyllda	 och	 arbetsintensiva	

projekt	(SVCA,	2017a).		

	

Buyout-företagens	 investeringar	 inkluderar	 i	 regel	 företag	 som	 funnits	 på	marknaden	

under	 en	 längre	 tid	 och	 kännetecknas	 av	 stabila	 kassaflöden,	 stark	marknadsposition	

och	 hög	 tillväxtpotential	 (Rosenbaum	 &	 Pearl,	 2009).	 Intresseföreningen	 Swedish	

Private	 Equity	 &	 Venture	 Capital	 Association	 (SVCA)	 inkluderar	 både	 VC	 och	 buyout	 i	

begreppet	private	 equity.	 Enligt	 organisationen	 innebär	private	 equity	 “investeringar	 i	

onoterade	bolags	ägarkapital”	(SVCA,	2017a).	Under	uppsatsarbetets	gång	har	vi	märkt	

att	 såväl	 PE-litteratur	 som	 traditionella	 buyout-företag	 i	 många	 fall	 använder	 sig	 av	

termen	private	equity	när	just	buyout	avses	(Gompers,	Kaplan	&	Mukharlyamov,	2016).	

Av	detta	skäl	kommer	vi	även	genomgående	att	använda	begreppet	private	equity	(PE). 

2.2	Portföljbolag	

Begreppet	portföljbolag	används	genomgående	för	de	bolag	som	PE-bolagen	förvärvar,	

utvecklar	och	säljer	vidare	(Nyman,	Lundgren	&	Rösiö,	2012). 

2.3	Due	diligence	

Due	 diligence	 är	 den	 besiktning	 som	 investerare	 gör	 av	 ett	 potentiellt	 förvärv	

(Cendrowski,	 Martin,	 Petro	 &	 Wadecki,	 2012).	 Besiktningen	 görs	 för	 att	 försäkra	

förvärvaren	 om	 att	 all	 information	 som	 är	 essentiell	 för	 förvärvet	 är	 korrekt	 och	 har	
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belysts,	 innan	 ett	 bud	 kan	 formuleras.	 Det	 är	 ofta	 en	 extern	 part	 som	 anlitas	 för	 att	

genomföra	due	diligence	(Cendrowski	m.fl.,	2012).	 

2.4	Innehavsperiod	

Innehavsperiod	 kallas	 den	 tid	 mellan	 förvärv	 och	 försäljning	 som	 PE-bolaget	 har	 att	

aktivt	 förvalta	 portföljbolaget	 (Rosenbaum	 &	 Pearl,	 2009).	 Längden	 på	

innehavsperioden	 varierar	 mellan	 PE-bolagen	 samt	 från	 innehav	 till	 innehav.	 Sedan	

2004	 har	 PE-bolagen	 haft	 en	 innehavsperiod	 på	mellan	 tre	 till	 sex	 år	 innan	 avyttring	

(Bain,	2017). 

2.5	Kapitalanskaffning	

PE-bolag	följer	än	idag,	i	stora	drag,	samma	investeringsmodell	som	använts	under	flera	

decennier;	initialt	sätts	en	fond	upp	som	skall	fungera	som	en	kassakista	för	finansiering	

av	 de	 bolagsförvärv	 som	 kommer	 att	 göras.	 Bolagen	 som	 sedan	 förvärvas	 kan	 vara	

entreprenörs-	 och/eller	 familjeägda	 bolag,	 avknoppningar	 från	 större	 koncerner	 eller	

börsnoterade	 bolag.	 Investerare	 bjuds	 sedan	 in	 för	 att	 investera	 i	 fonden,	 under	 en	

kapitalanskaffning	(Metrick	&	Yasuda,	2011). 

2.6	Exit	

Exit	 är	 det	 standardiserade	 uttrycket	 i	 branschen	 för	 när	 ett	 PE-bolag	 avyttrar	 ett	

portföljbolag.	De	vanligaste	 sätten	PE-bolag	 gör	exit	 på	 är	 försäljning	 till	 en	 strategisk	

köpare,	 ett	 annat	 PE-bolag	 eller	 genom	 en	 börsnotering	 (Gompers,	 Lerner	 &	

Mukharlyamov,	2016;	Rosenbaum	&	Pearl,	2009). 

	

En	strategisk	köpare	är	ett	 större,	etablerat	 företag	som	kan	 införliva	portföljbolaget	 i	

sin	verksamhet	eller	på	annat	sätt	finner	synergieffekter	med	förvärvet	(Rosenbaum	&	

Pearl,	2009).	Eftersom	de	kan	 finna	synergieffekter	har	de	ofta	möjlighet	att	betala	en	

högre	premie	för	bolagen	de	förvärvar.	Historiskt	har	PE-bolagen	föredragit	att	sälja	till	

strategiska	köpare	(Rosenbaum	&	Pearl,	2009)	och	dessa	står	 idag	 för	en	majoritet	av	

PE-bolagens	exits,	vilket	har	ökat	sedan	finanskrisen	2008	(Bain,	2017).	Detta	förklaras	

med	 att	 företagsförvärv	 är	 en	 fortsatt	 viktig	 tillväxtfaktor	 och	 används	 när	

företagsledare	kan	finna	synergieffekter	att	utnyttja. 



	
9	

PE-bolaget	kan	även	välja	att	inte	sälja	innehavet	till	en	enskild	köpare	utan	istället	göra	

en	 börsnotering.	 Med	 detta	 menas	 att	 PE-bolaget	 säljer	 de	 mesta	 av	 aktierna	 till	

aktiemarknaden,	 men	 behåller	 en	 del	 för	 att	 sälja	 vid	 ett	 senare	 tillfälle	 (Nyman,	

Lundgren	&	Rösiö,	2012;	Rosenbaum	&	Pearl,	2009).	Detta	blir	inte	direkt	en	fullständig	

försäljning,	men	det	är	underförstått	att	en	försäljning	av	den	sista	ägarandelen	kommer	

fullgöras	vid	ett	senare	tillfälle. 

	

När	det	 inte	har	 funnits	en	strategisk	köpare	har	 istället	många	PE-bolag	valt	att	 sälja	

portföljbolagen	 till	 andra	 PE-bolag	 istället	 för	 att	 börsnotera	 innehavet	 (Bain,	 2017).	

Från	mitten	av	2000-talet	har	denna	typ	av	transaktioner	vuxit	fram	kraftigt,	där	ett	PE-

bolag	 förvärvar	 och	 tar	 över	 ett	 annat	 PE-bolags	 portföljbolag	 (Rosenbaum	 &	 Pearl,	

2009).	 Främsta	 anledningen	 till	 framväxten	 förklaras	med	 den	 starka	 lånemarknaden	

under	perioden,	vilket	möjliggjorde	en	högre	skuldsättningsgrad	hos	PE-bolagen. 

2.7	Alfa	och	avkastning	

När	exit	i	ett	portföljbolag	har	skett	beräknas	avkastningen	med	hjälp	av	en	exit-multipel	

(Harris,	Jenkinson	&	Kaplan,	2014).	Det	beräknas	ofta	som	summan	av	investerat	bidrag	

till	 fonden	 från	 LPs,	 dividerat	 med	 summan	 av	 allt	 bidrag	 till	 fonden	 samt	 värdet	 av	

orealiserade	investeringar,	netto	avgifter	och	vinstdelning	(Harris,	Jenkinson	&	Kaplan,	

2014).	Alfa	är	differensen	som	utgör	överavkastning,	alltså	den	avkastning	PE-bolag	gör	

som	överstiger	jämförelsebolagens	avkastning	(Jensen,	1968).	Compound	annual	growth	

rate	(CAGR)	är	ett	mått	som	mäter	den	årliga	tillväxttakten	på	en	investering	längre	än	

ett	år	genom	att	anta	en	linjär	tillväxtbana	(SVCA,	2015). 

2.8	Co-investments	

En	 Co-investment	 innebär	 att	 en	 LP	 tillsammans	 med	 en	 GP	 investerar	 direkt	 i	 ett	

portföljbolag,	 istället	 för	 att	 investera	 indirekt	 i	 portföljbolag	 via	 PE-fonden	 (Preqin,	

2015).	 Genom	 co-investments	 åtnjuter	 LPs	 fördelen	 att	 de	 eliminerar	 de	 avgifter	 som	

annars	 betalas	 till	 GPs.	 Dessutom	 ökar	 den	 potentiella	 avkastningen	 på	 investeringen	

genom	 den	 direkta	 ägarandelen	 i	 ett	 enskilt	 bolag.	 Intresset	 för	 denna	 typ	 av	

direktinvesteringar	i	portföljbolagen	har	ökat	hos	LPs	och	blivit	en	växande	del	av	deras	

totala	allokering	till	PE	(Preqin,	2015).	Preqin	(2015)	har	uppmätt	att	mer	än	80	procent	
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av	 GPs	 globalt	 tycker	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 erbjuda	 co-investments	 för	 att	 lyckas	 med	

kapitalanskaffningen	och	nästan	70	procent	erbjuder	det	 redan	nu.	Medan	18	procent	

överväger	att	börja	erbjuda	co-investments	till	sina	LPs. 

2.9	Andrahandsmarknad	

Andrahandsmarknad	 inom	PE	 innebär	att	LPs	har	möjlighet	att	 sälja	 sina	andelar	 i	 en	

PE-fond	 till	 en	 annan	 LP.	 Detta	 har	 de	 senaste	 åren	 ökat	 kraftigt	 i	 branschen	 som	

traditionellt	 varit	 förknippad	 med	 att	 kapital	 är	 inlåst	 under	 en	 längre	 period	 (Bain,	

2016).	 Enligt	 SEI	 (2015)	 har	 ökningen	 av	 andrahandsmarknaden	 varit	 den	 viktigaste	

orsaken	till	att	likviditeten	på	marknaden	har	ökat. 
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3.	Teoretisk	referensram	

3.1	PE-branschens	historiska	utveckling	

PE-branschen	 såsom	vi	 känner	den	beskrivs	 i	 företagslitteraturen	 som	en	 relativt	ung	

företeelse,	där	framväxten	dateras	till	mitten	av	1900-talet.	PE	i	dess	moderna	form	ska	

ha	vuxit	 fram	 i	USA	under	1940-talet	 (Nyman,	Lundgren	&	Rösiö,	2012).	Under	1980-

talet	nådde	PE-branschen	Sverige	i	samband	med	de	starka	åren	på	Stockholmsbörsen	

och	 ett	 nyfunnet	 folkligt	 och	 institutionellt	 intresse	 för	 investeringar	 i	 mindre	

börsnoterade	bolag	(Nyman,	Lundgren	&	Rösiö,	2012).	Med	detta	ökade	även	tillgången	

till	 kapital	 tillgängligt	 för	 riskfyllda	 investeringar	 samtidigt	 som	exit-möjligheterna	 för	

PE-bolagen	 ökade.	 Riskvilligt	 kapital	 har	 förvisso	 sökt	 sig	 till	 investeringar	 lika	 länge	

människor	har	bedrivit	 företagsverksamhet,	men	skillnaden	är	att	det	här	handlar	om	

framväxten	 av	 en	 organiserad	 form	 av	 investeringar	 i	 privata	 bolags	 eget	 kapital	

(Nyman,	 Lundgren	 &	 Rösiö,	 2012).	 Detta	 definierades	 redan	 på	 1990-talet	 som	

“professionellt	 förvaltade	aktieplaceringar	 i	privata	och	publika	 företags	oregistrerade	

värdepapper”	 (Fenn,	 Liang	 &	 Prowse,	 1995,	 sid.	 2).	 Den	 professionella	 förvaltningen	

sker	av	specialiserade	mellanhänder	som	förvärvar	stora	ägarandelar,	ofta	en	majoritet,	

och	agerar	i	en	aktiv	roll	i	förvaltningen	av	portföljbolaget. 

	

Sensoy,	Wang	och	Weisbach	 (2014)	 redogör	 övergripande	 för	PE-branschens	mognad	

och	 menar	 att	 PE-bolagen	 har	 gått	 från	 nischaktörer	 till	 att	 vara	 grundpelare	 på	

finansiella	marknader	under	de	senaste	30	åren.	Från	år	1990	fram	till	tiden	strax	före	

finanskrisen	 2008	 steg	 det	 ackumulerade	 fondkapitalet	 från	 6,7	 miljarder	 dollar	 till	

261,9	 miljarder	 dollar.	 I	 samband	 med	 finanskrisen	 2008	 förväntades	 en	 rad	

sammanslagningar	 i	 PE-branschen	 (Demaria,	 2014).	 PE-bolagen	 klarade	 sig	 bättre	 än	

väntat	ur	krisen	och	den	större	förändringen	uteblev.	Trots	det	kvarstår	flera	tecken	på	

konsolidering	 på	 marknaden,	 kopplat	 till	 underpresterande	 PE-bolag	 och	 ökade	

regleringar	på	marknaden.	I	vissa	länder	hämmas	nya	aktörer	av	inträdesbarriärer	som	

delvis	uppkommit	genom	skatterelaterade	regleringar	på	marknaden	(Demaria,	2014).	 

  

Sammantaget	har	dock	branschen	stått	sig	stark	i	över	30	år,	med	ett	stort	och	växande	

intresse	 från	 investerare.	 Detta	 kan	 bäst	 förklaras	 av	 branschens	 höga	 avkastningar,	



	
12	

vilket	bör	ges	en	närmare	granskning.	PE-bolag	och	buyout-fonder	har	historiskt	haft	en	

överavkastning	på	ungefär	20	procent,	vilket	framkommer	i	studier	av	Harris,	Jenkinson	

och	Kaplan	(2014)	samt	Kaplan	och	Sensoy	(2014).	Studierna	har	 jämfört	PE-bolagens	

avkastningar	med	 det	 amerikanska	 aktieindexet	 S&P	 500.	 I	 SVCAs	 (2015)	 årsrapport	

från	2015	visar	de	att	de	portföljbolag	som	har	ägts	av	svenska	PE-bolag	i	fem	år	också	

har	haft	en	högre	CAGR	än	Stockholmsbörsens	Mid	Cap-bolag.	Resultatet	visar	därmed	

att	 tillväxten	 i	 portföljbolagen	 är	 högre	 än	 hos	 publika	 bolag	 i	 liknande	 storlek.	

Tillväxten	 i	 portföljbolagen	 avgör	 även	 vilken	 exit-multipel	 PE-bolaget	 kan	 avyttra	 till	

och	är	därmed	högst	relevant	vid	beräkning	av	PE-bolagens	avkastning.	För	den	svenska	

marknaden	undersöker	även	KPMG	(2016)	huruvida	tidigare	PE-ägda	portföljbolag	som	

blivit	börsnoterade	också	har	presterat	bättre	än	andra	börsnoterade	bolag.	I	rapporten	

framkommer	att	under	de	senaste	16	åren	har	dessa	bolag	haft	en	bättre	totalavkastning	

än	andra	bolag	på	börsen.	Den	främsta	anledningen	till	detta	anses	vara	att	PE-bolagen	

har	 lyckats	 bättre	 med	 att	 skapa	 långsiktiga	 värden	 i	 bolagen	 än	 många	 andra	

börsnoterade	bolag. 

	

Bernstein,	 Lerner,	 Sørensen	 och	 Strömberg	 (2016)	 undersöker	 avkastningen	 i	 olika	

industrier	 som	PE-bolag	har	haft	portföljbolag	 inom.	Resultatet	 visar	 att	de	branscher	

som	PE-bolag	har	investerat	i	har	vuxit	snabbare	under	en	femårsperiod	än	vad	de	gjort	

tidigare,	både	vad	gäller	produktivitet	och	sysselsättning.	En	av	deras	slutsatser	är	dock	

att	 det	 finns	 få	 signifikanta	 skillnader	 mellan	 industrier	 med	 låg	 respektive	 hög	 PE-

aktivitet.	Detta	tolkar	de	som	att	det	delvis	finns	en	spillover-effekt	från	PE-portföljbolag	

till	andra	bolag	inom	samma	industrier.	Med	detta	menas	att	effekterna	som	PE-bolagen	

genererar	 även	 sprider	 sig	 till	 andra	 bolag	 verksamma	 i	 samma	 industrier	 som	 PE-

bolagens	portföljbolag.	Detta	 stödjer	även	deras	 tes	att	PE-bolag	har	genererat	positiv	

avkastning	 de	 senaste	 åren.	 En	 starkt	 bidragande	 faktor	 till	 överavkastningen	 är	

bolagens	tendens	att	belåna	sig	kraftigt	för	att	på	så	vis	utnyttja	hävstångseffekten.	Mot	

bakgrund	av	detta	kommer	kapitalstrukturerna	i	PE-sektorn	belysas	närmare. 

3.2	Kapitalstrukturer	

PE	 har	 historiskt	 sett	 varit	 starkt	 förknippad	med	 hög	 belåning,	 där	 upp	 till	 70	%	 av	

finansieringen	 av	 bolagsförvärv	 har	 utgjorts	 av	 lån	 (Stowell,	 2013).	 Det	 kan	

argumenteras	 för	 att	 den	 höga	 belåningen	 gör	 branschen	 särskilt	 intressant	 att	
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undersöka	 i	 relation	 till	 olika	 finansiella	 cykler	 eftersom	 att	 högre	 belåning	 medför	

högre	risk	men	även	större	möjligheter	till	hög	avkastning.	Kapitalstrukturen	påverkas	

av	 faktorer	 som	risk	 i	det	 aktuella	portföljbolaget	 samt	kostnaden	 för	 skuld	 (Demaria,	

2014).	När	räntorna	är	låga	relativt	underliggande	tillgångar,	ökar	PE-bolag	sin	belåning	

och	när	tillgångsmarknader	är	övervärderade,	ökar	bolagen	sitt	eget	kapital	(Gompers,	

Kaplan	&	Mukharlyamov,	2016).	Förutom	lån	 finansieras	PE-bolagens	 investeringar	av	

eget	 kapital,	 vilket	 erhålls	 från	 den	 underliggande	 fonden.	 Fonden	 finansieras	 av	

utomstående	investerare	och	dessa	kommer	redogöras	för	nedan.	 

3.3	Limited	partners	

Kapitalet	 som	 strömmar	 in	 till	 PE	 härstammar	 från	 en	 grupp	bestående	 av	 vitt	 skilda	

aktörer	och	det	enda	gemensamma	hos	dessa	är	att	samtliga	brottas	med	svårigheten	i	

att	 bedöma	 vad	 som	 i	 slutändan	 är	 en	 optimal	 allokering	 mot	 PE	 (Demaria,	 2014).	

Investerarens	 preferenser	 och	 ageranden	 har	 undersökts	 i	 flertalet	 olika	 artiklar.	 En	

relativt	färsk	undersökning	av	LPs	visar	att	investerare	som	har	en	större	allokering	mot	

PE	också	i	högre	grad	genomför	mer	omfattande	due	diligence	på	GPs	än	vad	LPs	med	en	

mindre	 viktning	mot	 PE	 gör	 (Da	 Rin	 &	 Phalippou,	 2014).	 Samma	 undersökning	 visar	

även	att	mindre	LPs	tenderar	att	“åka	snålskjuts”	på	investeringsbeslut	som	har	fattats	

av	större	LPs.	Gompers,	Kaplan	och	Mukharlyamov	(2016)	undersöker	hur	PE-bolagen	

uppfattar	 sina	 LPs,	 med	 fokus	 på	 hur	 de	 sistnämnda	 utvärderar	 PE-fondernas	

prestationer.	Undersökningen	visar	 att	 de	 flesta	PE-aktörerna	upplever	 att	 LPs	 främst	

tittar	på	och	utvärderar	 absoluta	prestationer,	 snarare	 än	 relativ	prestation	 eller	 alfa-

mått	 gentemot	 publika	 marknadsinvesteringar.	 Författarnas	 uppfattning	 är	 att	

pensionsbolagen	 fokuserar	 mer	 på	 absolut	 avkastning	 för	 att	 kunna	 matcha	 vad	 de	

kallar	 absoluta	 skulder,	 det	 vill	 säga	 de	 betalningsåtaganden	 de	 har	 gentemot	

pensionstagare.	 

  

Enligt	Franzoni,	Nowak	och	Phalippou	(2012)	är	illikvida	tillgångar	som	PE	bäst	lämpat	

för	långsiktiga	investerare.	De	kan	ha	en	längre	investeringsperiod	för	att	de	kan	låsa	in	

kapitalet	 under	 långa	 perioder.	 Exempel	 på	 långsiktiga	 investerare	 med	 långa	

durationer	 är	 pensionsfonder	 (Franzoni,	 Nowak	 &	 Phalippou,	 2012).	 Genom	 tidigare	

forskning	 har	 ett	 PE-bolagens	 prestationer	 kunnat	 kopplas	 samman	 med	 graden	 av	

återinvestering	 från	 LPs	 (Sensoy,	 Wang	 &	 Weisbach,	 2014).	 Investerare	 ges	 i	 regel	
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möjligheten	att	återinvestera	i	PE-bolagens	nästkommande	fonder	och	det	val	som	en	LP	

gör	 anses	 reflektera	 hur	 bra	 PE-bolaget	 har	 kunnat	 prestera	 hittills.	 Svenska	

pensionsbolag,	 bland	 annat	 AP6	 (2017),	 skriver	 även	 att	 de	 har	 gått	 från	 passiva	

strategier	 såsom	 investeringar	 genom	 fond-i-fond	 till	 att	 investera	 direkt	 i	 PE-fonder	

och	 portföljföretag.	 Under	 PE-branschens	 relativt	 korta	 historia	 har	 således	 intresset	

från	LPs	ökat	stadigt.	Det	aggregerade	kapitalet	 i	denna	grupp	söker	alltid	avkastande	

marknader	att	placera	 i.	Vilka	makroekonomiska	 faktorer	 som	påverkar	 investerarnas	

kapitalallokering	tåls	därför	att	titta	närmare	på. 

3.4	Finansiella	cykler	och	kapitalflöden	till	PE	

PE-sektorn	påverkas	av	ekonomiska,	 finansiella	och	 industrispecifika	 cykler	 (Demaria,	

2014).	 Medan	 ekonomiska	 och	 industrispecifika	 cykler	 framförallt	 inverkar	 på	

portföljbolagens	 prestationer	 gäller	 för	 de	 finansiella	 cyklerna	 att	 de	 avgör	

kapitalinflödet	 till	 PE-fonderna.	 Konsekvent	 gäller,	 enligt	 Demaria	 (2014)	 att	

kapitalinflödet	 till	 PE	 också	 anger	 var	 i	 PE-cykeln	 vi	 befinner	 oss,	 det	 vill	 säga	 om	

branschen	 präglas	 av	 hög	 eller	 låg	 aktivitet	 i	 fråga	 om	 investeringar,	 exits	 och	

kapitalinflöden	 till	 fonderna.	 På	 senare	 år	 har	 detta	 kapitalinflöde	 ökat	 kraftigt	 vilket	

framgår	i	mätningar	från	OECD	(2015).	Flera	branschrapporter	har	beskrivit	detta	som	

en	effekt	av	att	det	råder	ett	överskott	av	likviditet	i	den	globala	ekonomin	(Bain,	2016;	

PwC,	2015).	Med	“likviditetsöverskott”	menar	exempelvis	Bain	(2012)	att	tillväxttakten	

för	 global	 BNP	 har	minskat	 stadigt	 de	 senaste	 decennierna,	 samtidigt	 som	 de	 globala	

finansiella	 tillgångarna	 har	 expanderat	 kraftigt.	 Bain	 delar	 upp	 det	 globala	 kapitalet	 i	

kategorierna	 verklig	 ekonomi	 och	 finansiell	 ekonomi.	 Med	 den	 verkliga	 ekonomin	

åsyftas	den	globala	tillgångsbasen,	total	BNP	samt	årliga	bruttobesparingar	tillgängliga	

för	investeringar.	Med	den	finansiella	ekonomin	åsyftas	såväl	finansiella	tillgångar	som	

finansiella	säkerheter.	Enligt	Bains	rapport	kommer	 finansiella	 tillgångar	att	uppgå	 till	

900	biljoner	dollar	år	2020,	vilket	är	en	ökning	med	50	procent	från	2010	års	nivå	(Bain,	

2016).	 De	 finansiella	 tillgångarna	 kommer	 därmed	 vara	 tio	 gånger	 större	 än	 verklig	

global	BNP.	 

  

Den	 kraftiga	 ökningen	 av	 finansiella	 tillgångar	 har	 också	 tydliga	 kopplingar	 till	 den	

senaste	 finanskrisen	 och	 dess	 effekter.	 En	 bromsad	 BNP-tillväxt	 fick	 regeringar	 och	

centralbanker	 i	 Europa	 och	 USA	 att	 införa	 finans-	 och	 penningpolitiska	
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stimulansåtgärder	 (Bain	 2012).	 Expansiv	 penning-	 och	 finanspolitik	 ledde	 till	 låga	

räntor,	 vilket	 fick	 företag	 och	 institutionella	 investerare	 att	 placera	 sitt	 kapital	 i	 mer	

högavkastande	marknader,	exempelvis	aktiemarknaderna.	Olika	studier	visar	att	kapital	

söker	sig	till	högavkastande	tillgångsklasser	när	räntan	är	låg	på	marknaden.	Redan	före	

finanskrisen	2008	skrev	Blundell-Wignall	(2007)	att	överskottet	av	globala	besparingar	

och	 likviditet	 bidrar	 till	 att	 avkastningen	 på	 obligationer	 sjunker.	 Detta	 ökar	 i	 sin	 tur	

intresset	 för	 högavkastande	 investeringar,	 vilket	 i	 regel	 PE-bolagen	 står	 för.	 Enligt	

Blundell-Wignall	(2007)	är	det	en	kombination	av	stark	efterfrågan	hos	investerare	och	

tillgänglig	finansiering	som	har	lett	till	den	starka	tillväxten	av	kapital	som	är	tillgängligt	

för	PE-bolag. 

