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Sammanfattning 

Titel: Private Equity-finansiering- hjälpande eller stjälpande? En eventstudie om svenska PE- 

och VC-aktörers påverkan på operationellt värdeskapande för svenska portföljbolag under 

2000-2017. 

Författare: Philip Hivander och Filip Svenberg 

Handledare: Øystein Fredriksen  

Bakgrund och problem: Det långsiktiga värdeskapandet av Private Equity (PE)- och Venture 

Capital (VC)-bolag är ett fenomen som forskats kring sedan dess uppenbarelse i mitten av 80-

talet. Tidigare forskning har främst fokuserat på portföljbolagens prestation under ägande, 

medan forskningen är gles gällande de långsiktiga konsekvenserna av PE- och VC-ägande. 

Trots tidigare forskning inom området, som sträcker sig över tre decennier, finns det ingen 

etablerad konsensus om de långsiktiga effekterna av PE- och VC-finansiering. Med tanke på 

den tvetydiga forskningen och det faktum att det inte råder någon konsensus inom området 

syftar denna studie att undersöka fenomenet på den svenska marknaden.  

Syfte: Denna studie syftar till att analysera huruvida det råder en operationell 

prestationsskillnad mellan tidigare PE- och VC-ägda portföljbolag gentemot dess 

branschkonkurrenter efter avyttring genom börsnotering. Vidare ämnar studien analysera de 

bakomliggande faktorerna till den tänkbara prestationsskillnaden samt utreda om dessa varierar 

beroende på vilken aktör som tidigare stått för ägandet. 

Metod: Undersökningen genomfördes på den svenska marknaden mellan 2000 och 2017 med 

EBITDA-marginalen, omsättning per anställd, avkastning på sysselsatt kapital, operativa 

kassaflöden/totala tillgångar och rörelsekapital/omsättning som indikator på operationell 

prestation. I linje med tidigare forskning tillämpar följande studie en kvantitativ 

forskningsmetod, en deduktiv design och använder både ett parametrisk och icke parametrisk 

test i syfte att avgöra den statistiska säkerheten i resultaten. 

Slutsats: Studien konstaterar att den långsiktiga operationella prestationen för tidigare PE-ägda 

portföljbolag är sämre än den för branschkonkurrenter. Resultaten fastställer dock en kortsiktig 

överprestation som grundar sig i varaktiga effekter av effektiviseringsåtgärder från 

ägandeperioden. I motsats till detta, indikerar VC-ägda portföljbolag på en operativ 

underprestation, relativt branschkonkurrenter, på kort- och lång sikt men på grund av ett 

begränsat urval av portföljbolag kan detta inte statistiskt säkerställas. 

Nyckelord: Private Equity, Venture Capital, Långsiktigt värdeskapande, Börsnotering 
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Abstract 

Title: Private Equity Financing – Helping or Hurting? An event study about Swedish PE and 

VC actors' impact on operational value creation for Swedish portfolio companies in 2000-

2017. 

Authors: Philip Hivander and Filip Svenberg 

Supervisor: Øystein Fredriksen  

Background and problem: The long term value creation of Private Equity (PE) and Venture 

(VC) Capital firms is a phenomena that has been debated and researched since its revelation in 

the mid 80’s. Previous research has primarily focused on the performance of portfolio 

companies during ownership, while the offer is relatively sparse investigating the long term 

consequences of PE and VC ownership after divestment. Despite previous research within the 

field, extending over three decades, there is no established consensus of the long term results 

of PE and VC financing. Given the contradiction of previous research the study aims to 

investigate the phenomena in detail on the Swedish market.  

Purpose: The study aims is to investigate how formerly Private Equity (PE) and Venture 

Capital (VC) backed portfolio companies preform, relative industry peers, after divestment 

through IPO. The study is based upon five key operational metrics and further strives to analyse 

and determine the explanatory variables to the presumed performance deviations and if these 

vary depending on which actor who previously was responsible for the ownership.  

Methodology: The study was conducted on the Swedish market between 2000 and 2017 using 

the EBITDA-margin, RPE, ROCE, operational cash flows to total assets and net working 

capital to sales as operational determinants for long- and short term performance. In line with 

previous research the following event study applies a quantitative research method, a deductive 

design and uses both a parametric and a non-parametric test to determine the statistical 

significance of the results.  