	

Tidigare	 forskning,	bland	annat	av	Rüffer	och	Stracca	 (2006)	har	argumenterat	 för	att	

“likviditetsöverskott”	kan	definieras	som	den	artificiellt	uppkomna	penningmängd	som	

orsakats	 av	 tillskjutning	 av	 likvida	 medel	 från	 centralbanker.	 I	 flera	 fall	 är	

kapitalökningar	 hos	 potentiella	 LPs	 dock	 inte	 att	 betrakta	 som	 nytt	 kapital	 avsett	 för	

investeringar.	 Exempel	 på	 detta	 är	 när	 finansiella	 institutioner	 ägnar	 sig	 åt	 så	 kallad	

hamstring	 av	 likviditet	 i	 syfte	 att	 bygga	 starka	 likviditetsbuffertar	 (Beaupain	&	Durré,	

2015).	 Hamstring	 av	 likviditet	 uppstår	 av	 olika	 skäl.	 Utöver	 regulatoriska	

bankkapitalkrav	som	exempelvis	Basel	III	kan	bankerna	själva	välja	att	rusta	inför	tider	

när	de	plötsligt	kan	vara	i	stort	behov	av	likviditet	(Demaria,	2014).	Vid	ökad	kreditrisk	

och	osäkerhet	kring	motpartens	kreditvärdighet	ökar	också	denna	hamstring	(Beaupain	

&	Durré,	 2015).	 Eftersom	att	 PE-investeringar	 historiskt	 sett	 har	 inneburit	 att	 pengar	

låses	in	under	flera	år	kan	slutsatsen	dras	att	PE-investeringar	går	stick	i	stäv	med	den	

hamstring	 som	 nämns	 ovan.	 En	 rimlig	 tanke	 är	 att	 den	 kraftiga	 ökningen	 av	

andrahandsmarknader	 har	 öppnat	 upp	 för	möjligheten	 att	 öka	 både	 likviditetsbuffert	

och	 PE-allokering	 (Bain,	 2016).	 Investerare	 har	möjlighet	 att	 vid	 behov	 sälja	 sina	 PE-

innehav	om	ytterligare	likviditet	skulle	krävas	till	bufferten.	

 

Kapitalinflödet	 till	 PE	 bestäms	 av	 den	 totala	 mängden	 investeringar	 som	 görs	 av	 de	

vanligaste	 investerarna,	 det	 vill	 säga	 förmögna	 privatpersoner,	 försäkringsbolag	 och	

banker,	 företag	samt	pensionsfonder.	Utöver	separata	allokeringsstrategier	styrs	dessa	

aktörers	 kapitalutflöden	 av	 en	 rad	 olika	 underliggande	 faktorer.	 Förmögna	

privatpersoners	allokering	mot	PE	påverkas	av	deras	 likviditetsgrad	och	de	råd	de	 får	
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från	bland	annat	banker.	Försäkringsbolag	och	bankers	allokering	mot	PE	påverkas	av	

kreditvärdighet,	 bankers	 tillsynsregler	 och	 förvaltade	 tillgångar.	 Företagens	 allokering	

påverkas	av	nettoresultat	och	totala	tillgångar.	Pensionsfonder	påverkas	även	dessa	av	

totala	förvaltade	tillgångar	(Demaria,	2014).	

 

Kraftiga	 inflöden	 av	 kapital	 från	 LPs	 till	 PE	 har	 tidigare	 skådats	 i	 till	 exempel	 LBO-

boomen	mellan	åren	2002-2007	(Shivdasani	&	Wang,	2011).	Denna	drevs	till	stor	del	av	

kraftig	 tillväxt	 av	 så	kallade	collateralized	debt	obligations	 (CDOs),	 vilka	kan	beskrivas	

som	obligationer	 bestående	 av	 flera	 andra	 skuldsedlar.	 Enligt	 författarna	bidrog	 stora	

förändringar	på	strukturerade	kreditmarknader	till	att	utbudet	av	likviditet	ökade.	Detta	

skedde	 genom	 att	 institutionella	 investerare,	 såsom	 försäkringsbolag	 och	

pensionsfonder	som	investerade	i	CDOs	även	indirekt	investerade	i	PE-bolagens	fonder	

(Shivdasani	&	Wang,	2011).	Kapitalets	storlek	och	inflöden	i	PE	beror	således	på	en	rad	

olika	faktorer.	Vilka	effekter	dessa	händelser	har	på	PE-sektorn	är	en	av	huvudfrågorna	i	

denna	 uppsats.	Härnäst	 kommer	 vi	 därför	 att	 redogöra	 för	 den	 befintliga	 forskningen	

inom	detta	område. 

3.5	LP-kapitalets	påverkan	på	PE-sektorn	

Enligt	 Demaria	 (2014)	 kan	 förändringar	 i	 de	 underliggande	 strukturerna	 hos	 LPs	

påverka	kapitalinflödet	till	PE	och	därigenom	skapa	både	bubblor	och	krascher	på	PE-

marknaden.	 Sådana	 förändringar	 kan	 vara	 regleringar	 som	 påförs	 banker	 i	 syfte	 att	

stärka	kreditvärdigheten.	Exempel	på	detta	är	Basel	II-	och	III-avtalen	som	inneburit	att	

bankernas	kostnader	för	att	investera	i	PE	har	ökat,	en	åtgärd	som	“kan	torka	ut	en	av	de	

viktigaste	 huvudkällorna	 för	 PE-finansiering	 i	 Europa”	 (Demaria,	 2014,	 s.	 245).	 En	

annan	 förändring	kan	uppstå	när	utlåningsräntan	sänks	kraftigt	på	en	marknad,	vilket	

har	lett	till	att	pensionsfonder	söker	sig	till	nya	investeringsformer	för	att	kunna	betala	

växande	 pensionsutbetalningar	 (OECD,	 2016).	 Enligt	 Stowell	 (2013)	 var	 förmånliga	

räntor	 i	 kombination	med	 en	 låg	 grad	 av	 betalningsinställningar	 och	 stor	 tillgång	 till	

kapital	orsaken	till	att	PE-industrin	steg	kraftigt	under	2002–2007.	

 

Blundell-Wignall	(2007)	menar	att	det	ökade	kapitalinflödet	ska	ha	ökat	pressen	hos	PE-

bolagen	 att	 hitta	 högavkastande	 affärer.	 Studier	 som	bekräftar	 denna	bild	 har	 gjorts	 i	

flera	omgångar	(Gompers	&	Lerner,	2000;	Kaplan	&	Stein,	1993).	Gompers	och	Lerner	
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(2000)	 kunde	 genom	 sin	 studie	 av	 4000	 VC-investeringar	 gjorda	 mellan	 åren	 1987–

1995	 visa	 att	 förhöjt	 inflöde	 av	 kapital	 till	 PE-fonder	 korrelerar	 starkt	 med	 förhöjda	

värderingar	 i	 bolagsförvärv.	 Enligt	 författarna	 tenderar	 PE-bolag	 att	 sänka	 kraven	 för	

bolagsförvärv	 under	 perioder	 av	 höga	 inflöden	 av	 kapital.	 Detta	 kan	 förklara	 den	

felprissättning	 på	 flera	 tillgångar	 som	 Kaplan	 och	 Stein	 (1993)	 undersökte	 och	 som	

ledde	 fram	 till	 en	 större	buyout-kris	 i	 slutet	 på	 1980-talet.	 Emellertid	 påstår	Demaria	

(2014)	att	det	inte	är	volymerna	utan	snarare	hastiga	accelerationer	eller	retardationer	i	

investeringarna	 som	 är	 skadliga	 för	 PE-sektorn.	Han	menar	 att	 PE-sektorn	 utsätts	 för	

chocker	i	form	av	plötsliga	och	kraftiga	inflöden	av	kapital	från	LPs	och	att	PE-bolagen	är	

dåligt	förberedda	på	denna	inströmning.	Som	exempel	på	det	anger	han	de	PE-bubblor	

som	byggdes	upp	åren	1999–2001	och	2005–2008	och	menar	att	dessa	var	 ett	direkt	

resultat	av	hastiga	inflöden	av	kapital.	Detta	påverkar	i	sin	tur	avkastningen	i	branschen	

negativt,	det	vill	säga	helt	i	motsats	till	syftet	med	investeringar	från	LPs.	

 

Frågan	om	vad	som	är	“för	mycket	kapital	på	PE-marknaden”	bör	begrundas,	detta	görs	

enklast	 genom	 att	 belysa	 PE-bolagens	 behov	 av	 nytt	 kapital.	 Enligt	 Demaria	 (2014)	

bestäms	 kapitalbehovet	 av	 antalet	 portföljbolag	 som	 behöver	 tillväxtfinansiering	 och	

utvecklingskapital.	 Detta	 i	 sin	 tur	 varierar	 i	 olika	 tider	 beroende	 på	 vilka	

marknadsvillkor	samt	makroekonomiska,	sociala	och	demografiska	faktorer	som	råder.	

En	av	de	skadliga	effekterna	av	för	mycket	kapital	på	marknaden	påstås	vara	att	några	

GPs	som	tilldelats	kapital	från	LPs	inte	lyckas	sätta	kapitalet	i	arbete,	även	kallad	capital	

overhang	 (Demaria	 2014).	 Enligt	 Demaria	 leder	 “för	 mycket”	 capital	 overhang	 till	 att	

konkurrensen	mellan	 fonder	ökar,	värderingsmultiplarna	ökar	och	bolagen	misslyckas	

med	 att	 generera	 förväntad	 internränta.	 Demaria	 argumenterar	 dock	 för	 att	 det	 inte	

råder	capital	overhang	på	PE-marknaden.	Istället	gäller	att	pengarna	som	kommer	in	till	

PE-fonderna	också	nyttjas	väl.	Demaria	menar	att	det	 inte	existerar	 för	mycket	kapital	

på	marknaden	utan	 tvärtom	 saknas	 kapital,	 vilket	 kan	bevisas	 av	den	höga	 graden	 av	

kapital	i	arbete	i	fonderna.	 

  

Franzoni,	 Nowak	 och	 Phalippou	 (2012)	 studerar	 relationen	 mellan	 likviditeten	 på	

marknaden	 och	 PE-bolagens	 avkastning.	 De	 antar	 att	 förhållandet	 mellan	 dessa	

återspeglar	effekten	 som	 tillgången	 till	 likviditet	har	på	PE-bolagens	avkastning.	Detta	

menar	de	 för	 att	 avkastningen	korrelerar	med	 likviditeten	på	marknaden.	Kopplingen	
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mellan	dessa	beror	på	att	PE-bolagens	avkastning	är	beroende	av	tillgång	till	kapital	från	

långivare.	 I	 samband	med	 att	 PE-bolagens	 investeringar	 ofta	 är	 högt	 belånade	 blir	 de	

känsliga	om	långivarna	ställs	inför	kapitalbegränsningar	(Franzoni,	Nowak	&	Phalippou,	

2012).	 De	 fann	 även	 en	 koppling	mellan	 likviditeten	 på	marknaden	 och	 tillgången	 till	

kapital.	 Tillgång	 till	 kapital	 från	 långivare	 är	 avgörande	 för	 PE-bolagen,	 dels	 vid	

finansiering	av	investeringar	men	även	vid	refinansiering	av	belånade	affärer.	Franzoni,	

Nowak	och	Phalippou	(2012)	kommer	därmed	 fram	till	 att	avkastningen	bör	öka	med	

mer	likviditet	på	marknaden.	

 

Harris,	 Jenkinson	och	Kaplan	(2014)	undersöker	hur	PE-bolagens	 fonder	är	relaterade	

till	kapital	som	flödar	in	i	PE-branschen	och	i	PE-bolagens	fonder.	Detta	undersökte	de	

genom	att	se	hur	avkastningen	från	fonderna	påverkades	vid	ett	högre	inflöde	av	kapital.	

De	 fann	 att	 avkastningen	 från	 fonderna	 har	 ett	 signifikant	 negativt	 samband	 med	

inflödet	 av	 kapital	 i	 fonderna,	 vilket	 innebär	 att	mer	 kapital	 till	 fonderna	 leder	 till	 en	

avtagande	avkastning.	Avkastning	de	fokuserade	på	är	absoluta	prestationsmått	 i	 form	

av	internränta	och	exit-multipel.	Detta	visar	att	ju	mer	kapital	som	flödar	in	i	branschen	

desto	lägre	kommer	avkastningarna	att	bli	på	sikt.	Harris,	Jenkinson	och	Kaplan	(2014)	

menar	därmed	att	ökat	inflöde	av	kapital	till	PE-fonderna	leder	till	lägre	avkastning.	

 

Många	aktörer	på	marknaden	har	varit	oroliga	för	hur	PE-bolagens	avkastning	varierar	

med	 storleken	 på	 fonden,	 enligt	 Harris,	 Jenkinson	 och	 Kaplan	 (2014).	 Forskarna	 har	

dock	 inte	 funnit	 något	 signifikant	 samband	 mellan	 PE-bolagens	 fondstorlek	 och	

avkastningen,	vilket	 innebär	att	större	fonder	 inte	behöver	 innebära	högre	avkastning.	

Det	säger	 likväl	också	att	mindre	fonder	 inte	heller	behöver	 leda	till	högre	avkastning.	

De	 visar	 dock	 på	 att	 storlekarna	 på	 fonderna	 i	 PE-branschen	 i	 genomsnitt	 har	 ökat.	

Innehavsperioderna	har	sedan	1990-talet	ökat	och	uppgår	hos	många	PE-bolag	till	fem	

år	 (Bain,	 2017;	 Kaplan	 &	 Strömberg,	 2009).	 Bain	 (2017)	 menar	 att	 ökade	

innehavsperioder	är	en	direkt	orsak	av	högre	värderingsmultiplar,	dels	för	att	andelen	

turnaround-affärer	ökar	men	även	eftersom	att	det	tar	längre	tid	att	sälja	dyrare	bolag.	

 

Finansiella	 bubblor	medför	 ofta	 i	 förlängningen	 stora	 relativa	 eller	 absoluta	 förluster,	

vilket	 är	 skäl	 för	 LPs	 att	 söka	 sig	 bort	 från	 överhettade	marknader	 (Demaria,	 2014).	

Enligt	Demaria	kan	förändringar	i	tillgångspriser	på	PE-marknaden	ses	som	en	indikator	
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på	 en	 överhettad	 marknad.	 Om	 tillgångspriserna	 ökar	 kraftigt	 finns	 en	 risk	 att	

portföljbolag	 handlas	 till	 prisnivåer	 som	 blir	 svåra	 att	 överstiga	 vid	 försäljning.	

Samtidigt	menar	Demaria	(2014)	att	det	blir	svårt	att	koppla	en	eventuell	bubbla	i	PE-

marknaden	till	inflöde	av	kapital,	på	grund	av	att	ökad	allokering	mot	PE	också	tenderar	

att	 följa	 tillväxten	 i	 förvaltade	 tillgångar	 hos	 investeraren.	 De	 naturliga	 cyklerna	 bör	

således	tas	i	beaktande	och	han	menar	att	det	nya	kapitalet	fyller	en	funktion	i	form	av	

möjligheten	 att	 förvärva	 större	 portföljbolag.	 Detta	 ska	 enligt	 honom	 leda	 till	 att	

kapitalinflöde	som	indikator	för	att	bedöma	risken	för	bubblor	blir	missledande.	

 

Demaria	 (2014)	beskriver	PE	 som	ett	 “finansiellt	 ekosystem	som	 lever	 i	 symbios	med	

noterade	och	 icke-noterade	marknader”	(Demaria,	2014,	s.	247).	Detta	kan	tolkas	som	

att	 även	 om	 PE-fonderna	 är	 slutna	 och	 kapitalet	 är	 bundet	 samt	 att	 ägarna	 är	

majoritetsägare,	 påverkas	 värderingarna	 i	 portföljbolagen	 av	 värderingar	 på	 publika	

marknader.	 Robinson	 och	 Sensoy	 (2016)	 menar	 att	 PE-bolagens	 kassaflöden	 har	 ett	

signifikant	samband	med	publika	marknader.	De	undersökte	detta	genom	att	se	hur	de	

likvida	 egenskaperna	 i	 PE-bolags	 kassaflöden	 avviker	 från	 det	 cykliska	 inflödet	 i	

fonderna.	Detta	för	att	den	aggregerade	finansieringen	av	PE-fonderna	kan	ses	som	ett	

mått	på	likviditeten	på	PE-marknaden.	Robinson	och	Sensoy	(2016)	kom	fram	till	att	PE-

bolagen	 underpresterar	 efter	 att	 ha	 finansierats	 i	 “heta”	marknader.	 De	menar	 att	 en	

nyckelfaktor	till	detta	är	att	GPs	väljer	när	de	ska	distribuera	kapital,	och	de	distribuerar	

kapitalet	mindre	frekvent	efter	“heta”	marknader.	Detta	påverkar	LPs	när	de	ska	binda	

kapital	över	den	 rådande	konjunkturen,	 för	enligt	Robinson	och	Sensoy	 (2016)	är	PE-

bolagens	 avkastning	 lägre	 efter	 att	 kapitalanskaffning	 skett	 under	 “heta”	 marknader.	

Genom	 sina	 observationer	 kom	 de	 fram	 till	 att	 PE-bolagens	 avkastning	 distribuerar	

likviditet	 i	 ekonomin.	 Däremot	 gör	 PE-bolagen	 en	 sämre	 avkastning	 relativt	 publika	

marknaden	 efter	 att	 kapitalanskaffning	 skett	 under	 “heta”	 marknader	 (Robinson	 &	

Sensoy,	2016). 
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4.	Metod	

4.1	Forskningsansats	

För	 studien	 tillämpades	 en	 kvalitativ	 ansats.	 Det	 huvudsakliga	 skälet	 till	 detta	 var	 att	

fokus	 i	 syfte	 och	 frågeställningar	 låg	 på	 PE-aktörernas	 egna	 upplevelser	 och	 åsikter.	

Inom	vetenskaplig	 forskning	används	kvantitativ	och	kvalitativ	metod	(Bryman	&	Bell,	

2013).	 Medan	 kvantitativ	 forskning	 har	 ett	 fokus	 på	 att	 samla	 in,	 kvantifiera	 och	

analysera	 data	 lägger	 den	 kvalitativa	 forskningen	 vikt	 vid	 ord	 under	 insamlingen	 och	

analysen	av	data	(Bryman	&	Bell,	2013). 

  

I	denna	studie	applicerades	även	en	iterativ	strategi,	vilket	gav	oss	friheten	att	röra	oss	

fram	och	 tillbaka	mellan	data	 och	 teori	 under	 hela	 forskningsprocessen.	Den	 iterativa	

strategin	 är	 ett	 mellanting	 mellan	 deduktion	 och	 induktion,	 de	 två	 vanligaste	

forskningsperspektiven	 på	 hur	 teori	 ska	 behandlas	 (Bryman	&	Bell,	 2013).	Medan	 ett	

deduktivt	synsätt	innebär	att	forskningen	styrs	av	teorin	gäller	för	ett	induktivt	synsätt	

att	 teorin	 är	 ett	 resultat	 av	 forskningen.	 Den	 iterativa	 strategin	 innebär	 således	 att	

forskaren	 både	 kan	 låta	 teorin	 styra	 forskningens	 riktning	men	 även	 justera	 valet	 av	

teori	i	efterhand,	baserat	på	vilken	data	som	genereras	i	anskaffningen	av	empiri.	Detta	

kan	bli	behjälpligt	i	de	fall	där	forskaren	inte	vill	låsa	upp	sig	vid	ett	för	snävt	utbud	av	

teorier	 eller	 om	man	 vill	 ha	 utrymme	 för	 att	 ställa	 nya	 frågor	 baserat	 på	 ny	 kunskap	

under	processens	gång.	Det	iterativa	arbetssättet	tog	sig	i	den	här	studien	uttryck	genom	

att	 frågeställningarna	 genererades	 utifrån	 befintliga	 rapporter	 och	 forskning	 inom	

PE.	 	Baserat	 på	 de	 data	 som	 framkom	 kunde	 vi	 stegvis	 se	 vilka	 teorier	 som	 kunde	

appliceras	för	att	analysera	empirin.	Genom	sin	anpassningsbara	karaktär	fungerade	det	

iterativa	arbetssättet	väl	med	de	öppna	frågor	som	ställdes	i	intervjuerna.	Eftersom	att	

dessa	 genererade	 en	 stor	 bredd	 i	 svaren	behövde	 vi	 vara	 öppna	 för	 att	 inkludera	nya	

teorier. 

  

Den	huvudsakliga	 inriktningen	 för	studien	var	ett	 tolkningsinriktat	synsätt.	 	Med	detta	

menar	 vi	 dels	 att	 våra	 respondenter	 fick	 beskriva	 sin	 upplevda	 verklighet	 av	 PE-

branschen	 men	 också	 att	 vi	 löpande	 tolkade	 vad	 PE-aktörerna	 förmedlade	 under	

intervjuerna.	 	Merparten	av	de	kvantitativa	studier	som	har	gjorts	 tidigare	har	ett	mer	
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positivistiskt	synsätt,	vilket	lämpar	sig	bra	när	forskaren	vill	få	fram	en	objektiv	bild	av	

verkligheten	 (Bryman	 &	 Bell,	 2013).	 Undersökningarna	 baseras	 ofta	 på	 statistik	 och	

passar	när	exempelvis	 fördelning	av	kapital,	antal	aktörer	och	avkastning	ska	studeras	

och	 analyseras	 och	 när	 det	 finns	 krav	 på	 att	 informationen	 ska	 vara	 kvantifierbar.	 Vi	

menar	dock	att	den	objektiva	verkligheten	inte	kan	ge	all	information	om	hur	och	varför	

marknadsaktörer	agerar	på	ett	visst	sätt.		

	

Vi	valde	att	undersöka	PE-aktörernas	subjektiva	upplevelser	av	branschen	eftersom	att	

det	 är	 dessa	 personer	 som	 driver	 PE-marknaden	 framåt	 genom	 att	 bestämma	 vilka	

investeringar	som	ska	göras,	när	de	ska	göras	och	till	vilket	pris.	Därför	bedömde	vi	dem	

som	 bäst	 lämpade	 att	 beskriva	 PE-branschen	 ur	 ett	 inifrånperspektiv.	 Eftersom	 att	

empirin	i	studien	grundade	sig	i	åsikter	och	upplevelser	hos	PE-aktörer	och	att	empirin	

också	 analyserades	 utifrån	 vad	 dessa	 personer	 sade,	 bör	 hänsyn	 tas	 till	 bristen	 på	

objektivitet.	Detta	behandlas	närmare	i	avsnittet	om	validitet. 

4.2	Kvalitativa	intervjuer	

För	 de	 frågeställningar	 som	 ligger	 till	 grund	 för	 denna	 undersökning	 lämpade	 sig	

användandet	av	kvalitativa	intervjuer,	som	är	en	av	de	vanligaste	metoderna	i	kvalitativ	

forskning	(Bryman	&	Bell,	2013).	Frågeställningarna	hade	till	viss	del	kunnat	besvaras	

genom	 enkäter,	 skriftlig	 företagsinformation	 eller	 annan	 kvantitativ	 data.	 Ett	 sådant	

standardiserat	 format	 innebär	 dock	 begränsade	 möjligheter	 att	 följa	 upp	 intressanta	

svar	 med	 följdfrågor.	 Med	 den	 kvalitativa	 intervjun	 kunde	 vi	 istället	 få	 till	 en	 mer	

levande	diskussion.	Vi	ville	även	under	intervjuprocessens	gång	kunna	addera	och	ändra	

frågor,	baserat	på	de	tidigare	svar	vi	fått.	Genom	att	tillåta	intervjun	att	röra	sig	i	olika	

riktningar	lyckades	vi	fånga	upp	vad	intervjupersonerna	själva	upplever	vara	relevanta	

och	 viktiga	 faktorer	 som	 kan	 vara	 förklarande	 för	 utvecklingen	 inom	 PE-marknaden.	

Detta	 hade	 ansetts	 som	 en	 störning	 i	 kvantitativa	 undersökningar	 (Bryman	 &	 Bell,	

2013).	 

  

Vi	 valde	 att	 använda	 oss	 av	 semistrukturerade	 intervjuer	 framför	 fördjupande	 och	

ostrukturerade	 intervjuer	 (Ahrne	&	 Svensson,	 2015).	 Detta	 gav	 oss	 friheten	 att	 ha	 en	

levande	diskussion	med	respondenterna	i	likhet	med	ett	vanligt	samtal,	samtidigt	som	vi	

också	 kunde	 föra	 diskussionen	 i	 en	 given	 riktning	 för	 att	 få	 svar	 på	 våra	
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forskningsfrågor.	Till	vår	hjälp	använde	vi	en	intervjuguide	där	vi	utformade	teman	samt	

öppna	och	utforskande	frågor	utifrån	studiens	syfte.	På	så	vis	tilläts	intervjupersonerna	i	

stor	 utsträckning	 att	 utforma	 och	 fördjupa	 sina	 svar	 utan	 att	 vi	 styrde	 för	 mycket	

(Bryman	&	Bell,	2013).	Intervjuguiden	hade	en	systematisk	uppbyggnad	som	vi	försökte	

att	förhålla	oss	till	samtidigt	som	vi	eftersträvade	en	flexibel	intervjuprocess	där	vi	hade	

möjligheten	 att	 följa	 upp	 olika	 påståenden	 som	 intervjupersonerna	 gav.	 Vidare	 följde	

guiden	tre	steg,	där	respondenterna	inledningsvis	tillfrågades	om	upplevda	förändringar	

i	 investerarnas	 efterfrågan,	 vilket	 inkluderade	 kapitalinflöden	på	marknaden.	Därefter	

ställdes	 frågor	 om	 eventuella	 förändringar	 i	 bolagens	 eget	 arbete	 kring	 investeringar	

och	avslutningsvis	ombads	respondenterna	utveckla	sin	syn	på	branschens	utveckling,	

inklusive	möjligheter	och	utmaningar.	Vår	strävan	var	även,	till	en	viss	utsträckning,	att	

låta	 den	 intervjuade	 själv	 ta	 upp	 teman	 som	 var	 av	 intresse	 för	 denne.	 De	 två	 första	

intervjuerna	transkriberades	direkt	efter	utförandet	och	utvärderades	i	syfte	att	se	om	

det	 fanns	 återkommande	 teman	 och	 faktorer	 som	 vi	 även	 vill	 ta	 upp	 i	 de	 resterande	

intervjuerna.	Exempel	på	sådana	faktorer	var	co-investments	och	investeringsmandat.	 

  

Intervjuerna	utfördes	på	dagtid	hos	PE-bolagen	och	för	intervjutiden	avsatte	vi	45	till	60	

minuter	per	intervju.	Vi	fann	att	detta	var	en	bra	balans	mellan	att	ha	utrymme	för	att	

komma	 in	 på	 djupet	 i	 frågorna	 och	 samtidigt	 inte	 ta	 för	 mycket	 av	 respondenternas	

arbetstid.	 Dock	 märkte	 vi	 under	 intervjuprocessen	 att	 så	 länge	 våra	 frågor	 blev	

besvarade	kunde	 intervjutiden	variera	utan	att	kvaliteten	drabbades.	Därmed	skiftade	

längden	på	intervjuerna	i	praktiken	från	30	minuter	upp	till	en	timme	och	intervjuerna	

avslutades	när	frågorna	hade	blivit	besvarade.	En	av	fördelarna	med	att	vi	var	två	som	

intervjuade	var	att	den	ena	kunde	ställa	frågor	medan	den	andre	förde	anteckningar	och	

följde	upp	 intressanta	spår.	De	 inspelade	 intervjuerna	 transkriberades	av	 intervjuarna	

själva.	 Vad	 beträffar	 detaljrikedomen	 i	 transkriberingen	 strävade	 vi	 efter	 en	 relativt	

formell	 skriftspråklig	 karaktär.	 Vi	 valde	 i	 denna	 studie	 att	 kalla	 de	 personer	 vi	

intervjuade	 för	 “respondenter”,	 som	kan	definieras	 som	 “vilken	person	 som	helst	 som	

svarar	på	en	enkät	eller	frågor”	(Ahrne	&	Svensson,	2015,	s.	47). 

4.3	Urval		

Inför	undersökningen	kontaktade	vi	alla	buyout-företag	som	är	ordinarie	medlemmar	i	

branschföreningen	 SVCA.	 Vid	 initial	 kontakt	 med	 företagen	 presenterade	 vi	
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inledningsvis	 uppsatsämnet	 och	 problemformuleringen.	 I	 flertalet	 fall	 ställde	 vi	 en	

öppen	 fråga	 om	 huruvida	 det	 fanns	 någon	 anställd	 på	 en	 relevant	 position	 inom	

företaget	 som	 vill	 ställa	 upp	 på	 en	 intervju.	 Syftet	med	 denna	 öppna	 fråga	 var	 att	 ge	

bolaget	 möjligheten	 att	 själva	 välja	 ut	 en	 så	 kallad	 nyckelinformant,	 det	 vill	 säga	 en	

person	med	 särskild	 erfarenhet	 och/eller	 kunskap	 inom	 det	 valda	 forskningsområdet	

samt	med	förmåga	att	förmedla	denna	kunskap	(Bryman	&	Bell,	2013).	Nackdelen	med	

att	 ställa	 en	 sådan	 öppen	 fråga	 är	 den	 ökade	 risken	 att	 vi	 tilldelas	 en	 företrädare	 för	

bolaget	som	enbart	kommer	att	ge	en	positiv	bild	av	verksamheten	(Ahrne	&	Svensson,	

2015).	Dock	var	intervjufrågorna	av	en	sådan	karaktär	att	de	svårligen	kunde	uppfattas	

som	kritiska	mot	de	 enskilda	PE-bolag	 som	vi	 träffade	utan	de	mest	 kritiska	 frågorna	

gällde	 branschen	 i	 sig.	 Med	 detta	 i	 åtanke	 bad	 vi	 ofta	 respondenterna	 att	 utveckla	

kritiska	synpunkter	på	just	branschen.	I	de	fall	där	det	endast	talades	i	positiva	termer	

om	en	viss	förändring	bad	vi	respondenterna	att	fundera	på	om	det	också	kunde	finnas	

eventuella	problem. 

  

En	metodmässig	avgränsning	som	gjordes	i	undersökningen	var	tidsspannet	för	vilket	vi	

undersökte	 förändringar	 i	 PE-branschen.	 En	 sådan	 avgränsning	 bör	 öka	

replikerbarheten	i	studien.	Genom	att	sträcka	oss	fem	år	bakåt	i	tiden	fångade	vi	in	ett	

tidsspann	 under	 vilket	 regeringar	 och	 centralbanker	 i	 Europa	 och	 USA	 har	 fört	 en	

expansiv	 finans-	och	penningpolitik	(Bain,	2017).	Detta	gjorde	att	 tidigare	studier	som	

har	 undersökt	 PE-marknaden	 under	 expansiva	 perioder	 blev	 applicerbara	 för	

jämförelse.	Fem	år	är	också	att	betrakta	som	relativt	lång	sikt	i	branschen	eftersom	att	

en	 sådan	 period	 kan	 inrymma	 förvärv,	 innehavsperiod	 och	 exit	 för	 ett	 och	 samma	

portföljbolag	(Rosenbaum	&	Pearl,	2009). 

 

Beträffande	antalet	intervjuer	som	bör	genomföras	för	att	nå	ett	tillfredsställande	urval	

var	 det	 snarare	 kvaliteten	 i	 dessa	 framför	 kvantiteten	 som	 prioriterades.	 Intervjuer	

skiljer	 sig	 kraftigt	 från	 standardiserade	 enkätundersökningar	 i	 fråga	 om	 antal	 och	

andelen	 svarande	 kan	 vara	 betydligt	 lägre	 (Bryman	 &	 Bell,	 2013).	 Däremot	

rekommenderas	åtminstone	mellan	tio	och	femton	intervjuer	för	att	urvalet	ska	ses	som	

representativt	(Ahrne	&	Svensson,	2015).		
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I	 SVCAs	 (2017b)	 medlemslista	 återfinns	 31	 svenska	 buyout-bolag.	 För	 denna	 studie	

intervjuade	 vi	 tolv	 anställda	 på	 tolv	 olika	 PE-bolag,	 vilket	 kan	 anses	 som	 en	

proportionellt	 sett	 stor	 andel.	 Samtliga	 respondenter	 arbetade	 på	 något	 vis	 med	

investeringar	inom	PE.	Däremot	bör	viss	hänsyn	tas	till	att	olika	åsikter	kan	råda	på	ett	

och	samma	bolag.	 Inom	forskningen	talas	det	om	representativitet	 i	kvalitativa	studier	

när	 den	 som	 intervjuar	 uppnår	 en	 så	 kallad	 “mättnad”,	 det	 vill	 säga	 ett	 stadie	 där	

forskaren	 “känner	 igen	 svaren	 och	 att	 samma	 svarsmönster	 återkommer	 i	 ett	 flertal	

intervjuer”	(Ahrne	&	Svensson,	2015,	s.	42).	Vi	fann	att	svaren	från	de	tolv	personerna	

kom	upp	i	en	sådan	mättnad	när	det	gällde	merparten	av	frågorna.	Sannolikt	påverkades	

mättnaden	 av	 att	 vi	 huvudsakligen	 ställde	 öppna	 frågor	 och	många	 följdfrågor,	 vilket	

också	gav	oss	en	stor	variation	av	svar.	

4.4	Intervjuanalys	

Kvale	 och	 Brinkmann	 (2012)	 rekommenderar	 att	 som	 intervjuare	 definiera	 val	 av	

analysmetod	 före	genomförandet	av	 intervjuerna.	Författarna	anser	att	 frågorna	 “vad”	

och	“varför”	först	bör	besvaras.	Med	detta	menas	att	undersökningens	innehåll	och	syfte	

tydligt	 ska	 ha	 definierats	 innan	 intervjuerna	 påbörjas.	 Som	 vi	 tidigare	 visat	 på	 så	

genomsyras	 den	 kvalitativa	 ansatsen	 av	 ett	 iterativt	 synsätt,	 vilket	 innebär	 att	 vi	 i	

forskningsprocessen	 har	 rört	 oss	 fram	 och	 tillbaka	 mellan	 data	 och	 teori.	 Analysen	

inleddes	redan	kort	efter	att	två	intervjuer	hade	genomförts	och	den	inledande	analysen	

påverkade	 den	 fortsatta	 processen	 med	 datainsamling.	 Därmed	 skedde	 intervjuer,	

transkribering	 och	 analys	 löpande	 om	 vartannat.	 Efter	 att	 alla	 intervjuerna	 hade	

transkriberats	 genomfördes	 kodning	 och	 kategorisering	 för	 att	 vi	 skulle	 få	 ett	 tydligt	

grepp	 om	 den	 samlade	 empirin	 som	 hade	 framkommit.	 Vi	 analyserade	 intervjuerna	

genom	 kodning	 och	 kategorisering	 och	 därefter	 jämförde	 vi	 detta	 med	 tidigare	

forskning.	

 

Kodningen	 utfördes	 genom	 att	 utvalda	 nyckelbegrepp	 från	 de	 transkriberade	

intervjuerna	 lokaliserades.	 Dessa	 bildade	 i	 sin	 tur	 övergripande	 teman	 som	 kunde	

kopplas	 till	 forskningsfrågorna.	 Kodningen	 skedde	 i	 en	 Excelfil,	 där	 vi	 ställde	 upp	

relevanta	påståenden	ur	samtliga	intervjuer	och	fyllde	i	vad	varje	respondent	hade	sagt	

om	 dessa.	 På	 så	 vis	 kunde	 vi	 se	 vilka	 mönster	 och	 åsikter	 som	 återkom.	 Kodningen	

övergick	 successivt	 till	 kategorisering.	 Syftet	 med	 kategoriseringen	 var	 att	 försöka	
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utreda	 hur	 ofta	 specifik	 information,	 åsikter	 och	 erfarenheter	 återkom	 i	 intervjuerna	

(Kvale	&	Brinkmann,	2012).	För	kategoriseringen	 jämförde	vi	 innehållet	 i	 intervjuerna	

sinsemellan	 och	 letade	 efter	 återkommande	 mönster,	 likheter	 och	 olikheter.	 Detta	

gjordes	för	att	se	om	frågeställningarna	kunde	besvaras	och	hur	svaren	skilde	sig	åt.		

	

På	grund	av	att	intervjuerna	huvudsakligen	innehöll	öppna	och	utforskande	frågor	blev	

en	del	resonemang	hos	respondenterna	mångtydiga,	 fördjupande	och	därigenom	svåra	

att	 fullt	 ut	 kvantifiera.	 Detta	 bidrog	 till	 att	 vi	 avstod	 från	 att	 skriva	 ut	 exempelvis	

procentenheter	 i	 analysen.	 Möjligheten	 att	 kvantifiera	 var	 dock	 aldrig	 syftet	 med	

studien.	En	renodlad	enkätundersökning	hade	annars	varit	bättre	lämpad	för	att	på	god	

grund	 ange	 den	 exakta	 representationen	 i	 svaren	 i	 form	 av	 procentenheter.	 Några	

mönster	som	framträdde	tidigt	 i	analysarbetet	var	att	stora	aktörer	i	högre	grad	köpte	

portföljbolag	till	mycket	högre	multiplar	än	vad	de	mindre	aktörerna	gjorde.	Samtidigt	

var	 det	 primärt	 mindre	 aktörer	 som	 uttryckte	 stark	 kritik	 och	 oro	 inför	

prisutvecklingen.	På	grund	av	dessa	skillnader	valde	vi	att	i	delar	av	analysen	benämna	

bolagen	som	små,	medelstora	och	stora	bolag.	Bolagen	delades	upp	efter	storleken	på	de	

portföljbolag	 som	 de	 investerade	 i,	 där	 vi	 huvudsakligen	 utgick	 från	 omsättning	

och/eller	 enterprise	 value.	 Genom	 att	 uppskatta	 en	 genomsnittlig	 storlek	 i	

portföljbolagen	kunde	vi	få	en	uppfattning	om	vilka	budgivningsprocesser	de	deltog	i.	 

  

Transkriberingen	 tolkades	utifrån	de	nyckelbegrepp	som	var	mest	 intressanta	 för	den	

här	 studien	 samt	 de	 som	 återkom	 frekvent	 i	 flertalet	 intervjuer.	 En	 vanlig	 form	 av	

tolkning	 är	 den	 hermeneutiska,	 vilket	 innebär	 att	 den	 som	 analyserar	 en	 text	 strävar	

efter	 att	 få	 fram	 “textens	 mening	 utifrån	 det	 perspektiv	 som	 dess	 upphovsman	 haft”	

(Bryman	 &	 Bell,	 2013,	 s.	 567).	 Enligt	 Kvale	 och	 Brinkmann	 (2012)	 är	 det	 största	

problemet	inom	forskningsintervjuer	att	frågorna	inte	är	tillräckligt	tydligt	formulerade.	

Detta	 kan	 få	 konsekvenserna	 att	 intervjuaren	 tolkar	 selektivt	 och	 endast	 presenterar	

utlåtanden	 som	 stödjer	 den	 egna	 tesen,	 så	 kallad	 tendentiös	 subjektivitet	 (Kvale	 &	

Brinkmann,	 2012).	 Den	 tendentiösa	 subjektiviteten	 tog	 vi	 hänsyn	 till	 genom	 att	 allt	 i	

kodningen	som	föll	inom	nyckelbegreppen	togs	upp	i	empirin,	även	om	det	kunde	anses	

motsäga	 tidigare	 forskning	 eller	 de	 andra	 respondenternas	 påståenden.	 Inför	

empiriredovisningen	togs	dock	endast	information	med	som	kunde	kopplas	till	studiens	

syfte	och	frågeställningar.	 
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4.5	Etiska	ställningstaganden	

De	etiska	aspekterna	blev	i	vår	studie	viktiga	att	ta	hänsyn	till	för	att	de	som	deltog	inte	

skulle	lida	skada	på	något	sätt	(Kvale	&	Brinkmann,	2012).	För	etiska	ställningstaganden	

utgick	 vi	 från	 Vetenskapsrådets	 (2002)	 fyra	 huvudkrav.	 Dessa	 är	 informationskravet,	

samtyckeskravet,	konfidentialitetskravet	och	nyttjandekravet.	 

  

Informations-	 och	 samtyckeskravet	 tillämpades	 genom	 att	 vi	 inför	 varje	 intervju	

upplyste	 samtliga	 respondenter	 om	 studiens	 syfte	 och	 vad	 den	 skulle	 användas	 till.	

Respondenterna	informerades	vidare	om	att	deltagandet	var	frivilligt	och	att	de	när	som	

helst	 kunde	avbryta	 sin	medverkan	 samt	välja	 att	 avstå	 från	att	 svara	på	vissa	 frågor.	

Samtliga	 respondenter	 utom	en	 gav	 sin	 tillåtelse	 till	 att	 diktafon	 fick	 användas	 för	 att	

spela	in	intervjun.	I	det	fall	respondenten	inte	ville	att	samtalet	spelades	in	togs	hänsyn	

till	 detta	och	 istället	 fördes	 skriftliga	minnesanteckningar.	Konfidentialitetskravet	 togs	

hänsyn	till	genom	att	samtliga	respondenter	under	hela	studiens	gång	förblev	anonyma.	

I	 samband	med	 att	 bolagen	 kontaktades	 försäkrade	 vi	 dem	om	 att	 samtliga	 individer,	

organisationer,	 arbetsplatser	 och	 personuppgifter	 kommer	 att	 behandlas	med	 största	

möjliga	 konfidentialitet.	 Eftersom	 vi	 ville	 ta	 del	 av	 respondenternas	 egna	 upplevelser	

och	åsikter	skulle	detta	kunna	innebära	att	deras	tankar	gick	stick	i	stäv	med	det	egna	

bolagets.	För	att	ingen	respondent	skulle	kunna	komma	till	skada	undanröjdes	därmed	

information	 om	 deras	 arbetsplats	 och	 yrkesroll.	 Vidare	 hanterades	 det	 inspelade	 och	

transkriberade	 materialet	 med	 största	 försiktighet.	 Samtliga	 inspelade	 intervjuer	

raderades	dessutom	efter	 transkriberingen.	Nyttjandekravet	 tillämpades	genom	att	de	

uppgifter	och	information	som	samlades	in	endast	användes	för	forskningsändamålet. 

4.6	Validitet	&	reliabilitet	

Denna	 studie	 bygger	 på	 kvalitativa	 intervjuer	 där	 syftet	 till	 största	 del	 var	 att	 fånga	

respondenternas	 egna	 uppfattningar	 och	 synsätt.	 Kvalitativa	 intervjuer	 innehåller	 till	

skillnad	 från	 kvantitativa	 intervjuer	 andra	 utmaningar	 när	 det	 gäller	 att	 uppnå	 hög	

reliabilitet	och	validitet.	Validitet	handlar	om	huruvida	de	slutsatser	som	genererats	från	

undersökningen	 håller	 ihop	 eller	 ej.	 Validitet	 utreder	 också	 huruvida	 den	metod	 som	

används	verkligen	undersöker	det	som	den	är	avsedd	att	undersöka,	i	“den	utsträckning	

som	 våra	 observationer	 verkligen	 speglar	 de	 fenomen	 eller	 variabler	 som	 intresserar	
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oss”	 (Pervin,	 1984,	 se	Kvale	&	Brinkmann,	 2012,	 s.	 296).	 	Reliabilitet	 innebär	 å	 andra	

sidan	huruvida	undersökningens	resultat	skulle	bli	detsamma	om	undersökningen	hade	

genomförts	 på	 nytt	 av	 andra	 person	 och	 vid	 ett	 annat	 tillfälle	 (Bryman	&	Bell,	 2013).	

Reliabilitet	utreder	huruvida	forskningsresultaten	förbli	konsistenta	och	tillförlitliga	och	

om	 resultatet	 kan	 reproduceras	 vid	 andra	 tillfällen	 av	 andra	 forskare	 (Kvale	 &	

Brinkmann,	2012).	 

4.6.1	Validitet	

En	central	del	 i	 denna	 studie	handlade	om	att	undersöka	PE-aktörers	upplevelser	och	

åsikter	genom	att	 intervjua	dem	och	därefter	analysera	vad	de	hade	sagt.	 Intervjuerna	

genomfördes,	 transkriberades	 och	 slutligen	 analyserades	 utifrån	 det	 syfte	 och	 de	

frågeställningar	 som	 hade	 satts	 upp.	 Utifrån	 dessa	 drogs	 sedan	 slutsatser	 direkt	

kopplade	 till	 frågeställningarna.	 En	 viktig	 fråga	 som	 återkom	 löpande	 i	 studien	 var	

huruvida	svaren	från	respondenterna	kunde	bedömas	som	tillförlitliga.	Enligt	Kvale	och	

Brinkmann	 (2012)	 kan	 detta	 utvärderas	 beroende	 på	 om	 intervjuaren	 applicerar	 en	

upplevelsebetonad	tolkning	eller	en	sanningssökande	tolkning.	 

  

Vi	betraktade	respondenterna	primärt	 som	vittnen	vars	upplevelser	av	branschen	och	

förväntningar	 på	 investerare	 skulle	 undersökas	 i	 ljuset	 av	 befintlig	 forskning.	 Detta	

beror	på	att	tre	av	fyra	frågeställningar	var	fokuserade	på	att	undersöka	just	upplevelser	

hos	 PE-aktörer.	 På	 grund	 av	 detta	 var	 kravet	 heller	 inte	 att	 dessa	 upplevelser	

nödvändigtvis	skulle	representera	den	“sanna”	bilden	av	branschen.	Denna	fråga	vägde	

tungt	när	vi	kritiskt	utvärderade	vår	egen	intervjudesign	och	den	metod	som	vi	hade	valt	

för	 att	 uppnå	 undersökningens	 syfte.	 Här	 kan	 det	argumenteras	 för	 att	 mer	

arbetslivserfarenhet	 och	 fler	 år	 i	 branschen	 skulle	 ha	 gett	 ge	 mer	 tyngd	 i	

respondenternas	 svar.	 Större	 arbetslivserfarenhet	 menar	 vi	 skulle	 kunna	 bidra	 till	

starkare	förmåga	att	observera	och	identifiera	anomalier	och	trender	i	olika	PE-cykler.	

Avsaknad	 av	 sådan	 erfarenhet	 kan	 därför	 anses	 minska	 graden	 av	 sakkunskap	 och	

vetenskaplighet	i	undersökningen.		

	

I	denna	studie	hade	majoriteten	av	respondenterna	verkat	inom	PE-branschen	under	en	

längre	tid	och	därmed	upplevt	flera	PE-cykler.	Ett	fåtal	respondenter	hade	dock	arbetat	

betydligt	kortare	tid	i	branschen	än	andra,	och	saknade	därför	erfarenhet	från	flera	olika	
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PE-cykler.	 I	 slutändan	 gjorde	 vi	 bedömningen	 att	 detta	 inte	 var	 ett	 problem	 för	

trovärdigheten,	för	att	även	individer	med	mindre	erfarenhet	kan	ha	värdefulla	åsikter	

som	speglar	allmänna	uppfattningar	i	branschen	som	helhet.	Samtidigt	ställdes	krav	på	

hur	 våra	 frågor	 formulerades.	 Bland	 annat	 inleddes	 flera	 frågor	 med	 frågan	 om	 hur	

respondenten	upplevde	ett	visst	fenomen	i	branschen.	Med	andra	ord	låg	fokus	i	många	

av	 frågorna	 på	 just	 respondenternas	 upplevelser.	 En	 annan	 fråga	 som	 uppstod	 var	

huruvida	 och	 till	 vilken	 grad	 de	 enskilda	 respondenterna	 rimligtvis	 kunde	 ha	 en	

uppfattning	om	kapitalfördelningen	på	marknaden.	Vi	menar	att	det	är	rimligt	att	anta	

att	människor	som	verkar	i	en	bransch	kan	ha	en	intuitiv	uppfattning	om	branschen	i	sin	

helhet.	Trots	det	tog	vi	viss	hänsyn	till	att	respondenternas	upplevelser	kan	vara	färgade	

av	exempelvis	branschrapporter	och	rykten.	 

  

En	 av	 studiens	 övergripande	 frågeställningar	 handlade	 om	 hur	 svenska	 PE-bolag	 har	

förändrat	 sitt	 arbete	 med	 investeringar	 de	 senaste	 fem	 åren	 och	 är	 därmed	 direkt	

kopplad	 till	 bolagens	 egen	 verksamhet.	 I	 de	 frågor	 som	 kunde	 kopplas	 till	 denna	

frågeställning	valde	vi	att	se	respondenterna	som	informanter	snarare	än	vittnen,	där	vi	

förutsatte	 att	 informationen	 som	 gavs	 var	 korrekt.	 Återkommande	 kritik	 inom	

forskningen	 är	 att	 resultatet	 är	 ogiltigt	 i	 de	 fall	 där	 intervjupersonernas	 redogörelser	

kan	 vara	 falska	 (Kvale	 &	 Brinkmann,	 2012).	 Eftersom	 att	 de	 svar	 som	 gavs	 till	

faktafrågorna	inte	kan	kontrolleras	kan	även	resultatet	i	denna	studie	anses	bli	lidande	

om	 respondenterna	 inte	 har	 gett	 korrekta	 svar.	 Samtidigt	 kan	 just	 våra	 frågor	 anses	

beröra	 relativt	 icke-känslig	 information	 och	 vi	 försökte	 även	 reducera	 risken	 för	

eventuell	 falsk	 information	genom	att	garantera	att	alla	svar	anonymiseras.	Risken	 för	

falska	svar	var	dock	omöjlig	att	eliminera	helt	vilket	vi	är	medvetna	om.	 