Conclusion: The study concludes that the long term operational performance of previously PE-

owned portfolio companies is inferior to that of industry peers.  However, the results conclude 

that the portfolio companies over perform industry peers in the short term due to lasting effects 

of efficiency processes from the ownership period. In contrary to previous results VC-owned 

portfolio companies indicate an operational under performance in the short and long term but 

due to a limited selection of portfolio companies this cannot be statistically proven.  

Keywords: Private Equity, Venture Capital, Long Term Performance, Initial Public Offering 
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Definitionslista 

Private Equity-aktör: En aktör som verkar på Private Equity-marknaden och karaktäriseras 

av kapitalstarka aktörer som förvärvar majoritetsägande i onoterade bolag i syfte effektivisera 

och optimera verksamheten. I denna studie avses endast bolag som ingår i Swedish Private 

Equity & Venture Capital Association’s (SVCA) och Invest Europe’s medlemsregister.  

Venture Capital-aktör: En aktör som verkar på Venture Capital-marknaden som förvärvar 

stora ägandeandelar, dock aldrig majoritetsägande, i onoterade tillväxtbolag. I denna studie 

avses endast bolag som ingår i Swedish Private Equity & Venture Capital Association’s 

(SVCA) och Invest Europe’s medlemsregister.  

Börsnotering: Processen där ett bolag noterar samtliga aktier vid en offentlig marknadsplats. I 

denna studie avses bara Nasdaq OMX Stockholm, även kallad Stockholmsbörsen. På engelska 

benämnt som Initial Public Offering (IPO). 

Portföljbolag: Ett bolag vars kapital till majoritet eller till stor del ägs antingen av en PE- eller 

VC-aktör.  

Operating Statistics (OPS): Den årliga förändringen av ett jämförelsemått mellan två 

specifika tidpunkter under eventfönstret.  

Abnormal Return (AR): OPS justerat med jämförelseindex. Det vill säga tidigare PE-/VC-

ägda portföljbolagens årliga prestation relativt dess branschkonkurrenter.  

Average Abnormal Return (AAR): Genomsnittliga AR för samtliga aktörer. Används även 

som benämning för olika tidsperioder under eventfönstret. 

Cumulative Average Abnormal Return (CAAR): Förändringen under hela eventfönstret där 

alla AAR tas i beaktning.  

Värdeskapande på kort- och lång sikt: Med kortsiktigt värdeskapande avses hur 

portföljbolagen presterar, relativt branschkonkurrenter, under den första tidsperioden. Med 

långsiktigt värdeskapande avses hur portföljbolagen presterar, relativt branschkonkurrenter, 

under den tredje tidsperioden eller sett till hela eventfönstrets gång.  

Över- och underprestation: Avser hur portföljbolagen presterar relativt dess 

branschkonkurrenter. Det vill säga om AAR är positivt (överprestation) eller negativt 

(underprestation).  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Finanskrisens framfart under 2009 följdes av åtstramade krav och regelverk för banker och 

övriga låneinstitut, främst i form av krav på bankernas likviditetsbuffert (Riksbanken, 2010). 

Den åtstramade marknaden har skapat utrymme för andra aktörer att etablera sig och ur detta 

finansieringsgap har Private Equity-aktörer (härefter PE-aktörer) och Venture Capital-aktörer 

(härefter VC-aktörer) tagit allt större marknadsandelar.  

 

Enligt Kaplan och Strömberg (2009) karaktäriseras PE-bolag av kapitalstarka marknadsaktörer 

som genom främst högt belånade transaktioner förvärvar majoritetsägande i bolag för att sedan 

genom sin expertis och kompetens inom bolagsstyrning och effektivisering skapa mervärde 

innan bolaget slutligen avyttras. Skillnaden mellan VC- och PE-aktörer är enligt Sahlman 

(1990) att VC-aktörer aldrig förvärvar majoritetspositioner samt att investeringarna är 

förknippade med hög risk då portföljbolagen befinner sig i tillväxtfas. Sverige har länge varit 

ledande inom dessa finansieringsformer och har sedan 90-talet upplevt en stabil tillväxt i 

branschen. Enligt SVCA (2018a) är Sverige ledande i Europa sett till både PE- och VC-

investeringar och det senaste decenniet har fler än 1 000 svenska bolag erhållit investeringar, 

vilket motsvarar ett totalt värde på ca 150 miljarder SEK. Denna summa motsvarar lika mycket 

som marknadsvärdet av de totala börsnoteringarna på Stockholmsbörsen under samma period. 