  

I	strävan	efter	att	fastställa	validiteten	i	studien	pågick	ständigt	ett	kritiskt	granskande	

av	våra	egna	tolkningar	samt	konsekvensen	i	utförandet.		Löpande	under	arbetets	gång	

stämde	 vi	 av	 så	 att	 den	 teori	 som	 tillämpades	 också	 kunde	 härledas	 till	 studiens	

forskningsfrågor	(Kvale	&	Brinkmann,	2012).	Ett	tydligt	exempel	på	denna	avstämning	

var	 den	 teori	 som	vi	 initialt	 hade	 tagit	med	men	 som	avlägsnades	 när	 ämnesområdet	

inte	föll	väl	in	med	forskningsfrågorna.	Ett	annat	exempel	var	de	fall	där	respondenterna	

i	de	 inledande	 intervjuerna	 tog	upp	vissa	 faktorer	 som	vi	 inte	hade	 tagit	upp	 innan	vi	

påbörjade	intervjuerna.	De	faktorer	som	ansågs	relevanta	och	värdefulla	för	syftet	lades	
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till	 i	 den	 teoretiska	 referensramen	 men	 även	 som	 kompletteringar	 i	 efterföljande	

intervjuer.	 I	 analysen	 utredde	 vi	 återkommande	 om	 de	 frågor	 vi	 ställde	 var	 rimliga	 i	

relation	till	 frågeställningarna	och	syftet	samt	om	de	tolkningar	som	gjordes	 låg	 i	 linje	

med	den	kunskap	och	forskning	som	vi	hade	tillgång	till. 

  

Eftersom	att	tillförlitligheten	sammantaget	bedömdes	som	god	undersöktes	om	studien	

kunde	 generaliseras	 till	 branschen	 i	 sin	 helhet.	 Kvalitativa	 intervjuer	 tenderar	 att	

generera	 data	 som	 är	 subjektiva,	 eftersom	 att	 informationen	 baseras	 på	 de	

uppfattningar	 som	 de	 utvalda	 respondenterna	 har	 (Bryman	&	 Bell,	 2013).	 Därför	 blir	

studiens	resultat	per	definition	svårt	att	generalisera	 till	hela	PE-branschen	och	andra	

finansiella	branscher.	Samtidigt	 intervjuade	vi	respondenter	 från	en	relativt	stor	andel	

av	de	totala	PE-bolagen	i	Sverige	och	kunde	därmed	få	tillgång	till	en	stor	spridning	av	

olika	 upplevelser	 och	 åsikter	 som	 förekommer	 i	 branschen.	Den	mättnad	 som	vi	 kom	

upp	i	gällande	flera	frågor	skulle	kunna	argumenteras	för	att	 liknande	upplevelser	och	

åsikter	 råder	 på	 även	 andra	 PE-bolag.	 Intervjuer	med	 tolv	 aktörer	 på	 tolv	 olika	 bolag	

bidrog	till	en	bredd	 i	urvalet	av	bolag	vilket	kan	anses	stärka	generaliserbarheten	sett	

till	antalet	bolag.	Samtidigt	bör	hänsyn	tas	till	att	antal	anställda	per	bolag	varierar	och	

att	 en	 persons	 åsikt	 inte	 nödvändigtvis	 är	 den	 som	 dominerar	 på	 företaget.	 Dock	

träffade	vi	 individer	med	olika	åldrar,	positioner	och	branscherfarenheter,	vilket	enligt	

Bryman	och	Bell	(2013)	skulle	kunna	bidra	till	en	större	variation	i	svaren.	Detta	menar	

vi	ger	en	mångfald	som	skulle	kunna	spegla	branschen	som	helhet. 

4.6.2	Reliabilitet	

Eftersom	att	empiri	är	ett	resultat	av	respondenternas	svar,	blir	det	i	princip	omöjligt	att	

fullt	ut	reproducera	en	intervjubaserad	kvalitativ	studie.	Flera	faktorer	bidrar	till	denna	

svårighet.	 Exempelvis	 är	 varje	 intervjusituation	 unik	 och	 informationen	 som	 ges	 av	

respondenterna	 varierar	 sannolikt	 beroende	 på	 när,	 var	 och	 av	 vem	 som	 intervjun	

genomförs.	 Det	 iterativa	 arbetssättet	 som	 tillämpades	 i	 denna	 studie,	 där	 exempelvis	

teoretisk	 referensram	 och	 intervjuguide	 justerades	 över	 tid,	 kan	 anses	 bidra	 till	

försvårande	omständigheter	vid	en	replikering	av	studien.	 

  

Eftersom	att	en	social	miljö	är	omöjligt	att	frysa	krävs	att	en	kvalitativ	forskare	som	ska	

upprepa	 studien	 behöver	 gå	 in	 i	 en	 liknande	 social	 roll	 som	 oss	 (LeCompte	 &	 Goetz,	
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1982).	Det	kan	argumenteras	för	att	replikerbarheten	ökade	i	samband	med	att	vi,	i	den	

mån	 det	 var	 möjligt,	 försökte	 ställa	 neutrala	 och	 öppna	 frågor	 och	 låta	

intervjupersonerna	utveckla	sina	åsikter.	Vi	följde	upp	många	frågor	med	följdfrågor	och	

bad	om	 förtydligande	när	 vi	 inte	 förstod.	Detta	 gjorde	 vi	 för	 att	 undvika	missförstånd	

eller	 för	 att	 i	 ett	 senare	 skede	 slippa	 behöva	 tolka	 svårtydd	 information	 i	 resultatet.	

Samtidigt	 gavs	 stort	 utrymme	 för	 att	 kunna	 frångå	 intervjuguiden	 och	 följa	 upp	

intressanta	spår,	vilket	gör	det	än	svårare	att	replikera	studien.	 

  

Beträffande	tolkningsbarhet	är	även	detta	högst	subjektivt,	vilket	ytterligare	reducerar	

möjligheten	till	replikerbarhet.	Exempelvis	gäller	att	den	kodning	och	det	selektiva	urval	

som	 gjordes	 av	 det	 insamlade	 intervjumaterialet	 kan	 anses	 unikt	 i	 sig,	 vilket	minskar	

reliabiliteten.	 Genom	 att	 noga	 redovisa	 hur	 undersökningen	 planerades	 och	

genomfördes	strävade	vi	efter	att	uppnå	en	hög	grad	av	transparens,	vilket	skulle	kunna	

underlätta	 vid	 ett	 försök	 till	 replikering.	 Vi	 var	 två	 personer	 som	 upprättade	

intervjuguiden	 och	 båda	 närvarade	 på	 alla	 intervjuer	 utom	 en.	 Vi	 redovisade	 även	

intervjuguiden	 (se	 bilaga	 1)	 och	 tolkade	 intervjuerna	 tillsammans.	 Detta	 arbetssätt	

menar	 vi	 säkerställde	 att	 vi	 båda	 hade	 samma	 bild	 av	 intervjuerna	 och	 dess	 resultat.	

Sammantaget	 skulle	 detta	 kunna	 underlätta	 för	 att	 undersökningen	 ska	 gå	 att	

reproducera	 vid	 ett	 nytt	 utförande	 (LeCompte	 &	 Goetz,	 1982).	 Den	 mättnad	 som	

slutligen	uppstod	i	intervjuerna	kan	även	anses	argumentera	för	att	en	ny	undersökning	

skulle	ha	gett	ett	liknande	resultat.	Detta	förutsätter	dock	att	undersökningen	sker	i	nära	

förestående	 tid,	 utan	 större	 förändringar	 på	 PE-marknaden	 samt	 där	 vår	 slutgiltiga	

intervjuguide	används	och	kompletteras	med	följdfrågor	som	förtydligar.	 

4.7	Källkritik	

I	insamlingen	av	teori	och	fakta	användes	primära	och	sekundära	källor	där	varje	källa	

bedömdes	 enskilt	 utifrån	 dess	 upphovsman	 och	 neutralitet.	 Primära	 källor	 utgjordes	

huvudsakligen	 av	 forskningsartiklar	 som	 hade	 publicerats	 i	 ansedda	

forskningstidskrifter,	 men	 även	 rapporter	 från	 myndigheter	 och	 internationella	

organisationer.	 Multinationella	 organisationer	 som	 OECD	 ansågs	 ha	 hög	 trovärdighet,	

detta	på	grund	av	en	hög	grad	av	transparens	och	möjligheten	att	granska	dem. 
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För	 information	 om	 förändringar	 i	 och	 jämförelser	 mellan	 kapitalflöden,	 räntor,	 och	

avkastningar	förlitade	vi	oss	huvudsakligen	på	sekundära	källor.	Sådan	information	kom	

från	rapporter	och	trendanalyser	från	konsultföretag	och	institut.	Det	är	fullt	möjligt	att	

egen	 framtagen	data	 inom	dessa	 områden	hade	 gett	 oss	 andra	 siffror.	 Tidigt	 i	 arbetet	

gjordes	 dock	 bedömningen	 att	 de	 data	 som	 fanns	 tillgängliga	 var	 tillräckliga	 för	 att	

kunna	 besvara	 syftet	 i	 denna	 studie,	 där	 fokus	 låg	 på	 PE-aktörernas	 upplevelser.	

Dessutom	 betraktar	 vi	 vår	 uppsats	 som	 ett	 komplement	 till	 de	 kvantitativa	

undersökningar	 som	 redan	 har	 gjorts	 på	 området.	 De	 sekundära	 källorna	 granskades	

och	 vi	 försökte	 ta	 i	 beaktning	 att	 viss	 information	 kan	 variera	 beroende	 på	 hur	

undersökningarna	har	gjorts.	Exempel	på	detta	kan	vara	avkastning	och	kapitalflöden.	

Andra	 sekundära	 källor	 var	 läroböcker	 inom	 PE	 som	 återger	 en	 samlad	 bild	 av	

forskningsläget	samt	läroböcker	om	forskningsmetoder.	Rienecker	och	Stray	Jørgensen	

(2008)	menar	att	litteratur	och	vetenskapliga	artiklar	ska	spegla	den	aktuella	kunskaps-	

och	 diskursnivå	 som	 råder	 för	 att	 understödja	 argumentationen	 i	 undersökningen.	 På	

grund	av	detta	strävade	vi	efter	att	använda	undersökningar	från	olika	år. 

  

Information	från	intresseorganisationerna	Invest	Europe	och	SVCA	samt	trendanalyser	

från	 stora	 konsultföretag	 som	 Bain	 och	 PwC	 kan	 behöva	 granskas	 utifrån	

neutralitetsperspektiv	 (Rienecker	 &	 Stray	 Jørgensen,	 2008).	 Vi	 bedömde	 att	

informationen	som	togs	från	dessa	organisationer	inte	lyfte	fram	branschen	i	överdrivet	

positiva	 ordalag	 utan	 istället	 gav	 en	 mångfacetterad	 bild.	 Kravet	 var	 att	

branschrapporterna	 skulle	 vara	 så	 tidsmässigt	 aktuella	 som	möjligt.	 Detsamma	 gällde	

för	de	medier	som	huvudsakligen	användes	i	problemformuleringen	för	att	ge	en	bild	av	

hur	marknaden	ser	på	pensionsbolagens	avkastning.	 

4.8	Metodkritik	

När	empirin	enbart	baseras	på	intervjuer	medförs	enligt	Bryman	och	Bell	(2013)	en	risk	

för	 ytliga	 kontakter,	 detta	 trots	 att	 en	 intervju	 kan	 ta	 lång	 tid	 att	 genomföra.	 Hade	

exempelvis	 en	 deltagande	 observation	 genomförts	 istället	 finns	 möjligheten	 till	 ännu	

djupare	 förståelse	 (Bryman	 &	 Bell,	 2013).	 Under	 denna	 undersökning	 hade	 dock	 en	

deltagande	 observation	 varit	 svår	 att	 genomföra,	 eftersom	 att	 PE-branschen	 generellt	

har	hög	sekretess	och	ett	större	urval	av	PE-bolag	ville	uppnås.	
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Hade	 empirin	 varit	 baserad	 på	 enkäter	 hade	 det	 inneburit	 en	 högre	 grad	 av	

standardiserade	frågor	och	svar,	och	därigenom	högre	jämförbarhet	än	vid	en	intervju.	

Några	 intervjuer	 pågick	 i	 30	 minuter	 medan	 andra	 pågick	 i	 en	 timme.	 En	

enkätundersökning	hade	 inneburit	 att	 varje	 respondent	 fått	 komma	 till	 tals	 i	 lika	 stor	

omfattning,	 vilket	 även	det	 kan	uppfattas	 som	en	högre	grad	av	 jämförbarhet.	Vi	 fann	

dock	 att	 enkätundersökning	 inte	 lämpade	 sig	 för	 vår	 studie	 eftersom	 att	 vi	 ville	

undersöka	PE-branschen	uppfattningar	och	upplevelser	om	förändringar	i	processer	på	

ett	 mer	 djupgående	 sätt	 samt	 ha	 möjlighet	 att	 följa	 upp	 intressanta	 spår	 hos	

respondenterna.	 Att	 respondenterna	 tog	 olika	 lång	 tid	 på	 sig	 att	 besvara	 våra	 frågor	

ansåg	vi	inte	påverkade	utförligheten	i	någon	av	intervjuerna.	

 

Vi	 uppnådde	 i	 de	 kvalitativa	 intervjuerna	 vad	 Ahrne	 och	 Svensson	 (2015)	 kallar	

“mättnad”	när	 vi	 fann	 att	 svaren	 respondenterna	 gav	började	 återkomma	 i	 större	 och	

mindre	 utsträckning.	 I	 och	 med	 att	 svaren	 var	 återkommande	 tyckte	 vi	 inte	 att	 fler	

intervjuer	 skulle	 vara	 nödvändigt	 och	 det	 räckte	 därmed	med	 de	 tolv	 intervjuerna	 vi	

genomförde.	 Detta	 innebär	 att	 en	 extra	 intervju	 sannolikt	 inte	 hade	 bidragit	 med	 ny	

information	till	studien. 
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5.	Empiri	

Nedanstående	empiriredovisning	är	en	sammanställning	av	de	intervjusvar	som	kunde	

kopplas	 till	 studiens	syfte	och	 frågeställningar.	Empiriredovisningen	 följer	 i	 stora	drag	

samma	 upplägg	 som	 intervjuguiden	 och	 inleds	 med	 en	 samlad	 redogörelse	 för	

respondenternas	 upplevelser	 av	 förändringar	 i	 investerarnas	 efterfrågan.	 Därefter	

presenteras	respondenternas	synpunkter	på	PE-fondmarknaden	följt	av	upplevelser	av	

marknadsaktörer	 och	 konkurrens.	 	 Efter	 detta	 redogör	 vi	 för	 respondenternas	

förändringar	 i	 de	 egna	 bolagen	 med	 fokus	 på	 investeringsmandat,	

investeringsmöjligheter,	 kapitalstrukturer,	 avkastningskrav	 och	 innehavsperioder.	

Avslutningsvis	 presenteras	 respondenternas	 syn	 på	 dagens	 värderingar	 i	

portföljbolagen	och	PE-branschens	framtida	utveckling.	Empiriredovisningen	följs	av	en	

analys	som	är	upplagd	på	motsvarande	sätt.	

5.1	Förändring	i	efterfrågan	från	limited	partners	

Samtliga	 tillfrågade	 upplevde	 att	 investerarnas	 efterfrågan	 på	 PE-fonder	 har	 ökat	

kraftigt	de	senaste	fem	åren,	även	om	flertalet	respondenter	menade	att	fördelningen	av	

kapitalet	är	tudelad.	De	beskrev	här	en	marknad	där	några	få	förvaltare	möter	en	väldigt	

stor	 efterfrågan	 vilket	 ger	 dem	 bra	 utgångsläge	 i	 fråga	 om	 förhandlingar	 kring	

fondvillkor.	Samtidigt	menade	flera	att	de	bolag	som	inte	har	klarat	sig	lika	bra	också	har	

svårare	att	anskaffa	nytt	kapital	 till	 framtida	fonder.	Några	respondenter	 lyfte	 fram	att	

LPs	de	senaste	fem	åren	har	blivit	mer	disciplinerade	och	i	viss	mån	rädda	för	att	satsa	

på	nya	aktörer.	Det	talades	om	ett	ökat	“följa	John”-beteende	hos	LPs	där	de	undviker	att	

avvika	för	mycket,	vilket	i	sin	tur	har	lett	till	en	större	andel	av	kapitalet	allokeras	till	de	

större	 PE-bolagen.	 En	 uppfattning	 var	 att	 investeringar	 hos	 de	 största	 aktörerna	

minimerade	 risken	 för	 intern	 kritik	 om	PE-bolaget	 skulle	 underprestera.	 Bilden	 av	 en	

sorts	cementering	av	investerarnas	PE-allokering	bekräftades	av	flera	aktörer,	där	bland	

annat	 en	 person	 tyckte	 att	 “vissa	 LPs	 har	 dragit	 öronen	 åt	 sig	 litegrann	medan	 andra	

bara	återinvesterar	och	återinvesterar	i	sina	gamla	favoriter”.	 

  

Merparten	av	 respondenterna	upplevde	att	 likviditeten	hos	LPs	kan	betraktas	 som	ett	

överskott.	 En	 aktör	 som	 upplevde	 att	 stora	 PE-bolag	 betalar	 för	 mycket	 för	 sina	

portföljbolag	och	att	portföljbolagen	värderar	sig	själva	alldeles	för	högt	menade	att	“där	
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förstår	 ju	man	att	det	 finns	mycket	pengar	på	marknaden".	Flera	 respondenter	 såg	en	

tydlig	koppling	 till	 det	 låga	 ränteläget	och	pension-	och	 försäkringsbolagens	behov	att	

matcha	 in-	 och	 utbetalningar.	 Detta	 förklarades	 med	 att	 de	 har	 långa	 durationer	 där	

skuldsidan	har	en	hög	fast	ränta.	Enligt	en	respondent	hade	LPs	blivit	mer	villiga	att	ta	

mer	 risk	 och	 PE	 ansågs	 vara	 en	 lösning	 på	 detta	 på	 grund	 av	 den	 höga	 avkastningen	

relativt	 andra	 tillgångsslag.	 En	 annan	 respondent	 menade	 att	 ett	 “funding	 gap”	 hade	

uppstått	 i	 samband	med	 att	 pensionsfonderna	 inte	 kunde	möta	 sina	 åtaganden.	 Detta	

hade	vuxit	 fram	som	ett	 resultat	 av	växande	 inflöden	 i	pensionsfonderna	och	växande	

åtaganden	 i	 utbetalningar	 till	 pensionärer.	Respondenten	 framhöll	 att	 statspapper	och	

obligationer	 inte	 gav	 avkastning	 och	 att	 pensionsfonderna	 ofta	 var	 “maximalt	

exponerade	 i	sin	allokering	mot	aktier”.	LPs	kunde	därmed	inte	öka	exponeringen	mot	

aktier,	 vilket	 gjorde	 att	 de	 inte	 kunde	 öka	 avkastningen.	 Av	 detta	 skäl	 vände	 sig	

investerarna	 till	 de	 tillgångsslag	 med	 bäst	 historisk	 avkastning,	 vilket	 respondenten	

menade	var	alternativa	investeringar.	 

  

Tre	 respondenter	 som	arbetade	 för	medelstora	PE-bolag	 ansåg	 inte	 att	 deras	 bransch	

led	av	för	mycket	likvida	medel	eller	att	“för	mycket	kapital	jagar	för	få	tillgångar”	som	

en	 respondent	 uttryckte	 det.	 Enligt	 respondenterna	 allokerades	 kapitalet	 istället	

effektivt	 i	deras	bransch	även	om	de	ansåg	att	värderingarna	kunde	vara	väl	höga	i	de	

största	 företagstransaktionerna.	 Trots	 det	menade	 samtliga	 att	 inflödet	 var	 “extremt”	

och	 en	 respondent	 hade	 hellre	 sett	 att	 det	 var	 ett	 "mer	 normalt	 kapitalflöde”	 på	

marknaden	 för	 att	 undvika	 just	 osunda	 värderingar.	 Även	 här	 refererades	 det	 till	 ett	

ökat	pensionssparande	i	samband	med	växande	medelklass	i	utvecklingsländerna,	vilket	

skulle	göra	en	ökning	i	alternativa	investeringar	naturligt. 

  

En	 respondent	 menade	 att	 det	 har	 uppstått	 en	 “överefterfrågan”	 på	 det	 som	

investerarna	upplever	vara	“högkvalitativa”	 förvaltare.	Återkommande	exempel	på	vad	

som	skapar	en	högkvalitativ	förvaltare	är	i	huvudsak	bra	avkastningshistorik,	men	även	

historisk	stabilitet	och	kontinuitet	i	PE-bolagets	verksamhet.	Respondenten	upplevde	att	

investerare	 uppskattar	 GPs	 som	 håller	 sig	 inom	 sin	 kärnkompetens	 och	 inte	 byter	

investeringsstrategi.	Därav	kan	även	fall	där	grundare	eller	viktiga	partners	slutar,	skapa	

osäkerhet	 kring	 tillgången	 till	 finansiering.	 Liknande	 exempel	 gavs	 av	 en	 respondent	

som	menade	att	“du	är	inte	bättre	än	din	senaste	affär”. 



	
37	

	 

En	respondent	upplevde	att	delar	av	PE-modellen,	främst	det	aktiva	ägande,	hade	börjat	

användas	 i	 investeringar	 inom	 infrastruktur	 och	 fastighetsmarknaden	 de	 senaste	 fem	

åren.	 Han	menade	 att	 denna	 breddning	 inte	 hade	 tillkommit	 utan	 det	 stora	 flödet	 av	

pengar	från	LP.	Ett	par	respondenter	menade	att	framväxten	av	andrahandsmarknader	

också	ska	ha	underlättat	för	investerare	som	vill	röra	sig	på	PE-marknaden.	Genom	detta	

blir	investerarna	inte	låsta	till	en	investering	i	en	PE-fond	utan	kan	sälja	sin	andel	innan	

fonden	har	avvecklats.	Som	en	effekt	av	en	mer	aktiv	andrahandsmarknad	menade	en	

respondent	att	“man	behöver	spendera	mer	tid	på	investerarna,	vara	alert	och	tillgänglig	

för	att	svara	på	frågor	om	fonden	och	bolaget”.	

 

I	 linje	 med	 förändrad	 efterfrågan	 från	 LPs	 och	 tillgång	 till	 kapital	 tillfrågades	 även	

respondenterna	 om	 hur	 de	 upplevde	 att	 antalet	 LPs	 hade	 förändrats	 och	 om	 de	

uppfattade	förändringar	i	attityd	och	beteende	hos	dessa.	Flera	aktörer	upplevde	att	LPs	

som	grupp	hade	diversifierats	kraftigt	de	senaste	fem	åren.	Med	detta	menades	att	det	

har	 blivit	 en	 större	 spridning	 i	 form	 av	 både	 internationalisering	 och	 nya	 typer	 av	

investerare.	Över	en	 längre	tidshorisont	menade	flera	att	 investerarsidan	idag	har	nått	

en	hög	grad	av	globalisering,	det	vill	säga	att	än	fler	utländska	investerare	vill	komma	in	

på	den	svenska	marknaden.		

	

Några	 aktörer	 såg	 en	 ökad	 närvaro	 av	 family	 offices	 och	 så	 kallade	 ”alternativa	 hus”.	

Bland	de	mindre	aktörerna	var	institutionella	investerare	relativt	få,	istället	bestod	LPs	i	

högre	 grad	 av	 förmögna	 privatpersoner.	 En	 respondent	 ansåg	 att	 de	 institutionella	

investerarna	i	Sverige	hade	fått	ett	ökat	 intresse	för	svenska	PE-fonder	de	senaste	fem	

åren.	Flera	respondenter	talade	om	att	orsaken	till	att	efterfrågan	från	LPs	har	ökat	även	

har	 att	 göra	med	 att	 PE	 idag	 är	 en	mer	 accepterad	 tillgångsklass	 än	 vad	 den	 tidigare	

varit.	En	respondent	menade	att	det	idag	finns	en	högre	acceptans	i	Europa	för	PE	samt	

en	 högre	 allokering	 till	 PE	 relativt	 andra	 tillgångar.	 Samtidigt,	 menade	 respondenten,	

leder	långsamma	allokeringsbeslut	hos	investerarna	till	att	dessa	ogärna	byter	PE-bolag.	

 

Majoriteten	av	de	tillfrågade	upplevde	att	LPs	har	blivit	mer	sofistikerade	med	åren.	En	

respondent	nämnde	att	LPs	idag	tittar	mer	på	vilken	multipel	som	PE-bolagen	har	köpt	

portföljbolagen	för,	och	är	därmed	mer	intresserade	av	PE-bolagens	dagliga	verksamhet	
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och	vilka	investeringar	de	gör.	På	så	sätt	har	LPs	blivit	mer	insatta	i	PE-bolagens	fonder.	

Två	respondenter	nämnde	specifikt	investerarnas	ökade	krav	på	att	ESG	(Environmental,	

social	 and	 corporate	 governance)	 tas	 i	 beräkning	 vid	 portföljinvesteringar.	 En	

respondent	 beskrev	 det	 som	 att	 investerarna	 har	 blivit	 mer	 sofistikerade	 och	

professionella	 i	 att	bedöma	de	olika	GPs	 för	att	 se	vilka	 fonder	 som	passar	 inom	olika	

marknadssegment.	 Detta	 leder	 in	 på	 hur	 PE-aktörerna	 upplever	 att	 fonderna	 har	

förändrats.	 

5.2	Fonderna	

I	 intervjuerna	 framkom	 att	 merparten	 av	 de	 större	 PE-bolagen	 hade	 rest	 allt	 större	

fonder	de	senaste	åren.	Bland	de	medelstora	aktörerna	 fanns	både	de	som	ville	växa	 i	

fondstorlek	och	de	som	avsiktligt	höll	sig	vid	befintliga	nivåer.	En	respondent	berättade	

att	 de	 valt	 att	 hellre	 tacka	 nej	 till	 investerare	 än	 att	 utöka	 storlekarna	 på	 fonderna	 i	

bolaget.	Bland	de	mer	kritiska	återfanns	en	aktör	som	tyckte	att	det	hade	“blivit	en	grej	i	

branschen	att	man	ska	alltid	resa	en	ny	och	större	fond	och	man	går	aldrig	ner	i	storlek”.	

Han	menade	 att	 grundarna	 av	 PE-bolagen	 har	 starka	 incitament	 att	 alltid	 resa	 större	

fonder	och	aldrig	gå	ner	i	storlek	på	grund	av	de	ökade	intäkterna	till	PE-bolaget.	 

  

Ett	 par	 medelstora	 respondenter	 liknade	 de	 större	 PE-bolagen	 vid	

förmögenhetsförvaltning,	 med	 antydan	 till	 att	 ledningarna	 i	 de	 större	 PE-bolagens	

portföljbolag	 redan	 är	 så	 kompletta	 och	 att	 bolagen	 inte	 kräver	 några	 omfattande	

förändringar.	 En	 annan	 respondent	 menade	 att	 det	 existerar	 en	 trend	 hos	 de	 större	

förvaltarna	 där	 de	 försöker	 skapa	 fondstrukturer	 för	 att	 komma	 in	 i	 de	 mindre	

marknadssegmenten.	 Samtidigt	 menade	 respondenten	 att	 det	 finns	 en	 dynamik	 i	

marknaden	 där	 små	 aktörer	 får	 lite	 kapital	 och	 gör	 små	 affärer	 och	 att	 det	 blir	 en	

naturlig	 evolution	 där	 ett	 fåtal	 av	 dem	 lyckas	 och	 kan	 växa.	 En	 av	 respondenterna	

upplevde	att	dagens	kapitalanskaffning	har	blivit	mer	industrialiserade	jämfört	med	för	

fem	år	sedan.	Han	menade	att	den	idag	bygger	mindre	på	personliga	kontakter	mellan	

GP	och	LP	och	att	fler	människor	är	involverade	i	processerna.	En	mindre	aktör	ansåg	att	

investerarna	 idag	 vill	 ha	 kontakt	 med	 en	 nyckelperson	 och	 att	 PE-aktörerna	 idag	

behöver	 vara	mer	 tillgängliga	 och	 redo	 att	 svara	 på	 frågor.	 Han	 nämnde	 också	 att	 de	

hade	allt	större	krav	på	den	finansiella	information	som	levererades	angående	tidigare	

investeringar.	
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Bland	de	medelstora	bolagen	uppgav	några	att	de	hade	för	avsikt	att	växa	medan	andra	

nämnde	 att	 de	 planerade	 att	 vara	 kvar	 i	 nuvarande	 storlek,	 trots	 möjligheterna	 att	

expandera	 på	 grund	 av	 hög	 efterfrågan	 från	 LPs.	 En	 av	 aktörerna	 som	 valt	 att	 inte	

expandera	 ställde	 sig	 frågande	 till	 möjligheten	 att	 skapa	 hög	 avkastning	 i	 de	 större	

investeringarna.	 Han	 menade	 att	 de	 större	 portföljbolagen	 i	 högre	 grad	 är	 mycket	

utvecklade	både	internt	och	genom	tidigare	PE-ägarskap.	En	respondent	medgav	att	det	

kan	 bli	 svårt	 att	 upprätthålla	 en	 väldigt	 hög	 avkastning	 i	 de	 största	 fonderna	 men	

hävdade	samtidigt	att	det	inte	är	ett	tillräckligt	skäl	för	att	oroa	sig	över	branschen	som	

helhet.	 Bland	 de	 medelstora	 bolag	 som	 uttryckligen	 ville	 resa	 större	 fonder	 var	

expansionen	ett	mål	i	sig	som	de	menade	var	viktigt	för	medarbetarnas	motivation.	En	

av	 respondenterna	 på	 ett	 stort	 bolag	 bekräftar	 att	 en	 större	 efterfrågan	 på	 bolagets	

fonder	 har	 lett	 till	 att	 bolaget	 i	 högre	 grad	 efterfrågar	 bolag	 att	 investera	 i	 och	 har	

möjlighet	 att	 göra	 det	 genom	 “i	 högre	 grad	 större	 fonder	 och	 större	 tillgång	 på	

skuldkapital”.	

 

I	 frågan	 om	 annan	 typ	 av	 förvärvsfinansiering	 uppgav	 samtliga	 respondenter	 att	

efterfrågan	på	co-investments	de	senaste	fem	åren	har	ökat	hos	LPs	och	majoriteten	av	

respondenterna	 svarade	 att	 de	 även	 tar	 in	 co-investments	 vid	 större	 förvärv.	 Dock	

varierade	 incitamenten	 något	 baserat	 på	 PE-bolagens	 storlek.	 Medan	 de	 medelstora	

aktörerna	angav	som	huvudargumentet	att	co-investments	underlättade	när	de	ville	göra	

större	 förvärv,	uppgav	de	stora	aktörerna	att	de	 i	 första	hand	vill	 tillmötesgå	sina	LPs.	

Enligt	 en	 respondent	 var	 en	 co-investment	 “helt	 enkelt	 ett	 sätt	 att	 bibehålla	 en	 bra	

kundrelation”.	 Samma	 respondent	 talade	 om	 LPs	 som	 var	mer	 prestigefyllda	 och	 som	

PE-aktörer	gärna	vill	ha	med	i	sin	fond,	eftersom	att	det	ökade	“kredibiliteten”	i	bolaget.	 

  

En	 respondent	 menade	 att	 co-investments	 medför	 vissa	 risker	 i	 samband	 med	 att	 en	

medfinansierad	affär	som	får	ett	dåligt	utfall	också	kan	skada	relationen	till	LPn.	Detta	

skiljer	 sig	 från	 när	 LPs	 bara	 investerar	 i	 fonden	 och	 kan	 ha	 åsikter	 om	 enskilda	

portföljbolag.	En	respondent	menade	att	LPs	“skär”	mellan	fonder,	vilket	innebär	att	om	

de	kan	sänka	avgifterna	de	betalar	i	en	PE-fond	som	de	investerar	i	ökar	deras	intäkter.	

En	annan	respondent	framhöll	att	LPs	gärna	ville	ha	co-investments	för	att	slippa	betala	

avgifter	men	menade	också	att	som	GP	tar	de	på	sig	ett	ansvar	som	respondenten	inte	
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gillade.	 Detta	 för	 att	 vid	 co-investments	 är	 det	 GPn	 som	 gör	 jobbet,	 och	 skulle	

investeringen	misslyckas	eller	inte	ge	tillräcklig	avkastning	kommer	det	anses	vara	PE-

bolagets	fel.	Här	bör	tilläggas	att	denna	respondent	inte	hade	jobbat	med	co-investments	

med	LPs.	En	av	respondenterna	menade	att	det	ökade	intresset	för	co-investments	var	ett	

tecken	på	att	investerarna	var	mer	benägna	att	ta	högre	risk	mot	högre	avkastning.	 

5.3	Förändring	av	antal	GPs	

En	 vanlig	 uppfattning	 bland	 respondenterna	 var	 att	 låga	 inträdesbarriärer	 på	 PE-

marknaden	var	 skälet	 till	 att	 antal	PE-aktörer	på	den	 svenska	marknaden	har	ökat	de	

senaste	fem	åren.	En	aktör	upplevde	att	det	på	marginalen	blivit	lättare	för	nya	aktörer	

att	komma	in	på	marknaden,	samtidigt	som	andra	aktörer	har	fallit	bort.	En	uppfattning	

var	 att	 kraftigt	 ökade	 inflöden	 av	 kapital	 kan	 leda	 till	 viss	 “överetablering”	 på	 PE-

marknaden.	En	annan	vanlig	förklaring	var	att	avknoppningar	ökat	och	att	mer	nischade	

aktörer	 inom	till	 exempel	 sjukvård	och	 läkemedel	vuxit	 fram.	En	respondent	uttryckte	

förvåning	 över	 att	 inte	 fler	 avknoppningar	 sker.	 Den	 ökade	 konkurrensen	 märkte	

respondenterna	 främst	 i	 bolagsauktionerna,	 där	 bolag	 säljs	 till	 högstbjudande.	 En	

respondent	 menade	 att	 “alla	 nu	 kan	 ställa	 upp	 i	 dessa”	 och	 syftade	 på	 att	 det	 ökade	

antalet	 aktörer	 på	marknaden	har	 lett	 till	 att	 den	 som	betalar	 högst	 vinner.	Detta	 har	

även	lett	till	att	“preferred	by	management”,	det	vill	säga	att	ledningen	föredrar	ett	visst	

PE-bolag,	 spelar	 allt	 mindre	 roll.	 Fler	 personer	 trodde	 att	 merparten	 av	 nya	 aktörer	

kommer	 att	 slå	 sig	 in	 på	marknaden	 för	 små	 PE-bolag,	 främst	 på	 grund	 av	 det	 stora	

utbudet	av	investeringsmöjligheter.	En	av	de	som	trodde	på	ökad	konkurrens	bland	små	

PE-bolag	 refererade	 till	 den	 svenska	 företagspyramiden	 och	 såg	 “en	 uppsjö	 av	

intressanta	bolag	att	förvärva”	i	det	mindre	segmenten.	Samma	person	trodde	samtidigt	

att	för	många	aktörer	kommer	att	leda	till	att	det	sker	en	“viss	utslagning”.	

 

Flera	 av	 de	 intervjuade	 upplevde	 att	 branschen	 rör	 sig	 mot	 en	 marknad	 med	

huvudsakligen	väldigt	stora	PE-bolag	på	den	ena	sidan	och	mindre	nischade	aktörer	på	

den	 andra	 sidan.	 Från	 att	 tidigare	 varit	 mer	 jämnt	 uppdelat	 mellan	 storleken	 på	

aktörerna.	 Några	 respondenter	 tillhörande	 de	 större	 bolagen	 jämförde	 PE	med	 andra	

kunskaps-	och	människointensiva	branscher	och	menade	att	en	konsolideringsfas	pågår.	

Bland	 annat	 jämfördes	 utvecklingen	 med	 den	 amerikanska	 PE-marknaden	 och	 bolag	

som	Ares,	KKR	och	Oaktree	som	tagit	allt	fler	marknadsandelar	på	bekostnad	av	mindre	
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aktörer.	 En	 återkommande	 uppfattning	 var	 att	 försiktighet	 och	 selektivitet	 hos	 LPs	

påverkar	 utvecklingen.	 En	 respondent	 menade	 att	 institutionella	 LPs	 vill	 ha	 färre	

motparter	 inom	 PE,	 eftersom	 att	 de	 utöver	 PE	 även	 behöver	 fokusera	

tillgångsallokeringen	mot	andra	alternativa	investeringar.	Samma	person	lyfte	fram	som	

tänkbart	 scenario	att	branschen	kommer	 få	 se	 fler	 "one	 stop	 shops",	vilket	här	 innebar	

stora	PE-aktörer	som	erbjuder	ett	bredare	spektrum	inom	alternativa	investeringar.	 

  

En	respondent	framhöll	att	vissa	LPs	vill	se	att	PE-bolagen	blir	specialister	inom	ett	givet	

segment.	 Samma	 person	 menade	 också	 att	 fler	 aktörer	 kommer	 att	 diversifiera	 sig	

genom	att	erbjuda	nischade	fonder.	Bland	de	större	aktörerna	återfanns	ett	större	utbud	

av	olika	fonder,	något	som	förklarades	med	att	de	ville	ge	LPs	möjligheten	att	investera	i	

flera	 olika	 fonder	 samtidigt	 hos	 ett	 och	 samma	 PE-bolag.	 En	 mer	 kritisk	 aktör,	 som	

liknande	 de	 största	 PE-fonderna	 vid	 traditionell	 förmögenhetsförvaltning,	 trodde	 att	

dessa	kommer	att	fortsätta	växa	och	lansera	nya	produkter.	Tre	respondenter	trodde	att	

det	på	sikt	kommer	att	komma	fler	PE-fonder	med	 längre	 livstid,	som	verkar	mer	som	

investmentbolag.	Fördelen	med	sådan	utveckling	är	att	PE-bolagen	slipper	göra	exit	efter	

en	 förutbestämd	 tid.	 Istället	 kan	 de	 välja	 att	 inneha	 portföljbolagen	 under	 en	 längre	

innehavsperiod.	Som	framgått	tidigare	menade	flera	respondenter	att	nya	aktörer	lockas	

in	 på	PE-marknaden	när	 utbudet	 av	 attraktiva	 portföljbolag	 är	 högt.	Något	 annat	 som	

tycks	gälla	är	att	även	de	existerande	PE-bolagen	i	högre	utsträckning	väljer	att	titta	på	

andra	typer	av	investeringar,	något	som	vi	kommer	att	redogöra	för	härnäst. 

5.4	Förändring	i	arbetet	med	portföljbolag	

5.4.1	Investeringsmandat	

Ungefär	hälften	av	de	tillfrågade	upplevde	att	PE-branschen	som	helhet	har	breddat	sina	

investeringsmandat	de	senaste	fem	åren.	Samtidigt	var	det	endast	två	av	de	intervjuade	

som	 menade	 att	 de	 själva	 hade	 gjort	 det.	 Flera	 respondenter	 upplevde	 att	

investeringsmandatet	 i	 branschen	 hade	 breddats	 som	 en	 följd	 av	 höga	 multiplar	 på	

traditionella	 portföljbolag	 och	 att	 de	 har	 behövt	 hitta	 alternativ	 i	 mer	 “osäkra”	

investeringar.	Några	respondenter	nämnde	att	intresset	för	så	kallade	turnaround-bolag,	

det	 vill	 säga	 bolag	 med	 negativa	 kassaflöden,	 hade	 ökat	 och	 att	 vissa	 GPs	 köper	

minoritetsandelar	i	noterade	bolag.	 
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En	av	respondenterna	upplevde	en	trend	i	att	marknaden	för	de	större	aktörerna	var	på	

väg	bort	från	traditionella	värdeinvesteringar	och	turnaround-bolag	för	att	närma	sig	en	

“good	 to	 great”-strategi.	 Med	 detta	 åsyftades	 att	 större	 PE-bolag	 i	 högre	 utsträckning	

förvärvar	portföljbolag	som	redan	nått	en	hög	utvecklingsnivå,	 stabila	kassaflöden	och	

därigenom	 inkluderar	 liten	 risk.	 En	 aktör	 uppgav	 att	 han	 trodde	 att	 buyout	 och	 VC	

kommer	närma	sig	varandra	i	framtiden,	och	att	de	på	bolaget	funderade	att	sätta	upp	en	

VC-fond.	 Huvudskälet	 var	 att	 de	 önskade	 få	 kompetensen	 från	 VC-portföljbolagen	

närmare	 sin	 kärnverksamhet	 och	 vice	 versa.	 En	 aktör	 som	 såg	 stora	 risker	 med	 att	

investerarnas	 resursallokering	 ökar	 gentemot	 PE-bolag	 som	 redan	 har	 väldigt	mycket	

pengar,	menade	att	utvecklingen	kommer	att	tvinga	bolagen	att	göra	"allt	mer	exotiska	

affärer	på	sikt".	 

5.4.2	Investeringsmöjligheter	

Hälften	 av	 de	 tillfrågade	 upplevde	 att	 utbudet	 av	 investeringsmöjligheter	 har	 vuxit	 de	

senaste	fem	åren,	medan	ett	par	av	respondenterna	menade	att	även	konkurrensen	om	

investeringsobjekt	var	tilltagande.	Enligt	en	respondent	hade	utbudet	ökat	på	senare	tid	

som	 ett	 resultat	 av	 att	 PE-bolag	 börjat	 avyttra	 innehav	 som	 de	 suttit	 fast	 med	 sedan	

finanskrisen	2008.	En	annan	åsikt	som	framfördes	var	att	det	fanns	ett	väldigt	bra	flöde	

av	 affärer	 men	 att	 det	 samtidigt	 inte	 handlade	 om	 en	 “peak”	 beträffande	

transaktionsvolymer,	utan	att	utbudet	av	investeringsmöjligheter	ansågs	fortsatt	starkt.	

En	 respondent	 framhöll	 att	 antalet	 affärer	 var	 cykliskt	 från	 år	 till	 år	 och	 att	

transaktionsvolymerna	 i	deras	segment	var	samma	som	 för	 fem	och	 tio	år	sedan,	med	

undantag	 för	 år	 2009.	 Av	 de	 tre	 respondenterna	 som	 upplevde	 att	 utbudet	 av	

investeringsmöjlighet	var	oförändrat	de	senaste	fem	åren	var	samtliga	mindre	PE-bolag.	

Såväl	 små	 som	 medelstora	 aktörer	 sa	 att	 de	 medvetet	 håller	 sig	 kvar	 inom	 de	 lägre	

segmenten	för	att	undvika	de	priskrig	som	de	menade	sker	 i	de	större	segmenten.	Två	

medelstora	 aktörer	 menade	 att	 investeringsmöjligheterna	 hade	minskat	 och	 att	 detta	

delvis	kunde	förklaras	av	en	ökad	konkurrens	på	marknaden.	

 

Flera	 respondenter	 framhöll	 att	 det	 idag	 är	 allt	 viktigare	 att	 jobba	 proaktivt	 med	 att	

finna	 investeringar	 än	 vad	 det	 var	 för	 fem	 år	 sedan,	 vilket	 inkluderar	 att	 bygga	 bra	

relationer	med	ägare	av	bolag.	De	menade	att	detta	ökar	möjligheten	att	göra	lönsamma	
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förvärv.	Det	hade	blivit	 allt	vanligare	med	 långa	dialoger	med	entreprenörer	och	olika	

industribolag	 som	 pågick	 under	 flera	 års	 tid.	 Den	 största	 förändringen	 som	 en	

respondent	 upplevde	 var	 att	 “relationsförstärkande”	 aktiviteter	 gentemot	 ledningar	

hade	 förlängts	 de	 senaste	 fem	 åren.	 Respondenten	menade	 att	 detta	 var	 allt	 viktigare	

idag	för	att	de	som	investerare	skulle	uppleva	att	de	verkligen	“känner”	bolaget	som	de	

investerar	 i.	 Han	menade	 att	 om	 de	 kände	 sig	 bekväma	med	 bolaget	 kunde	 de	 betala	

mycket	 för	 det.	 En	 aktör	 menade	 att	 de	 idag	 behöver	 bygga	 upp	 starkare	

investeringscase	 innan	 förvärvet	 än	 för	 fem	år	 sedan	och	 att	 de	 visste	ungefär	 vad	de	

skulle	göra	efter	förvärvet.	Respondenten	framhöll	därmed	att	de	fick	jobba	mer	för	att	

hitta	 lönsamma	affärer.	En	 respondent	 lyfte	 fram	att	 säljare	med	åren	hade	blivit	mer	

professionella.	 Detta	 hade	 lett	 till	 att	 det	 idag	 var	 svårare	 att	 hitta	 “billiga”	 affärer.	

Istället	 gjordes	 affärer	 numera	 till	 marknadspris.	 Detta	 gällde	 huvudsakligen	

familjeföretag	 och	 entreprenörer,	 som	 tack	 vare	 fler	mellanhänder	 och	 ökad	 kunskap	

hade	 blivit	 duktigare	 på	 att	 prissätta	 sin	 verksamhet.	 Enligt	 respondenten	 hade	 detta	

också	 lett	 till	 att	 fler	 entreprenörer	 var	 villiga	 att	 sälja	 sin	 verksamhet,	 eftersom	 att	

priserna	var	mer	fördelaktiga	för	dem.	En	respondent	menade	att	PE-branschen	flyttar	

sitt	fokus	mer	mot	värdeskapande	processer	och	“att	faktiskt	bygga	bolag”.	Det	gällde	att	

ha	 en	 mycket	 tydlig	 plan	 när	 de	 köpte	 bolag,	 en	 unik	 värdeskapande	 strategi	 samt	

“tilläggsförvärv	i	bakfickan”.	 

5.4.3	Kapitalstruktur	

Majoriteten	 av	 respondenterna	 ansåg	 att	 belåningen	 i	 kapitalstrukturen	 hade	 varit	

oförändrad,	medan	tre	GPs	uppgav	att	belåningen	hade	ökat	de	senaste	fem	åren.	Endast	

en	 GP	menade	 att	 den	 hade	minskat.	 Flera	 respondenter	 framhöll	 att	 de	 ofta	 erbjöds	

större	lån	än	vad	de	var	villiga	att	ta.	En	respondent	menade	att	endast	en	mycket	liten	

del	 av	 avkastningen	 kommer	 ifrån	 att	 de	 belånade	 bolagen.	 Genom	 att	 hålla	 en	 låg	

belåning	 såg	 de	 därmed	 till	 att	minimera	 andelen	makro-	 och	 finansiella	 risker.	 Flera	

respondenter	trodde	dock	på	mer	och	mer	banklån	i	framtiden,	fast	på	sämre	villkor	för	

PE-bolagen.	Detta	berodde	enligt	två	aktörer	på	att	bankerna	historiskt	sett	har	tagit	en	

väldigt	 stor	 risk	 utan	 att	 kunna	 åtnjuta	 samma	 avkastning	 som	PE-bolagen.	 Bankerna	

hade	nu	insett	att	de	vill	ha	“en	större	del	av	kakan”.	Ett	påstående	som	framfördes	av	en	

respondent	 var	 att	 mindre	 aktörer,	 vanligen	 nischade	 bolag,	 hade	 börjat	 göra	 affärer	
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med	 hög	 belåningsgrad.	 Enligt	 respondenten	 hade	 de	 större	 PE-bolagens	

kapitalstrukturer	smittat	av	sig	till	de	mindre	bolagen.	

 

En	respondent	menade	att	kapitalstrukturen	varierade	baserat	på	risken	 i	det	aktuella	

portföljbolaget.	Exempelvis	innebar	högre	operationell	risk	att	de	tog	mindre	skuld.	En	

respondent	på	ett	större	PE-bolag	menade	att	de	relativa	storlekarna	i	kapitalstrukturen	

i	 snitt	 var	 desamma	 även	 om	 de	 reste	 större	 fonder	 med	 större	 tillgång	 till	

skuldkapital.		Samtidigt	var	de	absoluta	multiplarna	var	mycket	högre	både	för	skuld	och	

eget	kapital,	vilket	förklarades	av	de	allt	högre	värderingsmultiplarna	i	portföljbolagen.	

Bland	tillfrågade	GPs	små	och	medelstora	PE-bolag	fanns	en	högre	grad	av	ovilja	mot	att	

belåna	sig	 för	kraftigt.	Några	skäl	som	angavs	var	den	ökade	risken	 för	att	kovenanter	

och	avtal	gentemot	banker	skulle	brytas.	En	respondent	menade	däremot	att	 i	de	övre	

segmenten	kunde	“rätt	finansiering”	vara	avgörande	för	om	de	vinner	affären	eller	ej.	 

5.4.4	Avkastningskrav	

Nästan	alla	 respondenter	uppgav	att	deras	avkastningskrav	hade	 förblivit	oförändrade	

de	senaste	fem	åren	men	de	flesta	respondenterna	var	eniga	om	att	avkastningskraven	

på	 lång	 sikt	 kommer	 att	 sjunka	 något.	 En	 återkommande	 uppfattning	 hos	

respondenterna	var	att	när	värderingarna	har	gått	upp	får	de	betala	mer	vilket	på	kort	

sikt	kommer	 leda	 till	 att	 avkastningskraven	kommer	gå	ner.	 För	att	 “vinna	auktionen”	

behövde	 de	 också	 sänka	 avkastningskraven,	 menade	 en	 respondent.	 En	 annan	 åsikt	

bland	 de	 intervjuade	 var	 att	 tillkomsten	 av	 fler	 aktörer	 på	 marknaden	 kommer	 att	

påverka	 avkastningen	 negativt.	 En	 respondent	 trodde	 att	 LPs	 skulle	 kunna	 acceptera	

lägre	avkastning.	En	annan	respondent	menade	att	LPs	nog	måste	räkna	med	avtagande	

avkastning,	på	grund	av	att	PE	är	ett	dyrt	tillgångsslag	där	inte	alla	investerade	pengar	

kommer	kunna	generera	lika	mycket	nettoavkastning.		 

5.4.5	Innehavsperioder	

Majoriteten	 av	 respondenterna	 tyckte	 att	 innehavsperioderna	 både	 i	 de	 egna	

portföljbolagen	 och	 hos	 branschkollegorna	 hade	 förlängts	 de	 senaste	 fem	 åren.	 Olika	

förklaringar	 gavs	 till	 detta,	 bland	 annat	 pekade	 flera	 aktörer	 på	 ett	 breddat	

investeringsmandat	och/eller	mer	arbetsintensiva	portföljbolag	som	direkta	orsaker	till	

längre	innehavsperioder.	En	aktör	menade	att	vissa	GPs	i	högre	grad	sitter	kvar	längre	i	
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högavkastande	 tillgångar,	 vilket	 var	 en	 effekt	 av	 att	 det	 i	 branschen	är	 “svårt	 att	 hitta	

alternativ	 till	 investeringar	 som	 kanske	 ger	 samma	 sak.”	 Två	 av	 aktörerna	 uppgav	 att	

bolaget	 aktivt	 valt	 att	 rekonstruera	 ägarmodellen	 så	 att	 de	 kan	 tillåta	 en	 evig	

ägarhorisont	istället	för	att	kommunicera	ut	specifika	innehavsperioder	till	investerarna.	