Dessa 1 000 bolag har cirka 270 000 anställda vilket motsvarar 7.5% av den totala arbetskraften 

i den privata sektorn och 5.5% av Sveriges BNP (Næss-Schmidt, Heebøll & Karlsson, 2017).  

 

Branschen tog fart internationellt under 80-talet och sedan dess har bolagsformen och frågan 

huruvida ägandeformen skapar kort- och långsiktigt värde studerats och forskats kring. Genom 

att förvärva majoritetsägande har PE-aktörerna möjligheten att, under en kort period, 

implementera drastiska effektiviseringsåtgärder och således öka lönsamheten (Næss-Schmidt, 

Heebøll och Karlsson, 2017).  Som ovan nämnt förvärvar VC-aktörer inte majoritetsandelar i 

bolag men får trots detta en betydande roll i beslutsfattandet då de äger en stor andel av bolagens 

aktier (Sahlman, 1990). Efter finanskrisen har ämnet debatterats flitigt och diskussionen kring 

huruvida ägandeformen är långsiktigt gynnsam för portföljbolagen har lyfts till ytan (World 

Economic Forum, 2008). Inför riksdagsvalet 2014 nådde diskussionen sin topp då hela 

riskkapitalbranschen var under granskning. Debatten präglades ursprungligen av vinster i 
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välfärden och i samband med PE-bolagens ägande av diverse välfärdsbolag riktades stark kritik 

mot ägandeformen som helhet (Larsson, 2017).  Företagsformen har trots kritiken utvecklats 

och kommit att bli en vedertagen del av företagsfinansiering och en grundpelare inom svensk 

kapitalimport och sysselsättning (Næss-Schmidt, Heebøll & Karlsson, 2017).   

 

Trots gedigen tidigare forskning inom ämnet, som sträcker sig över tre decennier, finns det 

ingen etablerad konsensus om de långsiktiga effekterna av PE- och VC-finansiering. Tidigare 

forskare har huvudsakligen fokuserat på portföljbolagens prestation under ägande och studerar 

därmed den kortsiktiga prestationen. Med tanke på den tvetydiga forskningen och det faktum 

att det inte råder någon konsensus inom området syftar denna studie att undersöka fenomenet 

närmre på den svenska marknaden.  

 

1.2 Problemformulering 

Private Equity-finansiering är ett världsomfattande begrepp som främst studerats på den 

amerikanska marknaden, där Jensen (1989) och Kaplan (1989a, b) var bland de första att 

bedriva forskning inom ämnet. Jensen (1989) konstaterar i sin artikel ”Eclipse of the Public 

Corporation” att denna företagsform i framtiden skulle dominera och bli den mest applicerbara 

på marknaden för värdeskapande. Anledningen argumenteras vara en lösning på problematiken 

kring agentteorin som anges vara en betydande svaghet för publika bolag. Dessutom anses ett 

koncentrerat ägande, kraftfulla incitament och små fasta kostnader generera effektiviseringar 

som ökar värdeskapandet i portföljbolagen (Jensen, 1989). Kaplan (1989b) stödjer detta genom 

att påvisa ökade försäljningsintäkter upp till 20% för portföljbolag med PE-backning. Även 

kassaflödena ökade i förhållande till försäljningen med 40% samtidigt som investeringar 

minskade i förhållande till försäljningen, vilket tillsammans mynnade ut i en stor total 

värdeökning för portföljbolagen relativt branschkonkurrenter (Kaplan, 1989b). Detta stödjs 

även av Easterwood, Seth och Singer (1989) och Smith (1990), som påvisade liknande resultat 

i sina studier.  

 

Trots det rådande konsensusanseendet om att PE-ägande är synonymt med förbättrad prestation 

på kort sikt har den kontroversiella finansieringsformen väckt intresse på bred front, vilket har 

mynnat ut i flertalet diskussioner samt studier kring långsiktigt värdeskapande för 

portföljbolagen. Wruck (1989) stödjer Jensen (1989) och Kaplan (1989) i deras konstaterande 

om att PE-ägande är en överlägsen ägandeform, dock endast om ägarandelen är hög respektive 
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låg. Vid situationer då ägarandelen är medelhög (5% – 25% av totalt ägande) konstaterarar 