En	 aktör	 tonade	 ner	 att	 de	 förlängda	 innehavsperioderna	 hade	 att	 göra	 med	 en	

förändrad	 bransch	 utan	 tyckte	 snarare	 att	 de	 berodde	 på	 effekter	 av	 senaste	

finanskrisen	 och	 en	 låg	 tillväxtmiljö,	 vilket	 han	 menade	 att	 Europa	 befunnit	 sig	 i	 de	

senaste	åren.	 

  

Av	 de	 personer	 som	 talade	 om	 begränsad	 utvecklingspotential	 hos	 de	 största	

portföljbolagen,	 beskrev	 en	 respondent	 en	 paradox	 gällande	 innehavsperioder.	 Han	

menade	 att	 å	 ena	 sidan	 borde	 inflödet	 av	 mycket	 kapital	 leda	 till	 kortare	

innehavsperioder	 eftersom	 att	 marknaden	 omsätter	 fler	 bolag	 på	 kortare	 tid	 och	 fler	

kanske	 är	 villiga	 att	 betala	 mer.	 Å	 andra	 sidan,	 menade	 han,	 hade	 den	 redan	 höga	

utvecklingsgraden	 i	 bolagen	 gjort	 det	 svårare	 att	 generera	 någon	 större	 avkastning,	 i	

synnerhet	 om	 bolaget	 redan	 haft	 “två	 PE-ägare	 som	 förmodligen	 har	mjölkat	 varenda	

liten	krona	man	kan	få	ur	omkostnaderna”.	Respondenten	menade	att	det	i	dessa	bolag	

krävdes	 att	 det	 tillförs	 någonting	 radikalt	 nytt,	 vilket	 blir	 allt	 svårare	 och	 leder	 till	 en	

längre	innehavsperiod. 

5.5	Värdering	av	portföljbolag	

Vid	 frågor	 som	 gällde	 värderingsmultiplar	 och	 priser	 på	 tillgångar	 på	 marknaden	

upplevde	 tio	 av	 tolv	 respondenter	 att	 både	 multiplarna	 och	 priserna	 hade	 ökat	 de	

senaste	 fem	 åren.	 Dock	 varierade	 svaren	 bitvis	 kraftigt	 bland	 de	 tillfrågade	

respondenterna,	 ofta	 baserat	 på	 vilket	 segment	 som	 affärerna	 gjordes	 inom.	 Flera	

respondenter	menade	att	mycket	pengar	på	marknaden	hade	lett	till	hög	konkurrens	om	

bra	 tillgångar,	 vilket	 drivit	 upp	 priserna.	 En	 respondent	 hävdade	 att	 antalet	

investeringsmöjligheter	inte	hade	följt	utvecklingen	av	antalet	fonder,	vilket	hade	skapat	

“huggsexa”	kring	flera	investeringsobjekt.	Enligt	samma	person	varierade	dock	priserna	

kraftigt	mellan	“högkvalitativa	lågrisk-pjäser”	och	bolag	som	ansågs	ha	en	lägre	kvalitet.		

	

Tvärtemot	 menade	 en	 respondent	 att	 det	 hos	 medelstora	 PE-bolag	 inte	 existerar	 för	

mycket	 pengar	 som	 jagar	 för	 få	 tillgångar,	 och	 menade	 att	 bilden	 var	 överdriven.	
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Respondentens	 förklaring	 till	 att	multiplarna	 inte	 hade	 klättrat	 uppåt	 var	 att	 det	 idag	

finns	ett	större	utbud	av	 transaktioner.	En	annan	 förklaring	av	samma	respondent	var	

att	den	svenska	marknaden	för	medelstora	bolag	är	relativt	skyddad	i	den	bemärkelsen	

att	 det	 är	mycket	 ovanligt	 att	 utländska	 aktörer	 köper	 upp	 svenska	medelstora	bolag.	

Huvudskälet	 var	 att	 nordiska	 säljare	 hellre	 säljer	 till	 nordiska	 köpare.	 Den	 gängse	

uppfattningen	 bland	 flera	 bolag	 var	 att	 värderingsmultiplarna	 blev	 högre	 ju	 större	

portföljbolagen	var.	En	respondent	som	arbetade	på	ett	medelstort	bolag,	framhöll	att	de	

inte	gjorde	affärer	när	priserna	skenar.	Den	främsta	utmaningen	ansågs	vara	att	de	inte	

visste	vad	multiplarna	kommer	vara	om	några	år.	Samtidigt	framhöll	en	respondent	att	

det	 var	 svårt	 att	 avgöra	 vad	 som	 är	 en	 rättvis	 värdering,	 för	 att	 det	 i	 slutändan	 är	

avkastningen	som	mäts.	

 

En	aktör	var	“helt	övertygad”	om	att	PE-bolag	idag	känner	sig	tvingade	att	göra	affärer	

som	de	inte	borde	göra	och	att	efterfrågan	pressar	folk	att	göra	fler	affärer.	Skälet	var	att	

bolagen	åtagit	 sig	pengar	och	 inte	kan	säga	nej	 till	 investerarna.	En	annan	respondent	

resonerade	liknande	och	förklarade	att	när	fonderna	ska	stängas	och	det	finns	krav	på	

att	fylla	dem	får	folk	panik	och	tillgången	till	likviditet	driver	upp	multiplarna.	En	aktör	

på	ett	medelstort	bolag	 tyckte	att	ett	ökande	 inflöde	av	kapital	 från	LPs	 i	grunden	var	

positivt	 för	 att	det	 gav	möjlighet	 att	 öka	andelen	 likvida	medel	 i	PE-fonden.	En	annan	

uppfattning	var	att	priserna	i	och	för	sig	var	högre	än	för	fem	år	sedan,	men	att	detta	var	

en	 cyklisk	 effekt,	 eftersom	 att	 priserna	 var	 på	 denna	 nivå	 2007–2008	 också.	 Samma	

respondent	 menade	 att	 dagens	 värderingar	 leder	 till	 mindre	 utrymme	 att	 göra	 fel:	

“investeringsteserna	blir	mer	konjunkturkänsliga”.		

	

En	annan	respondent	framhöll	att	det	som	skedde	2008	var	att	alla	räknade	med	att	få	

mycket	 bättre	 betalt	 vid	 sina	 försäljningar.	 Dagens	 bolagsförvärv	 kräver	 att	 de	måste	

vara	mycket	säkrare	på	den	värdeskapande	planen	och	bolaget,	för	att	de	inte	kan	räkna	

med	att	 sälja	bolagen	mycket	dyrare	 än	vad	de	köpte	dem	 för.	 Samtliga	 respondenter	

menade	 att	 det	 generellt	 finns	 god	 förbättringspotential	 i	 portföljbolagen	 i	 det	 egna	

segmentet,	men	 flera	 ställde	 sig	 frågande	 till	möjligheten	 att	 utveckla	 bolag	 inom	 det	

större	 segmentet.	 En	 av	 de	 mer	 kritiska	 respondenterna	 ansåg	 att	 större	 PE-bolag	

egentligen	inte	kan	skapa	mycket	mer	värde	i	portföljbolagen	på	grund	av	en	redan	hög	
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utvecklingsgrad	och	kompetent	ledningsteam.	Han	jämförde	därför	investeringarna	med	

förvaltning	av	aktiefonder:	“skillnaden	är	att	PE	är	mycket	dyrare”.	 

5.6	Branschens	framtida	utveckling	

Att	 PE-branschen	 i	 Sverige	 är	 mogen	 exemplifierades	 med	 att	 svenska	 PE-bolag	 idag	

måste	undersöka	andra	geografiska	marknader	samt	även	se	över	möjligheten	att	bryta	

mark	 inom	 andra	 investeringsområden.	 En	 respondent	 upplevde	 inte	 att	 den	 svenska	

PE-marknaden	har	nått	 en	mättnadsgrad,	men	 att	 för	de	 större	 aktörerna	har	Norden	

och	Sverige	blivit	för	litet,	vilket	påtvingat	en	internationalisering.	En	annan	respondent	

trodde	 att	 PE-branschen	 i	 framtiden	 kan	 bli	 en	 konkurrent	 till	 börsen,	 vilket	 skulle	

innebära	att	PE-branschen	också	blir	en	mer	likvid	marknad. 

  

Mer	 uppseendeväckande	 var	 det	 relativt	 stora	 antalet	 respondenter	 som	upplevde	 att	

branschen	befinner	sig	i	en	bubbla	eller	boom.	Flera	refererade	till	nivåerna	före	senaste	

finanskrisen	och	respondent	menade	att	branschen	“[...]	är	tillbaka	på	2006–2007,	det	är	

precis	samma.	Det	ska	man	ha	stor	respekt	för”.	En	GP	som	var	övertygad	om	att	det	är	

en	bubbla	idag	uttryckte	att	det	finns	“mycket,	mycket	mer	nedsida	än	uppsida”	på	PE-

marknaden	 och	 att	 branschen	 var	 i	 ett	 skede	 där	 “emotionella	 faktorer”	 såsom	 rädsla	

kommer	att	påverka	utvecklingen.	Exempel	som	gavs	 från	den	egna	verksamheten	var	

att	 investeringsteamet	 hamnade	 i	 spekulativa	 diskussioner	 inför	 värderingar	 om	

huruvida	 dagens	 värderingsnivåer	 skulle	 vara	 kvar	 vid	 planerad	 exit.	 Ytterligare	 en	

respondent	 upplevde	 det	 som	 att	 det	 går	 att	 se	 liknande	mönster	 idag	 som	 för	 tio	 år	

sedan.	 

  

En	 av	 de	 respondenter	 som	 uttryckte	 en	 stark	 oro	 för	 marknaden	 och	 den	

makroekonomiska	risken	betonade	att	hans	PE-bolag	för	stunden	hade	ett	stort	fokus	på	

att	sälja	av	flera	innehav.	En	av	de	aktörer	som	inte	tyckte	att	det	var	en	bubbla	tryckte	

på	 att	 det	 snarare	 handlade	 om	 cyklisk	 verksamhet	 och	 att	 det	 stora	 hotet	 var	 att	

räntorna	skulle	skjuta	i	höjden,	vilket	enligt	honom	dock	var	osannolikt.	En	mindre	aktör	

tyckte	att	det	har	varit	en	PE-boom	i	Sverige	i	20	år:	“Det	är	ingenting	nytt	utan	det	här	

fortsätter	växa,	så	är	det	ju.”	Det	återkommande	argumentet	var	kopplat	till	den	globala	

ekonomiska	 cykeln.	 En	 aktör	 ansåg	 att	 allt	 högre	 multiplar	 på	 lång	 sikt	 skapar	 en	
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tillgångsbubbla	 och	menade	 att	 “någonstans	 kommer	 det	 att	 komma	 till	 en	 punkt	 när	

ingen	kan	eller	vill	betala	mer,	och	sen	så	kommer	det	att	få	någon	typ	av	krasch".	 
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6.	Analys	

6.1	Förändring	i	efterfrågan	och	kapitalfördelning	

Utifrån	den	ovanstående	empirin	är	det	en	mångfacetterad	bild	som	målas	upp.	Samtliga	

respondenter	som	deltog	 i	undersökningen	uppgav	att	de	 tyckte	att	 inflödet	av	kapital	

till	 PE-marknaden	 var	 högt	 eller	 mycket	 högt.	 Respondenterna	 beskrev	 även	

investerarna	som	att	de	hade	blivit	 försiktigare	och	mer	selektiva	på	 senare	 tid,	 vilket	

kan	anses	stå	i	skarp	kontrast	till	att	efterfrågan	och	inflödet	av	kapital	har	ökat.	Bland	

respondenterna	 fanns	både	de	som	såg	med	stor	oro	på	marknadsutvecklingen	och	de	

som	 tyckte	 att	 bilden	 var	 överdriven	 och	 att	 det	 inte	 fanns	 för	 mycket	 kapital	 på	

marknaden.		Flera	respondenter	ansåg	dock	att	det	är	en	tudelad	marknad	där	kapitalet	

huvudsakligen	fördelas	till	de	stora	PE-aktörerna	samt	de	med	bäst	avkastningshistorik.	

En	 förklaring	 som	 gavs	 var	 att	 om	 LPs	 investerade	 hos	 de	 största	 PE-aktörerna	

minimerade	 detta	 risken	 för	 intern	 kritik	 i	 ett	 scenario	 där	 PE-bolaget	 skulle	

underprestera.	Detta	påstående	kan	tolkas	i	ljuset	av	den	studie	av	LPs	som	utfördes	av	

Da	Rin	och	Phalippou	(2014).	Forskarna	pekar	på	att	stora	LPs	genomför	en	noggrann	

due	diligence	av	PE-bolagen	inför	eventuella	investeringar	och	att	mindre	LPs	i	hög	grad	

väljer	att	kopiera	de	investeringsbeslut	som	stora	LPs	fattar.	

 

Demaria	 (2014)	menar	att	möjligheten	 till	återfinansiering	 från	LPs	är	ett	mått	på	PE-

bolagens	skicklighet.	Detta	påstående	kan	ses	i	relation	till	det	“följa	John”-beteende	som	

enligt	flera	GPs	råder	på	marknaden.	Här	framträder	en	tydlig	risk	för	PE-bolagen	i	form	

av	 att	 även	 de	 LPs	 som	 inte	 gör	 sin	 egen	due	 diligence	 på	 PE-bolagen	 avstår	 från	 PE-

bolag	 som	 inte	 kunnat	 leverera	 förväntad	 avkastning.	 Oavsett	 tidigare	

avkastningshistorik	 menar	 exempelvis	 en	 aktör	 att	 “du	 är	 inte	 bättre	 än	 din	 senaste	

affär”	 i	 investerarnas	ögon.	Påståendet	är	en	tydlig	 indikator	på	den	höga	känsligheten	

hos	 investerarna	vilken	 sannolikhet	 sätter	hög	press	på	PE-bolagen	att	 leverera	 enligt	

förväntad	 avkastning.	 Utebliven	 återfinansiering	 kan	 därmed	 få	 förödande	 effekter	 på	

ett	PE-bolag,	 i	synnerhet	om	inflödestakten	till	PE	av	någon	anledning	skulle	förändras	

kraftigt,	vilket	visat	sig	vara	utlösande	faktorer	i	tidigare	PE-kriser	(Demaria,	2014).	Vi	

tolkar	det	som	att	det	därmed	är	fullt	möjligt	att	den	imitation	som	Da	Rin	och	Phalippou	

(2014)	 nämner	 förstärker	 en	 ojämn	 fördelning	 av	 kapital	 från	 investerare.	 En	
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konklusion	 kan	 därför	 vara	 att	 större	 LPs	 influerar	 vilka	 GPs	 som	 får	 merparten	 av	

finansieringen	 på	marknaden.	 	Eftersom	 att	 andrahandsmarknader	 har	 vuxit	 inom	 PE	

har	LPs	dessutom	större	möjlighet	än	tidigare	att	avverka	sin	andel	i	en	PE-fond	till	en	

annan	 LP.	 Utan	 andrahandsmarknader	 blir	 investeringar	 i	 PE	 avsevärt	 mer	 illikvida	

relativt	investeringar	på	publika	marknader	(Harris,	Jenkinson	&	Kaplan,	2014).	

 

För	 att	 beskriva	 förändringar	 hos	 LPs	 använde	 respondenterna	 begrepp	 som	

sofistikering,	 standardisering	 och	 industrialisering.	 Detta	 kan	 jämföras	 med	 en	

undersökning	från	Sensoy,	Wang	och	Weisbach	(2014).	De	skriver	att	LPs	generellt	har	

blivit	 mer	 erfarna	 av	 att	 investera	 i	 PE	 och	 att	 ju	 mer	 erfarna	 LPs	 är	 desto	 större	

avkastning	kan	de	uppnå.	Förklaringen	till	detta	är	att	den	erfarenhet	som	en	LP	besitter	

leder	till	att	denne	har	bättre	information	och	skicklighet	att	göra	bra	investeringsbeslut.	

Da	Rin	och	Phalippou	(2014)	beskriver	hur	investerarnas	preferenser	varierar	beroende	

på	typ	av	 investerare,	erfarenhet	 från	PE-investeringar	och	storlek	på	LP.	Vi	 tolkar	det	

som	att	en	växande	“sofistikeringsgrad”	hos	LPs	kan	vara	ett	led	i	att	branschen	går	mot	

en	 standardisering	 på	 flera	 plan.	 LPs	 kräver	 idag	mer	 arbete	 kring	 ESG	 vilket	 lett	 till	

ännu	mer	grundliga	genomgångar	 i	due	diligence-skedet.	ESG	är	något	som	exempelvis	

sjunde	AP-fonden	efterfrågar	hos	PE-fonder	(Olofsson,	2016).	

 

Några	 respondenter	 talade	 även	 om	 internationaliseringen	 av	 LPs,	 som	 förvisso	 har	

pågått	sedan	PE-sektorns	begynnelse.	Detta	bör	ses	som	en	naturlig	effekt	inte	minst	på	

grund	av	att	pengar	enkelt	rör	sig	över	gränserna	samt	att	pensioner	ökar	globalt	i	takt	

med	 en	 växande	 medelklass	 (Bain,	 2015).	 Vi	 tolkar	 det	 emellertid	 som	 att	

internationaliseringen	av	LPs	också	kan	förklaras	utifrån	andra	aspekter,	bland	annat	av	

mognadsgraden	 i	PE-branschen.	Att	 transparensen	på	VC-marknaden	har	ökat	 (Maula,	

2010),	 har	 sannolikt	 också	 inneburit	 ökad	 transparens	 inom	 buyout.	 Samtidigt	 kan	

skatter	 och	 regleringar	 på	 en	 viss	 marknad	 medföra	 negativa	 chocker	 mot	

portföljbolagen,	vilket	kan	skapa	negativa	effekter	på	avkastningen	till	LPs.	Enligt	Maula	

(2010)	 kan	 sådana	 ingrepp	på	marknader	 reducera	 intresset	 hos	 LPs	 att	 investera	 på	

andra	länders	PE-marknader.		
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6.2	Fonder	och	avkastning	

De	 främsta	 faktorerna	 som	 avgör	 framtida	 fondstorlek	 är	 enligt	 Sensoy,	 Wang	 och	

Weisbach	(2014)	hur	stor	avkastningen	på	nuvarande	fond	är	samt	makroekonomiska	

faktorer.	 Ett	 sådant	 påstående	 kan	 jämföras	med	 teorier	 om	market	 clearing,	 det	 vill	

säga	att	utbudet	av	PE-fonder	justeras	upp	eller	ned	för	att	möta	efterfrågan	från	LPs.	I	

rådande	scenario	justeras	utbudet	uppåt	för	att	efterfrågan	enligt	flera	källor	är	växande	

(Da	Rin	&	Phalippou,	2014).	Från	intervjusvaren	framgick	att	anställda	på	svenska	PE-

bolag	upplever	 att	den	ökade	efterfrågan	 från	LPs	bidrar	 till	 att	 fondstorlekarna	ökar.	

Detta	 ligger	 i	 linje	 med	 vad	 tidigare	 forskning	 har	 visat	 (Demaria,	 2014;	 Harris,	

Jenkinson	&	Kaplan,	2014).	Samtidigt	uppgav	flera	respondenter	att	deras	PE-bolag	har	

valt	 att	 tacka	 nej	 till	 mer	 kapital	 när	 efterfrågan	 på	 deras	 fonder	 överstiger	 en	 viss	

summa	 pengar.	 Denna	 uppfattning	 återkom	 bland	 de	 medelstora	 PE-bolagen	 och	 går	

emot	den	nämnda	 föreställningen	om	att	det	 alltid	 finns	mer	plats	 för	 fondkapital.	 En	

annan	faktor	som	går	emot	idén	om	market	clearing	menar	Da	Rin	och	Phalippou	(2014)	

uppstår	 när	 de	mest	 framgångsrika	 PE-aktörerna	 håller	 lediga	 platser	 åt	 prestigefulla	

investerare.	PE-aktörerna	står	beredda	att	ta	in	nytt	kapital	och	vill	ogärna	säga	nej	till	

“finare	 pengar”.	 Vad	 som	 framkommer	 från	 intervjusvaren	 är	 att	 en	 del	 aktörer	 på	

svenska	marknaden	även	resonerar	på	ett	 liknande	sätt,	där	endast	vissa	LPs	alltid	får	

investera	under	kapitalanskaffning.	Det	konstateras	även	att	det	kan	vara	svårt	att	tacka	

nej	till	investerare,	vilket	i	vissa	fall	har	drivit	upp	en	del	fondstorlekar.	

 

Robinson	 och	 Sensoy	 (2016)	 menar	 att	 när	 kapitalanskaffning	 skett	 under	 “heta”	

marknader	gör	PE-bolagen	en	sämre	avkastning	relativt	publika	marknader	i	perioden	

efter.	 Anledningen	 till	 detta	 är	 att	 GPs	 själva	 väljer	 när	 de	 ska	 investera	 kapitalet	 i	

portföljbolag	 vilket	 görs	 mindre	 frekvent	 i	 perioder	 som	 följer	 efter	 “heta”	 marknad.	

Därmed	leder	detta	till	 lägre	avkastning.	En	förklaring	till	detta	kan	härledas	direkt	till	

de	egenskaper	som	ofta	ingår	i	“heta”	marknader,	bland	annat	stor	investerarglädje	hos	

LPs.	På	motsvarande	sätt	innebär	“kalla”	marknader	att	investerarna	blir	mer	restriktiva	

och	 färre	 transaktioner	 genomförs.	 En	 annan	 förklaring	 kan	 vara	 att	 PE-bolag	 efter	

kapitalanskaffning	under	marknadsförhållanden	med	mycket	aktivitet	har	köpt	bolag	till	

höga	multiplar.	 Portföljbolagen	måste	 sedan	 innehas	under	 en	 längre	period	 innan	de	

kan	 avyttras.	 Därmed	 finns	 inte	 utrymme	 för	 nya	 investeringar,	 vilket	 skulle	 kunna	

förklara	 det	 som	 Robinson	 och	 Sensoy	 (2016)	 påpekar.	 En	 konsekvens	 av	 dagens	
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bolagsvärderingar	 kan	 vara	 att	 GPs	 framöver	 kommer	 att	 ha	 mindre	 möjlighet	 att	

investera	i	ett	stort	antal	portföljbolag.	

 

Ovanstående	 är	 intressant	 att	 jämföra	 med	 det	 som	 framgick	 av	 intervjusvaren,	 där	

många	 aktörer	 såg	 sjunkande	 avkastningskrav	 på	 sikt.	 Därmed	 skulle	 nivån	 på	

kapitalanskaffning	 inom	 sektorn	 kunna	 indikera	 i	 vilken	 riktning	 som	 avkastningen	

inom	branschen	är	på	väg.	Däremot	menar	Harris,	Jenkinson	och	Kaplan	(2014)	att	det	

inte	finns	ett	signifikant	samband	mellan	PE-bolagets	fondstorlek	och	dess	prestationer.	

Vid	 större	 fonder	 får	 GPs	 in	 mer	 intäkter	 i	 form	 av	 avgifter.	 Detta	 kan	 vara	 en	

bidragande	faktor	till	att	GPs	ökar	storleken	på	sina	fonder.	Respondenterna	menade	på	

ett	liknande	sätt	att	det	kan	bli	svårt	att	upprätthålla	en	hög	avkastning	i	de	allt	större	

fonderna.	 Vi	 har	 tidigare	 visat	 att	 GPs	 som	 inte	 lyckas	 sätta	 kapitalet	 de	 får	 av	 LPs	 i	

arbete	 drabbas	 av	 capital	 overhang	 (Demaria,	 2014).	Demaria	menar	 att	 “för	mycket”	

capital	 overhang	 leder	 till	 att	 konkurrensen	 mellan	 fonder	 ökar	 och	 portföljbolag	

värderas	allt	högre.	Detta	leder	således	till	att	PE-bolagen	misslyckas	med	att	generera	

förväntad	internränta	i	fonden,	och	investerarna	får	en	lägre	avkastning.	Resultatet	blir	

att	avkastningen	på	investerat	kapital	minskar.	Detta	skulle	kunna	bli	följden	av	att	PE-

bolagen	 just	 nu	 har	 en	 stor	 efterfrågan	 från	 LPs	 samtidigt	 som	konkurrensen	 om	 bra	

investeringsmöjligheter	 tilltar.	 Ett	 sätt	 för	 bolagen	 att	 undvika	 capital	 overhang	 är	 att	

betala	 mer	 för	 portföljbolagen.	 Som	 vi	 tidigare	 pekat	 på	 påverkar	 detta	 också	

möjligheterna	till	avyttring	samt	avkastning.	

 

Co-investments	som	investeringsform	bör	ställas	i	relation	till	att	LPs	investerar	i	en	PE-

fond.	Genom	att	inte	investera	i	PE-fonden	slipper	LPs	betala	dyra	avgifter	och	kan	på	så	

vis	öka	sin	avkastning,	vilket	sannolikt	är	en	orsak	till	att	efterfrågan	på	co-investments	

har	 ökat.	 När	 vi	 undersökte	 intresset	 för	 co-investments	 fanns	 ett	 förvånansvärt	 stort	

intresse	 hos	 merparten	 av	 de	 GPs	 vi	 talade	 med.	 Förvånansvärt	 därför	 att	 fler	 co-

investments	 innebär	minskade	 intäkter	 i	 form	av	 fondavgifter.	Det	huvudsakliga	 skälet	

som	angavs	av	flera	respondenter	var	att	PE-bolagen	behövde	få	in	mer	kapital	till	större	

bolagsförvärv.	 Vi	 ser	 därmed	 att	 den	 ökade	 efterfrågan	 från	 både	 GPs	 och	 LPs	 på	 co-

investments	kan	härledas	till	problematiken	i	att	finna	finansiering	i	större	investeringar.	

I	dessa	fall	behövs	en	kapitalstark	partner	som	kan	bidra	med	finansiering	och	ta	en	del	

av	 risken.	 En	 respondent	 underströk	 att	 de	 inte	 säger	 nej	 till	 prestigefulla	 LPs	 som	
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efterfrågar	möjligheten	till	co-investment.	Da	Rin	och	Phalippou	(2014)	skriver	om	äldre	

pensionsbolag	 som	 kan	 verka	 som	 prestigefulla	 partners	 för	 PE-bolagen.	 Enligt	

författarna	 har	 en	 större	 investerare	 i	 regel	 större	 förhandlingsstyrka	 i	 fråga	 om	

fondavgifter	och	fondbestämmelser.	Liksom	Preqin	(2015)	lyfte	de	även	fram	att	det	är	

troligt	att	fler	GPs	väljer	att	erbjuda	co-investments,	som	en	följd	av	ojämn	fördelning	av	

kapital.	Co-investments	är	därmed	ett	relativt	nytt	 fenomen	som	vi	 förväntar	oss	ökar	 i	

framtiden,	både	som	finansieringslösning	för	PE-bolagen	och	för	att	reducera	kostnader	

hos	LPs.	Att	detta	har	ökat	sammanfaller	med	ökade	värderingar,	något	som	kan	tolkas	

som	att	PE-bolagen	finner	nya	sätt	att	finansiera	förvärv	på	en	allt	dyrare	marknad. 

  

Den	 rådande	 situationen	 på	 marknaden	 kan	 beskrivas	 som	 att	 de	 framgångsrika	 PE-

bolagen	får	finansiering	nog	att	kunna	kliva	upp	i	fondstorlek,	men	att	endast	några	av	

dessa	vill	 växa.	 Större	 fonder	 innebär	 större	 investeringar,	 något	 som	attraherar	 vissa	

PE-bolag.	Andra	PE-bolag	 vill	 däremot	 inte	 växa	 eftersom	de	 ofta	 har	 specialiserat	 sig	

inom	 ett	 storlekssegment	 och	 skulle	 de	 tvingas	 byta	 segment	 försvinner	 även	 deras	

komparativa	 fördel.	 Dock	 har	 forskning	 visat	 att	 större	 fonder	 sammanfaller	 med	

minskad	avkastning.	Vi	 tolkar	det	 som	att	 det	 finns	 två	underliggande	 förklaringar	 till	

detta.	Dels	ser	vi	ett	problem	i	att	skapa	värde	i	större,	välutvecklade	portföljbolag	och	

dels	är	en	effekt	av	högre	värderingar	att	det	kan	blir	svårare	att	göra	en	exit.	Med	andra	

ord	 gäller	 att	 även	om	PE-bolaget	 har	 lyckats	 öka	 värdet	 i	 ett	 portföljbolag	 spelar	 det	

teoretiskt	 ingen	roll	om	 ingen	köpare	 finns,	vilket	kan	vara	 fallet	 i	en	 “kall”	marknad	 i	

kombination	med	att	portföljbolaget	är	“dyrt”.		

	

I	 slutändan	 är	 internräntan	 och	 avkastningen	 i	 en	 PE-fond	 en	 direkt	 följd	 av	

försäljningarna	av	de	individuella	portföljbolagen.	Detta	kan	också	vara	en	förklaring	till	

att	de	mindre	aktörerna	gärna	stannar	kvar	i	sina	segment,	de	upplever	det	som	att	det	

finns	 större	 värdeskapandepotential	 i	 mindre	 välutvecklade	 bolag.	 Vi	 antar	 att	

storlekarna	 på	 fonderna	 kommer	 att	 fortsätta	 stiga,	 vilket	 innebär	 att	 intresset	 för	

mindre	 portföljbolag	 teoretiskt	 bör	 minska	 i	 branschen,	 om	 vi	 ser	 till	 de	 befintliga	

aktörerna.	 Det	 “tomrum”	 som	 uppstår	 i	 de	 mindre	 segmenten	 innebär	 därmed	

möjligheter	 för	 de	 aktörer	 som	 har	 valt	 att	 rikta	 in	 sig	 på	 nischade	 bolagsförvärv.	

Slutligen	är	det	upp	till	GPs	ifall	de	vill	att	fondstorlekarna	på	egna	PE-bolagen	ska	växa	

och	vi	tolkar	respondenterna	som	att	detta	är	väldigt	individuellt.	 
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6.3	Konkurrens	om	portföljbolag	

Flera	respondenter	ansåg	att	aktörer	som	konkurrerar	om	onoterade	tillgångar	har	ökat	

från	 flera	håll.	Finansiella	och	strategiska	köpare,	LPs	och	diversifiering	av	 fonder	hos	

PE-bolagen	 var	 de	mest	 framstående.	 En	 fråga	 som	 uppstår	 är	 hur	 detta	 kommer	 att	

påverka	investeringarna	i	framtiden.	Den	ökade	konkurrensen	kan	betraktas	som	både	

positiv	och	negativ	 för	de	befintliga	 svenska	PE-bolagen.	Positivt	 eftersom	att	bolagen	

vid	en	exit	plötsligt	har	fler	potentiella	köpare	att	välja	mellan.	Eftersom	att	antal	aktörer	

har	ökat	bör	det	även	innebär	att	spridningen	inom	de	olika	segmenten	har	ökat.	Detta	

tolkar	vi	som	att	det	kan	leda	till	att	portföljbolagen	kan	vandra	mellan	fler	aktörer,	och	

tillslut	ha	varit	ägda	av	tre,	fyra	eller	fem	olika	bolag	innan	de	är	redo	för	att	säljas	till	en	

strategisk	köpare	eller	noteras	på	börsen.	 

  

Negativa	effekter	av	fler	aktörer	som	konkurrerar	om	onoterade	tillgångar	bör	enligt	oss	

främst	 kopplas	 ihop	 med	 ökade	 värderingar	 och	 längre	 innehavsperioder.	 Ökar	

konkurrensen	 och	 inflödet	 av	 pengar	 till	 PE	 bör	 det	 leda	 till	 att	 priserna	 stiger	 vid	

bolagsauktioner,	 eftersom	 att	 PE-bolagen	 “desperat”	 behöver	 investera	 i	 nya	

portföljbolag	 för	att	sätta	 fondkapitalet	 i	arbete.	Detta	pressar	 i	 in	 tur	upp	priserna	på	

marknaden.	Konkurrensen	 från	 strategiska	köpare	har	 även	ökat.	Dessa	 är	ofta	 större	

börsbolag	och	har	möjligheten	att	 betala	 ett	 högre	pris.	 Strategiska	köpare	kan	betala	

högre	pris	om	de	bedömer	att	det	finns	synergieffekter	(Bain,	2017).	Därutöver	ser	vi	att	

svenska	LPs	som	AP6	(2017b)	gör	direktinvesteringar	i	onoterade	bolag.	Detta	innebär	

att	LPs	de	facto	konkurrerar	med	PE-bolagen	om	investeringar	och	därmed	adderar	en	

extra	dimension	till	antalet	aktörer	på	marknaden.	 

  

Bain	(2017)	undersökte	hur	konkurrensen	mellan	antalet	GPs	har	 förändrats	och	 fann	

att	trots	en	högre	konkurrens	mellan	GPs	når	de	sin	kapitalanskaffning	snabbare	nu	än	

år	2016.	Detta	 indikerar	att	kapitalanskaffningen	är	fortsatt	hög.	Sannolikt	är	det	höga	

och	 växande	 intresset	 från	 LPs	 till	 PE	 en	 starkt	 bidragande	 faktor.	 Sensoy,	Wang	 och	

Weisbach	(2014)	beskriver	detta	som	att	PE-branschen	har	mognat	och	det	har	skett	en	

produktifiering	 av	 branschen	 Detta	 kan	 ställas	 i	 relation	 till	 det	 påstående	 som	 en	

respondent	gav	gällande	att	institutionella	LPs	vill	ha	färre	motparter	inom	PE,	eftersom	

att	 de	 redan	 äger	 andra	 alternativa	 tillgångar.	 Samma	 person	 trodde	 att	 branschen	
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kommer	att	se	 fler	 “one	stop	shops”,	en	utveckling	som	sannolikt	kommer	att	 förändra	

spelplanen	ytterligare.	 

6.4	Investeringsmandat	

Vad	 som	 utgör	 ett	 “utökat	 investeringsmandat”,	 ett	 uttryck	 som	 flera	 respondenter	

använde	sig	av,	bör	kunna	härledas	till	de	fondbestämmelser	som	kommuniceras	ut	till	

befintliga	 LPs	 i	 samband	 med	 att	 dessa	 gick	 in	 som	 finansiärer	 i	 en	 fond.	 Enligt	 en	

respondent	 som	 vi	 talade	 med	 har	 det	 blivit	 vanligare	 att	 GPs	 ger	 förslag	 på	 nya	

marknader	och	tillgångsslag	som	de	vill	investera	i.	LPs	har	i	sin	tur	blivit	mer	positiva	

till	dessa	förslag.	PE	skiljer	sig	även	mot	andra	alternativa	investeringar,	på	det	sätt	att	

PE-bolagen	är	aktiva	förvaltare.	Med	detta	menas	att	de	aktivt	arbetar	med	bolagen	för	

att	 skapa	 värde,	 därmed	 kan	 de	 utifrån	 rådande	makroekonomiska	 situation	 förändra	

verksamheten	 vid	 behov.	 En	 annan	 fördel	 med	 PE	 är	 att	 PE-bolagen	 innehar	

majoritetsposter	 i	 sina	 portföljbolag,	 vilket	 innebär	 att	 de	 oftast	 har	 fullt	 inflytande	 i	

bolagen.	Detta	är	en	markant	 skillnad	gentemot	noterade	bolag,	 som	har	många	ägare	

med	 ofta	 litet	 inflytande,	 där	 exempelvis	 en	 fondförvaltare	 inte	 kan	 påverka	 bolagets	

löpande	verksamhet.	 

  

Vissa	respondenter	uttryckte	en	relativt	konservativ	syn	på	det	egna	bolaget	 i	 form	av	

att	de	inte	planerade	att	ändra	sin	egen	affärsmodell	inom	en	snar	framtid	En	av	dessa	

respondenter	vidhöll	att	de	inte	skulle	ändra	på	verksamheten	men	funderade	ändå	på	

att	utveckla	och	addera	en	VC-verksamhet	i	bolaget	i	framtiden.	Detta	är	ett	bra	tillfälle	

att	 se	 över	 alla	 möjliga	 incitament	 till	 varför	 ett	 PE-bolag	 vill	 utöka	 sitt	

investeringsmandat	samt	i	vilken	utsträckning	detta	bör	ske.	Som	vi	tidigare	har	påpekat	

är	värderingarna	höga	i	de	branscher	som	PE-bolag	traditionellt	har	tittat	på	när	de	har	

sökt	efter	portföljbolag.	Samtidigt	 fick	vi,	 i	 flera	 intervjuer,	 intrycket	av	att	det	 finns	 få	

principer	kring	nya	 investeringsformer	och	att	alla	 förslag	utvärderas	 individuellt	utan	

några	principiella	motstånd	på	grund	av	tidigare	fondbestämmelser.	

 

Att	 flera	 av	 respondenterna	 ansåg	 att	 investeringsmandaten	 hos	 deras	 bolag	 hade	

breddats	ligger	även	i	linje	med	tidigare	rapporter	från	Bain	(2015,	2016,	2017).	I	dessa	

hävdas	 det	 att	 vissa	 PE-fonder	 söker	 allt	 friare	 mandat	 från	 LPs	 för	 att	 kunna	

differentiera	sig	mot	nya	regioner,	branscher	och	tillgångsslag.	Ett	exempel	som	återgavs	
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av	en	respondent	är	att	PE-modellen,	det	vill	säga	det	aktiva	ägandet,	har	applicerats	på	

investeringar	 inom	 infrastruktur	 och	 fastighetsmarknaden.	 En	 annan	 återkommande	

förklaring	till	friare	investeringsmandat	var	att	de	portföljbolag	som	finns	på	marknaden	

redan	har	nått	en	hög	utvecklingsgrad	och	stabila	kassaflöden.	Som	tidigare	påpekats	är	

risken	med	höga	värderingar	 i	välutvecklade	portföljbolag	att	dessa	 inte	kan	utvecklas	

till	 den	 grad	 att	 de	 kan	 säljas	 vidare	 till	 multiplar	 som	 överstiger	 inköpspriset.	 Detta	

gäller	 samtidigt	 som	 intresset	 för	 så	kallade	 turnaround-bolag,	det	vill	 säga	bolag	med	

negativa	kassaflöden,	har	gått	upp	och	att	vissa	GPs	köper	minoritetsandelar	i	noterade	

bolag.	 Att	 branschen	 har	 spridit	 sig	 till	 olika	 segment	 innebär	 också	 en	möjlighet	 till	

värdeskapande,	eftersom	att	det	bör	kunna	förutsättas	att	tillgångar	inom	något	segment	

eller	sektor	kommer	vara	fördelaktigt	prissatta.	 

  

Med	detta	i	åtanke	bör	en	rimligen	fråga	sig	vara	i	vilken	riktning	investeringsmandaten	

är	på	väg	på	längre	sikt	och	om	ökad	spridning	i	investeringsmandat	är	synonymt	med	

ökad	 risk	 i	 PE-fonden.	 Utifrån	 intervjusvaren	 framkommer	 bilden	 av	 en	 gynnsam	

marknad	 sett	 till	 potentiella	 bolag	 att	 förvärva.	 Flera	 respondenter	 upplever	 även	 att	

transaktionsvolymen	har	gått	upp	något.	Det	kan	därför	argumenteras	för	att	ett	starkt	

utbud	 av	 investeringsmöjligheter	 rimligen	 borde	 reducera	 behovet	 av	 breddat	

investeringsmandat.	 Samtidigt	 påverkar	 sannolikt	 de	 höga	multiplarna	 att	 det	 öppnas	

upp	för	mer	outforskad	terräng.	Vi	tolkar	detta	som	att	en	sannolik	utveckling	är	att	det	

framöver	kommer	att	 ske	ytterligare	en	differentiering	mellan	aktörerna,	där	vissa	 lär	

utöka	 sina	 investeringsmandat	 för	 att	 finna	 investeringar	 på	 det	 sättet	 medan	 andra	

väljer	 att	 förhålla	 sig	 konservativt	 och	 fortsätta	 med	 den	 klassiska	 buyout-modellen.	

Därmed	ser	vi	inte	att	PE-branschen	framöver	kommer	att	förändras	på	något	drastiskt	

sätt,	utan	buyout-bolagen	kommer	sannolikt	att	verka	på	ett	liknande	sätt	som	tidigare.	

Däremot	 pekar	 mycket	 på	 att	 det	 kommer	 att	 adderas	 icke-kärnverksamheter	 till	

buyout-fonderna.	 Dessa	 kan	 vara	 av	 buyout-karaktär,	 såsom	 infrastrukturfonder,	 eller	

innebära	 att	 PE-bolaget	 lanserar	 en	 VC-fond	 eller	 att	 en	 buyout-fond	 antar	 en	

tidshorisont	 som	 påminner	 om	 investmentbolag.	 Därmed	 kommer	 den	 största	

förändringen	sannolikt	vara	att	investerarna	får	flertalet	fonder	att	välja	att	investera	i,	

och	möjlighet	att	vidare	diversifiera	sina	allokeringar	inom	alternativa	investeringar.	 



	
57	

6.5	Investeringsmöjligheter	

Bain	(2017)	beskriver	utvecklingen	 i	den	globala	PE-branschen	med	att	det	är	allt	 fler	

aktörer	 och	 större	mängder	 kapital	 som	 konkurrerar	 om	 en	 begränsad	 andel	 affärer.	

Detta	 skiljer	 sig	 en	 aning	 från	 intervjusvaren,	 där	 hälften	 ansåg	 att	 utbudet	 av	

investeringsmöjligheter	de	senaste	 fem	åren	vuxit.	En	anledning	 till	att	 så	är	 fallet	bör	

vara	att	aktörerna	verkar	i	olika	segment	där	transaktionsflödena	kan	se	annorlunda	ut.	

PwC	(2017)	undersökte	hur	PE-bolag	globalt	upplever	konkurrens	om	investeringar	och	

deras	resultat	visade	att	98	procent	uppfattade	det	som	att	konkurrensen	ökat	eller	var	

oförändrad	 jämfört	 med	 2015.	 Den	 gemensamma	 nämnaren	 mellan	 PwCs	 (2017)	

undersökning	 och	 intervjusvaren	 var	 att	 väldigt	 få	 uppfattar	 det	 som	 att	 utbudet	 av	

affärer	 har	minskat.	 Däremot	 gäller	 för	 de	mindre	 segmenten	 att	 aktörerna	 anser	 att	

utbudet	av	investeringar	är	oförändrat.	Vad	som	bör	lyftas	upp	är	att	detta	inte	enbart	

innebär	 att	 antalet	 potentiella	 portföljbolag	 ökat,	 det	 kan	 även	 innebära	 att	

konkurrensen	mellan	PE-bolagen	ökat.	

 

Vad	 som	 även	 framkom	 från	 intervjusvaren	 var	 att	 portföljbolag	 som	 innehafts	 sedan	

finanskrisen	2008	nu	var	avyttrade.	Främsta	anledningarna	att	PE-bolagen	inte	kunnat	

avyttra	dem	tidigare	kan	vara	de	höga	förvärvsmultiplarna	under	2006–2007	samt	den	

efterföljande	 recessionen	 som	påverkat	 värdeskapandet	 i	 portföljbolagen.	Bain	 (2017)	

menar	på	 ett	 liknande	 sätt	 att	 investeringarna	 från	2006–2007	äntligen	är	 avvecklade	

och	att	PE-branschen	är	på	väg	mot	en	mer	balanserad	marknad,	mycket	tack	vare	vad	

de	 kallar	 hälsosamma	 exit-marknader.	 Detta	 leder	 till	 att	 fler	 potentiella	 bolag	 att	

förvärva	kommer	ut	på	marknaden,	vilket	vi	anser	borde	öka	investeringsmöjligheterna	

för	PE-bolagen.	Detta	gäller	till	exempel	bolag	som	säljs	mellan	finansiella	köpare,	där	vi	

ser	en	potential	 för	bolag	att	 förvärvas	av	större	PE-aktörer	och	växa	genom	att	 skifta	

PE-ägande.	 Samtidigt	 leder	 detta	 till	 att	 PE-bolagen	 behöver	 finna	 nya	 investeringar,	

vilket	 skapar	 konkurrens	 på	 marknaden	 om	 investeringsmöjligheter	 och	 som	 således	

innebär	en	högre	konkurrens	mellan	PE-bolagen. 

  

Vi	tolkar	det	inte	som	att	investeringsmöjligheterna	kommer	att	minska	för	PE-bolagen.	

Däremot,	 som	 påpekats	 tidigare	 i	 analysen,	 kommer	 konkurrensen	 om	 investeringar	

sannolikt	att	tillta	ytterligare.	Som	en	följd	av	detta	skulle	PE-bolagen	kunna	uppleva	det	

som	att	utbudet	av	 investeringsmöjligheter	minskar.	Den	främsta	utmaningen	som	PE-
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bolagen	står	 inför	gällande	utbudet	av	 investeringsmöjligheter	bör	vara	värderingarna	

av	 portföljbolag.	 Något	 annat	 som	 framgår	 av	 intervjuerna	 är	 att	 entreprenörer	

prissätter	 sina	 verksamheter	 högre	 än	 tidigare,	 en	 förändring	 som	 förvisso	 har	 pågått	

under	 lång	 tid	 i	 samband	 med	 att	 branschen	 mognat.	 En	 följd	 av	 detta	 blir	 att	 fler	

entreprenörer	väljer	att	sälja	sina	företag.	 

  

När	nya	investeringar	ska	hittas	har	många	av	PE-aktörerna	börjat	arbeta	mer	proaktivt	

genom	 att	 föra	 långa	 relationer	 med	 potentiella	 säljare.	 Det	 finns	 framförallt	 två	

anledningar	till	uppkomsten	av	detta.	För	det	första	vill	PE-bolagen	grundligt	lära	känna	

bolaget	de	ska	förvärva.	Som	en	respondent	sa	är	de	villiga	att	betala	ett	högre	pris	om	

de	med	säkerhet	vet	vad	de	får	och	därmed	kan	ha	en	förutbestämd	värdeskapande	plan	

för	bolaget.	Detta	innebär	att	de	har	tillräcklig	förkunskap	om	bolaget	innan	en	auktion	

och	innan	due	diligence,	vilket	gör	att	de	är	mer	säkra	under	budgivningsprocessen	och	

mer	villiga	att	lägga	ett	högt	bud	för	att	vinna	auktionen.	Den	andra	anledningen	till	att	

arbeta	mer	proaktivt	med	att	 finna	 investeringar	 är	 för	 att	 slippa	hamna	 i	 en	auktion.	

Har	 de	 skapat	 en	 relation	 till	 bolaget,	 ledningen	 eller	 ägaren	 långt	 före	 en	 potentiell	

försäljning	kan	de	få	möjlighet	att	förvärva	bolaget	innan	det	blir	det	blir	tal	om	auktion.	

Den	bilden	som	vi	har	 fått	 från	respondenterna	är	att	de	uppvaktar	entreprenörer	och	

dotterbolag	som	de	är	intresserade	av	så	tidigt	som	flera	år	innan	de	tillslut	får	förvärva	

bolaget.	Därmed	kan	de	förvärva	till	en	lägre	multipel.	Att	jobba	mer	proaktivt	tolkar	vi	

som	en	trend	som	kommer	att	öka	framöver.		 

6.6	Kapitalstruktur	

Förvärven	av	portföljbolag	finansieras	av	skuld	och	eget	kapital.	Enligt	respondenterna	

hade	kapitalstrukturen	inte	förändrats	nämnvärt	de	senaste	fem	åren	och	flera	menade	

att	 trenden	 kommer	 att	 hålla	 i	 sig	 de	 närmsta	 åren.	 Detta	 kan	 kopplas	 till	 att	 flera	

respondenter	även	uttryckte	en	skepsis	gentemot	att	den	“heta”	marknaden	ska	hålla	 i	

sig	 mycket	 längre	 till.	 PE-aktörerna	 strävar	 sannolikt	 efter	 att	 hålla	 en	 lägre	

likviditetsrisk	 än	 vad	 marknaden	 har	 gjort	 i	 tidigare	 perioder.	 Vad	 som	 går	 att	

konstatera	utifrån	intervjuerna	med	representanter	för	PE-bolagen	är	att	merparten	av	

aktörerna	har	en	lägre	belåningsgrad	idag	än	under	PE-boomen	2007,	detta	trots	att	det	

finns	tillgång	till	billigt	skuldkapital	på	lånemarknaden.	Av	detta	kan	vi	dra	slutsatsen	att	

det	i	vissa	fall	råder	en	högre	riskovilja	trots	att	det	är	mer	fördelaktigt	att	låna	pengar	
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än	 för	 tio	 år	 sedan.	En	 respondent	 framhöll	 att	 anledningen	 till	 att	 inte	ha	 för	mycket	

skuld	var	 för	 att	 skydda	 sig	 från	makro-	och	 finansiell	 risk.	Detta	kan	 indikera	att	PE-

bolagen	 förhåller	 sig	 relativt	 riskaverta	 jämfört	med	 tidigare	perioder	och	väljer	att	 ta	

mindre	 lån	 för	 att	 förhindra	 risken	 för	 konkurs.	Det	 skulle	 även	kunna	 antyda	 att	 PE-

bolagen	 är	 mer	 osäkra	 idag	 på	 hur	 mycket	 de	 kan	 förbättra	 och	 öka	 värdet	 i	

portföljbolagen,	sett	till	de	höga	värderingsmultiplarna.		

 

Franzoni,	Nowak	och	Phalippou	(2012)	menar	att	tillgången	till	kapital	från	långivare	är	

avgörande	för	PE-bolagens	avkastning.	Detta	hör	samman	med	den	hävstångseffekt	som	

skuldsättning	kan	 leda	 till,	 där	 avkastningen	blir	högre	 till	 följd	 av	belåning.	Vidare	är	

PE-bolagens	 affärsidé	 delvis	 baserad	 på	 möjligheten	 till	 lån.	 Om	 ett	 köp	 endast	

finansieras	av	eget	kapital	skulle	en	fond	inte	ha	möjlighet	att	investera	i	särskilt	många	

portföljbolag.	 Därför	 är	 tillgången	 till	 skuldkapital	 viktig	 för	 både	 finansiering	 och	

refinansiering	av	investeringar.	Flera	respondenter	uttrycker	en	oro	för	vad	som	skulle	

ske	om	utlåningsräntorna	vänder	upp,	men	några	lyfter	fram	att	amorteringen	i	flera	fall	

spelar	 en	 viktigare	 roll	 än	 räntekostnaden.	 Franzoni,	 Nowak	 och	 Phalippou	 (2012)	

förklarar	att	i	samband	med	att	PE-bolagens	investeringar	ofta	är	högt	belånade	blir	de	

känsliga	 om	 långivarna	 ställs	 inför	 kapitalbegränsningar.	 De	 kapitalbegränsningar	 vi	

tolkar	skulle	vara	aktuella	i	dagens	och	framtidens	situation	är	Basel	III	och	Basel	IV	som	

reglerar	 kapitaltäckning	 och	 likviditetsbuffert	 hos	 europeiska	 banker.	 Några	

respondenter	 menade	 att	 bankerna	 har	 möjlighet	 att	 ge	 lån	 till	 villkor	 som	 är	 mer	

fördelaktiga	för	dem,	vilket	vi	finner	skulle	kunna	tolkas	som	en	“åtstramning”.	Därmed	

finns	det	en	risk	för	PE-bolagen	att	 långivarna	blir	mer	restriktiva	 i	sin	utlåning,	vilket	

även	skulle	kunna	leda	till	att	lånevillkor	blir	sämre	för	PE-bolagen. 

6.7	Avkastningskrav	

Att	 avkastningskraven	 har	 varit	 oförändrade	 kan	 förklaras	 av	 att	 PE-bolagens	

avkastningar	 sedan	1990-talet	 har	 varit	mer	 eller	mindre	 konstanta	 i	 absoluta	 termer	

(Sensoy,	Wang	&	Weisbach,	2014).	Om	inte	avkastningarna	ändras	finns	det	inget	behov	

av	 att	 ändra	 avkastningskraven.	 Avkastningarna	 har	 även	 historiskt,	 relativt	 andra	

tillgångsslag,	 varit	 höga	 (Harris,	 Jenkinson	 &	 Kaplan,	 2014;	 Kaplan	 &	 Sensoy,	 2014;	

SVCA,	2015)	och	vi	kan	dra	slutsatsen	att	det	inte	finns	någon	anledning	för	PE-bolagen	

att	 sänka	 sina	 avkastningskrav.	De	 höga	 avkastningskraven	 hos	 PE-bolag	 har	 i	 sin	 tur	
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avgjorts	 av	 olika	 faktorer.	 Under	 1980-	 och	 1990-talet	 gjorde	 felprissättningar	 på	

portföljbolag	 att	 PE-bolagen	 lättare	 kunde	hitta	 lönsamma	 investeringsobjekt	 (Sensoy,	

Wang	&	Weisbach,	2014).	Idag	har	PE-marknaden	effektiviserats	och	portföljbolag	som	

köps	 och	 säljs	 speglar	 bättre	 dagens	 marknadspriser,	 vilket	 även	 flera	 respondenter	

vittnar	om.	 

  

De	 höga	 värderingarna	 i	 flertalet	 portföljbolag	 väcker	 därmed	 frågan	 hur	 PE-bolagen	

fortfarande	 ska	kunna	 skapa	 samma	avkastning	 i	 framtiden.	Ur	 intervjusvaren	går	det	

att	 utläsa	 att	 aktörerna	 fortfarande	 upplever	 att	 höga	 multiplar	 inte	 nödvändigtvis	

förhindrar	 detta.	 Däremot	 menade	 många	 respondenter,	 inklusive	 flera	 av	 de	 som	

verkar	inom	det	största	segmentet,	att	värdeskapande	blir	svårast	i	de	största	bolagen.	

Dessa	 åsikter	 kan	 indikera	 att	 ju	 högre	 segment	 PE-bolaget	 är	 i	 desto	 högre	 blir	 de	

relativa	 multiplarna	 på	 portföljbolagen.	 Flera	 respondenter	 uppvisade	 en	 till	 viss	 del	

kritisk	hållning	till	branschen	när	det	handlade	om	möjligheten	att	skapa	avkastning	på	

kort	sikt.	 

  

Andra	faktor	som	påverkar	avkastningskraven	är	hävstångseffekten	eftersom	att	kraftig	

belåning	i	portföljbolagen	innebär	relativt	stor	likviditetsrisk	och	som	investerare	vill	de	

ha	 en	 högre	 avkastning	 i	 gengäld.	 En	 viktig	 fråga	 som	 bör	 ställas	 är	 huruvida	 dagens	

avkastningskrav	är	 rimliga	 sett	utifrån	de	marknadsförhållanden	 som	råder	med	höga	

värderingsmultiplar,	 låga	räntor	och	hög	efterfrågan	på	PE-fonder.	Frågor	som	uppstår	

är	hur	mycket	de	kan	sänkas	och	om	de	sänks	i	linje	med	lägre	avkastning.	Flera	forskare	

har	tidigare	studerat	sambandet	mellan	kapital	som	flödar	in	i	PE-sektorn	och	PE-fonder	

med	PE-bolagens	prestationer.	 	Harris,	 Jenkinson	och	Kaplan	(2014)	 fann	via	statistisk	

analys	 att	 absoluta	 prestationsmått	 i	 form	 av	 internränta	 och	 exit-multipel	 har	 ett	

signifikant	negativt	samband	med	insatt	kapital	i	PE-fonderna.	Detta	innebär	att	ett	ökat	

inflöde	 av	 kapital	 till	 PE-bolagen	 kommer	 leda	 till	 lägre	 avkastningar,	 vilket	

överensstämmer	med	respondenternas	uppfattning.	

 

Argument	 kan	 lyftas	 för	 att	 avkastningskraven	 framöver	 inte	 kommer	 att	 förändras.	

Lång	erfarenhet	och	hög	kompetens	hos	 förvaltarna	 i	 kombination	med	ett	 stort	 antal	

potentiella	 bolagsförvärv	 samt	 en	 gedigen	 due	 diligence	 har	 varit	 bidragande	 till	 den	

höga	 och	 konstanta	 avkastningen.	 Eftersom	 PE-bolagen	 köper	 belånade	 bolag	 och	
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förbättrar	dem	 finns	 alltid	potential	 att	 skapa	 avkastning	 genom	att	 sälja	 till	 en	högre	

multipel	 och/eller	 använda	 hävstångseffekten.	 Emellertid	 menade	 en	 respondent	 att	

belåningen	 endast	 utgör	 en	 liten	 del	 av	 avkastningen,	 vilket	 indikerar	 att	 den	

värdeskapande	processen	är	mest	essentiell	för	att	generera	avkastning. 

  

Vi	 tolkar	det	som	att	avkastningskraven	på	svenska	PE-marknaden	successivt	kommer	

att	 sjunka.	Detta	är	underbyggt	av	att	värderingarna	stiger,	 fler	aktörer	kommer	 in	på	

marknaden	 och	 förbättringspotentialen	 i	 portföljbolagen	 sjunker.	 Vad	 som	 talar	 emot	

detta	är	att	avkastningskraven	historiskt	har	legat	på	en	konstant	nivå.	Däremot	bör	en	

diskussion	 föras	 huruvida	 avkastningarna	 framåt	 kan	 ligga	 i	 nivå	 med	

avkastningskraven,	 det	 är	 framförallt	 de	 ovanstående	 faktorerna	 som	 vi	 förväntar	 oss	

kommer	 påverka	 den	 framtida	 avkastningen	 hos	 PE-bolagen.	 Avkastningskraven	

behöver	 inte	nödvändigtvis	sjunka,	men	vad	som	framgått	är	att	kanske	inte	alla	bolag	

på	sikt	klarar	av	att	upprätthålla	samma	höga	avkastning.	 

6.8	Innehavsperioder	

Flera	 respondenter	 uppskattade	 att	 deras	 innehavsperioder	 tidigare	 varierade	mellan	

tre	till	fem	år	men	menade	att	en	period	uppåt	fem	år	var	vanligare	nu.	De	trodde	också	

att	innehavsperioderna	kommer	att	förlängas	ytterligare,	vilket	ligger	i	linje	med	de	data	

för	 globala	 PE-bolag	 som	 presenterats	 i	 flera	 branschrapporter	 (Bain,	 2017;	 Preqin,	

2015).	Däremot	 råder	det	en	 trend	 i	 att	 värdeskapandet	kommer	att	 ta	 längre	 tid	och	

därmed	 innebära	 längre	 innehavstid.	Samtidigt	upplever	aktörerna	att	värderingarna	 i	

portföljbolagen	har	ökat	vilket	även	kommer	leda	till	längre	innehavsperioder	innan	exit	

kan	göras	till	en	önskad	multipel.	Tidigare	 forskning,	branschrapporter	och	de	utförda	

intervjuerna	 visar	 att	 förlängda	 innehavsperioder	 inbegriper	 en	 rad	 olika	 orsaker	 och	

effekter.	 En	 viktig	 anledning	 till	 att	 innehavsperioderna	 har	 varit	 längre	 det	 senaste	

decenniet	 kan	 härledas	 till	 att	 flera	 portföljbolag	 inhandlades	 åren	 strax	 före	

finanskrisen	2008	och	att	lönsamheten	i	dessa	bolag	varit	svag	i	linje	med	marknaden	i	

stort.	Detta	har	 följaktligen	 inneburit	att	exit-möjligheterna	har	 förskjutits	och	därmed	

har	innehavsperioden	förlängts.	Flera	av	dessa	bolag	bör	dock	vara	avyttrade	idag.	 

  

Ökade	värderingar	på	publika	marknaden	kan	även	ses	som	ett	 jämförelsemått	 för	att	

bedöma	var	i	cykeln	PE-marknaden	befinner	sig	(Demaria,	2014).	Detta	är	också	en	av	
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förklaringarna	till	att	PE-marknaden	under	de	senaste	tre	åren	har	kunnat	utnyttja	ett	

“börsfönster”,	 det	 vill	 säga	 exit	 via	 börsnoteringar.	 Dessa	 exit-möjligheter	 kan	 också	

förkorta	innehavsperioden,	beroende	på	när	köpet	har	genomförts.	Genom	att	förvärva	

ett	 turnaround-bolag	kan	PE-bolag	komma	runt	de	höga	värderingarna	på	marknaden	

och	därefter	förbättra	och	sälja	bolaget	med	god	marginal.	Ett	sådant	bolag	förvärvas	i	

regel	 till	 lägre	 pris	 men	 kräver	 emellertid	 omfattande	 omstrukturering	 och	 tar	 ofta	

längre	 tid	 att	 få	 på	 fötter.	 Detta	 innebär	 att	 innehavsperioderna	 inte	 kortas	 ner	 per	

definition	om	värderingarna	är	lägre.	 

  

Av	 detta	 kan	 vi	 dra	 slutsatsen	 att	 ett	 breddat	 investeringsmandat,	 vilket	 flera	

respondenter	 öppnade	 upp	 för	 i	 intervjuerna,	 inte	 per	 definition	 sänker	

innehavsperioden.	 En	 av	 respondenterna	 berättade	 att	 de	 aktivt	 vill	 efterlikna	

investmentbolag,	 vilket	 ger	 fördelen	 att	 innehavsperioderna	 ej	 tidsbegränsas.	

Utvecklingspotentialen	 består	 vidare	 av	 vilken	 typ	 av	 bolag	 och	marknad	 det	 handlar	

om.	 Därmed	 kan	 även	 de	 konventionella	 PE-bolagen	 behöva	 förlänga	

innehavsperioderna	 för	 att	 anpassa	 sig	 till	 en	 portfölj	med	 varierande	 typer	 av	 bolag,	

och	till	och	med	arbeta	utan	en	förutbestämd	exit-horisont.	Vi	kan	därmed	tolka	det	som	

att	 innehavsperioderna	är	beroende	av	den	underliggande	 investeringen	och	hur	exit-

marknaden	ser	ut.	För	att	matcha	värderingarna	på	marknaden	krävs	ett	längre	och	mer	

gediget	jobb	av	PE-bolagen,	vilket	bör	leda	till	att	innehavsperioderna	kommer	förlängas	

ytterligare	 framöver.	 Emellertid	 gäller	 att	 ju	 mer	 fördelaktiga	 exit-möjligheterna	 är,	

desto	kortare	kan	innehavsperioderna	potentiellt	bli.		 

6.9	Börsens	påverkan	

Finansiella	 cykler	 påverkar	 kapitalinflödet	 till	 PE-fonderna	 precis	 som	 det	 påverkar	

aktiemarknaden.	 Hur	 skulle	 PE	 påverkas	 vid	 en	 kraftig	 korrigering	 nedåt	 på	

aktiemarknaden?	 Stowell	 (2013)	 skriver	 att	 amerikanska	 PE-bolag	 genomförde	 flera	

utköp	 från	 börsen	under	 2008	 och	 2009,	 det	 vill	 säga	 direkt	 efter	 krisen	när	 oron	på	

marknaden	var	hög	och	”trots	att	kreditmarknaden	var	döende”	(Stowell,	2013,	s.	209).	

Att	nästa	marknadskorrigering	får	liknande	effekter	menar	vi	är	sannolikt,	så	länge	icke-

sysselsatt	kapital	finns	i	fonderna	och	marknadskorrigeringen	inte	ackompanjeras	av	en	

alltför	 kraftig	 räntehöjning.	 Ett	 scenario	 där	 tillgångspriser	 på	 börsen	 sjunker	 hastigt	

innebär	därmed	ökade	andelar	attraktiva	investeringsobjekt	för	PE,	i	form	av	utköp	från	
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börsen.	 För	 våra	 respondenter	 var	 en	 börskorrigering	 huvudsakligen	 associerat	 med	

minskad	 möjlighet	 att	 notera	 portföljbolag.	 Som	 Demaria	 (2014)	 påpekade	 har	

historiska	 korrigeringar	 i	 PE-sektorn	 föregåtts	 av	 hastiga	 accelerationer	 eller	

retardationer	 i	 kapitalflöden.	 Det	 kan	 argumenteras	 för	 att	 de	 låga	 räntorna	 på	

marknaden	har	bidragit	 till	 en	 sådan	accelerering,	och	att	 sektorn	står	 inför	en	möjlig	

vändpunkt	 beroende	 på	 hur	 hastigt	 räntorna	 höjs.	 Flera	 respondenter	 trodde	 inte	 att	

den	 kommande	 räntehöjningen	 kommer	 att	 ske	 med	 kraftig	 acceleration.	 Istället	

pekades	det	på	emotionella	faktorer	som	skulle	kunna	bidra	till	osäkerhet	i	jämförbara	

marknader.	Detta	menade	respondenterna	skulle	kunna	få	effekter	som	spiller	över	till	

PE-branschen.	 
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7.	Slutsats	

Studien	har	undersökt	och	analyserat	 förändringar	på	den	svenska	PE-marknaden	och	

upplevelser	 hos	 svenska	 PE-aktörer.	 Utgångspunkten	 har	 varit	 förändringar	 i	

efterfrågan	 från	 investerare,	 vilket	 i	 branschrapporter	 och	 tidigare	 forskning	 har	

åskådliggjorts	 och	 exemplifierats	 genom	 ökat	 kapital	 på	 finansiella	 marknader.	 Det	

första	 som	 kan	 konstateras	 är	 att	 aktörer	 på	 svenska	 PE-marknaden	 upplever	 att	

efterfrågan	från	investerare	har	ökat. Samtidigt	råder	det	delade	meningar	om	huruvida	

det	är	för	mycket	kapital	som	jagar	för	få	tillgångar.	Det	framhålls	att	framgångsrika	GPs	

har	 lätt	att	 få	 finansiering	till	 fonderna	medan	andra	har	det	svårare.	Merparten	av	de	

intervjuade	 anser	 att	 den	 växande	mängden	 tillgängligt	 kapital	 har	 bidragit	 till	 större	

fonder.	De	 flesta	anser	även	att	pris	på	 tillgångar	och	värderingsmultiplar	har	ökat	de	

senaste	 fem	 åren,	 vilket	 en	 del	 respondenter	 menar	 innebär	 svårigheter	 i	 att	

upprätthålla	 samma	 avkastning	 som	 tidigare,	 i	 synnerhet	 när	 det	 gäller	 större	

portföljbolag.	Att	portföljbolagens	innehavsperioder	har	ökat	tycks	dock	ha	fler	orsaker	

än	 bara	 höga	 värderingar.	 Några	menar	 att	 konkurrensen	 har	 tilltagit,	 att	 PE-bolagen	

känner	 sig	 pressade	 att	 göra	 affärer	 när	 de	 åtagit	 sig	mycket	 pengar	 samt	 att	 antalet	

investeringsmöjligheter	inte	följt	utvecklingen	av	antalet	fonder.	 

  

Några	aktörer	menar	även	att	höga	multiplar	har	bidragit	till	förändringar	i	de	enskilda	

PE-bolagen,	 i	 form	 av	 ökad	 efterfrågan	 på	 co-investments	 och	 breddat	

investeringsmandat.	 Det	 sistnämnda	 gäller	 bland	 annat	 nya	 marknader	 och	 fler	

turnaround-bolag.	Flera	PE-aktörer	tror	också	att	marknaden	befinner	sig	på	toppen	av	

en	PE-cykel	och	att	det	sannolikt	kommer	en	korrigering	inom	en	snar	framtid.	På	lång	

sikt	menar	de	flesta	att	PE-branschen	har	en	stark	och	viktig	roll	i	ekonomin	men	att	en	

konsolidering	i	branschen	kommer	att	ske	parallellt	med	sjunkande	avkastningskrav. 
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8.	Förslag	till	vidare	forskning	

Studien	 bidrar	 till	 att	 utöka	 förståelsen	 för	 hur	 svenska	 PE-aktörer	 upplever	 att	 den	

ökade	mängden	 tillgängligt	kapital	hos	 investerare	påverkar	PE-sektorn.	 Studien	visar	

även	 vilka	 förändringar	 som	 PE-aktörerna	 själva	 tycker	 är	 viktiga	 och	 hur	 de	 ser	 på	

branschens	 utmaningar	 kopplat	 till	 värderingar.	 Mot	 bakgrund	 av	 studiens	 resultat	

finner	vi	att	det	hade	varit	intressant	att	genomföra	studien	på	nytt	men	med	fokus	på	

investerarna.	Detta	 kan	 göras	 genom	att	 intervjua	de	 aktörer	 som	 investerar	 i	 PE	och	

därigenom	 ta	 del	 av	 deras	 upplevelser,	 resonemang	 och	 åsikter.	 De	 svar	 som	

framkommer	kan	därefter	ställas	mot	resultatet	i	denna	studie.	En	sådan	undersökning	

hade	 bidragit	 till	 ökad	 förståelse	 för	 den	 dynamik	 som	 sker	 mellan	 GPs	 och	 LPs.	

Potentiella	investerare	att	undersöka	kan	vara	pensionsbolag	och	försäkringsbolag,	vars	

durationer,	 allokeringar,	 avkastningskrav	 och	 in-	 och	 utbetalningar	 varierar	

sinsemellan.	 Intressanta	 frågeställningar	 i	 en	 sådan	 studie	 kan	 vara	 varför	 vissa	 LPs	

investerar	 flitigt	 i	 PE	 medan	 andra	 avstår	 helt,	 eller	 hur	 LPs	 resonerar	 kring	

förändringar	i	investeringsmandat.	 

  

Därutöver	 hade	 det	 även	 varit	 intressant	 att	 genomföra	 en	 undersökning	 som	 inte	 är	

exklusivt	 inriktad	på	buyout-företag,	utan	även	 inkluderar	andra	 former	av	alternativa	

investeringar	 såsom	 venture	 capital,	 affärsänglar	 eller	 hedgefonder.	 Vidare	 skulle	 det	

vara	 intressant	 att	 undersöka	 och	mäta	 likviditeten	 på	marknaden,	 tillgängligt	 kapital	

hos	 investerare	 och	 investerarnas	 riskaptit.	 Detta	 skulle	 kunna	 jämföras	 med	 PE-

bolagens	 uppfattningar	 och	 kunna	 ställas	 i	 paritet	 med	 dem.	 Det	 skulle	 även	 varit	

intressant	 att	 anpassa	 en	 studie	 utifrån	 behavioral	 finance,	 portföljbolagen	 eller	 PE-

bolagens	kapitalstruktur	och	studera	hur	de	har	påverkats.	 
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Bilagor 

Bilaga	1:	Intervjuguide 

Orientering 

• Syftet	med	undersökningen	är	att	undersöka	vilka	effekter	förändrad	efterfrågan	

har	på	LBO-processen	hos	svenska	PE-bolag.	

• Eftersom	att	det	är	en	masteruppsats	kommer	den	också	att	publiceras.	

• Du	och	bolaget	 kommer	dock	 att	 vara	helt	 anonyma,	medverkan	är	 frivillig,	 du	

har	rätt	att	dra	dig	ur	när	du	vill	och	har	rätt	att	inte	svara	på	frågor	

• Du	får	ett	exemplar	av	uppsatsen	när	den	är	färdig.	

• Vi	kommer	att	använda	oss	av	den	här	diktafonen	-	den	är	till	för	att	underlätta	

för	oss,	vi	kommer	kunna	gå	tillbaka	till	intervjun	så	att	allt	blir	korrekt	-	hoppas	

att	det	går	bra.	

• Berätta	om	våra	roller	under	intervjun,	en	som	intervjuar	och	en	som	observerar	

och	för	anteckningar.	

• Har	du	några	frågor	innan	vi	börjar?	

	

Inledning	(tid	och	roll	på	bolaget)	-	5	min 

1.	Hur	länge	har	du	jobbat	på	bolaget? 

2.	Berätta	lite	om	vad	du	har	gjort	på	bolaget	tidigare	och	vad	du	gör	idag? 

	

PE-marknaden	historiskt	(Efterfrågan	hos	LP,	finansiering,	effekter)	-	15	min 

3.	 Vad	 upplever	 du	 vara	 större	 förändringar	 som	 skett	 på	 svenska	 PE-marknaden	 de	

senaste	 fem	 åren?	 (typ	 av	 svar:	 sektorer,	 finansiering,	 aktörer,	 holding-perioder,	 due	

diligence,	hurdle	rates,	kapitalstruktur) 

4.	 Hur	 upplever	 du	 att	 efterfrågan	 från	 Limited	 Partners	 har	 ändrats	 de	 senaste	 fem	

åren? 

5.	 Hur	 tror	 du	 att	 tillgången	 till	 finansiering	 från	 Limited	 Partners	 kommer	 att	 se	 ut	

framöver? 

6.	 Vilka	 effekter	 har	 detta	 haft	 på	 er	 verksamhet?	 (typ	 av	 svar:	 sektorer,	 finansiering,	

aktörer,	holding-perioder,	due	diligence,	hurdle	rates,	kapitalstruktur) 

6,5.	Vi	har	stött	på	ett	begrepp	i	olika	PE-överskott	som	kallas	likviditetsöverskott.	Med	

likviditetsöverskott	menas	att	det	finns	mer	finansiella	tillgångar	än	faktiskt	produktion	
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(BNP)	och	att	detta	gap	växer.	Effekterna	av	detta	ska	bland	annat	vara	längre	holding-

perioder	och	höga	värderingar.	Vi	undersöker	om	detta	är	ett	verkligt	problem.	Har	du	

stött	på	det?	Vad	tänker	du	kring	detta	begrepp? 

	

LBO-process	hos	bolag	(investeringar,	förändringar,	köpmotiv,	kapitalstruktur)	-	15	min 

7.	Hur	upplever	du	att	utbudet	av	investeringsmöjligheter	har	förändrats	de	senaste	fem	

åren?	(t.ex.	utbud	av	undervärderade	portföljbolag). 

Bonus:	Hur	har	det	påverkat	er? 

8.	Vad	skulle	du	säga	är	större	förändringar	i	LBO-processen	som	ni	på	bolaget	har	gjort	

de	senaste	fem	åren? 

Bonus:	Hur	har	ert	arbete	kring	due	diligence	förändrats	de	senaste	åren? 

9.	Upplever	du	att	ni	måste	motivera	köpen	på	ett	 annorlunda	 sätt	 idag	än	 för	 fem	år	

sedan? 

Bonus:	Hur	har	er	syn	på	hurdle	rates	förändrats	de	senaste	fem	åren? 

10.	Vilka	utmaningar	ser	ni	inom	dagens	bolagsvärderingar? 

11.	Hur	har	er	kapitalstruktur	ändrats	de	senaste	fem	åren?		 

12.	Hur	ser	ni	på	framtida	kapitalstrukturer? 

 

PE-marknaden	framöver	(utveckling,	utmaningar,	hot/möjligheter)	10	min 

13.	Hur	ser	du	på	svenska	PE-marknadens	utveckling	kommande	år? 

14.	Vilka	är	de	största	externa	hoten	som	du	upplever	mot	sektorn? 

15.	Vilka	är	de	största	externa	möjligheterna	som	du	upplever	mot	sektorn? 

	

Uppföljning 

• Eventuell	sammanfattning	

• Höra	med	den	bredvid	om	den	ger	några	ytterligare	frågor	eller	vill	ta	upp	något.	

• “Jag	har	 inga	 fler	 frågor,	 finns	det	något	mer	du	 vill	 ta	 upp	 eller	 fråga	 innan	vi	

avslutar	intervjun?”	

• Tack	så	mycket	för	oss,	vi	kommer	återkomma	med	den	färdiga	uppsatsen.	
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Frågor	som	tillkommit	i	intervjuerna	efter	2016/04/03 

 

Aktiviteten	ligger	på	nivåer	som	liknar	perioden	före	finanskrisen.	Kan	man	tala	om	en	

PE-boom? 

Tar	ni	in	co-investments	för	t.ex.	större	finansieringar? 

	

	