Wruck (1989) att företagsvärdet påverkas negativt. Detta har att göra med att en 

förankringseffekt infinner sig på de redan sittande ägarna som överträffar de positiva effekterna 

som exempelvis ökade incitament medför. Denna effekt avlägsnas och elimineras om PE-

aktörerna väljer att behålla äganderätten av portföljbolaget i mer än sex år. Badunenko, Baum 

och Schäfer (2010) menar att portföljbolag i Europa inte alls presterar bättre än bolag som inte 

innehar någon PE-backning, utan snarare sämre. Graham, Harvey och Rajgopal (2005) 

konstaterade genom sin kvalitativa studie att 78% av högt uppsatta företagsledare var villiga att 

offra långsiktigt värdeskapande för kortsiktig vinning. Att inte uppnå kortsiktiga intäktsmål till 

fördel för långsiktigt värdeskapande skapar enligt respondenterna osäkerhet för aktieägarna, 

vilket i sin tur vanligtvis leder till negativa effekter på aktievärdet (Graham, Harvey & Rajgopal, 

2005). Stein (1988) belyser liknande problem som Graham, Harvey och Rajgopal (2005), men 

fokuserar istället på att företagsledningar i stor utsträckning fokuserar på kortsiktiga vinster då 

rädslan och pressen för att potentiellt bli uppköpta av andra bolag vid sämre resultat styr 

besluten. Detta leder i sin tur till att långsiktiga investeringar går förlorade till förmån för 

kortsiktigt tänkande (Stein, 1988).  

 

En av de största kritikerna till PE-ägande, Josh Kosman (2010), reser ett varnande finger för 

PE-finansiering då kortsiktig vinning prioriteras framför långsiktiga investeringar samt att 

ytterligare skuldsättning skulle leda till en amerikansk ekonomisk katastrof inom de 

nästkommande fem åren. Kosman (2010) argumenterar för att detta kommer drabba upp emot 

två miljoner amerikanska arbeten, vilket motstrider Bergström, Grubb och Jonssons (2007) 

forskning som påvisade att operationella överprestationer relativt branschkonkurrenter har en 

begränsad påverkan på personalstyrkan. Shleifer och Summers (1988) diskuterar vad de kallar 

employee-wealth-transfer där portföljbolaget genom att reducera arbetskraften och 

lönekostnader uppnår högre operationella intäkter och därmed även ett högre värde för 

företagsledningen. 

 

Kritiken som nämns om att PE-aktörer agerar utefter ett kortsiktigt tidsperspektiv är enligt 

Kaplan (1989b) orealistiskt då firmorna kräver att företagsledningen gör en betydande 

investering i portföljföretaget, vilket exponerar ledningen mot både en uppsida men även en 

nedsida. Vidare förklaras även att eftersom portföljbolaget är privat är ledningens kapital 

illikvid, vilket betyder att de inte kan sälja sitt kapital eller utnyttja eventuella optioner förrän 

företagsvärdet bestäms via en försäljning av bolaget. Det finns därmed inga incitament till att 
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manipulera den kortsiktiga prestationen hos portföljbolaget (1989b). I sin rapport förkastar 

också Kaplan (1989b) Shleifer och Summers (1988) resultat om att investerare gynnas av stora 

arbetskraftsreduceringar och sänkta löner.  

 

Som tydligt framgår av ovan forskning råder det stor tvetydighet kring hur PE-aktörers 

inblandning faktiskt påverkar det långsiktiga värdeskapandet för portföljbolagen. Då 

definitionen av PE-finansiering ofta, i tidigare forskning, innefattat både PE- och VC-ägande 

och således skapat förvirring kring vilken ägandeform som råder avser denna studie att skilja 

på dessa två fenomen. Då PE- och VC-ägande inte är förenliga med varandra, sett till 

ägandeandel och investeringsstrategi, anser vi det av vikt att behandla dessa fenomen separat, 

dels för att underlätta förståelsen för läsaren men också i syfte att erhålla ett resultat som speglar 

branschen och verkligheten.  

 

De olika resultaten i tidigare forskning höjer relevansen att studera ämnet på enskilda, 

geografiska marknader då någon generalisering av resultaten inte är möjlig. Den studie som 

erfarit mest uppmärksamhet rörande den svenska marknaden är Bergström, Grubb och Jonssons 

artikel (2007), vilken undersöker bland annat svenska PE-backade portföljbolags operationella 

prestation relativt branschkonkurrenter. Studien är oberoende av vilken typ av avyttring som 

portföljbolagen genomgår. Resultatet påvisar att PE-backade portföljbolag presterar bättre 

relativt sina konkurrenter. De upplever upp till 3 % högre förändring i EBITDA, vilket används 

som en indikator på lönsamhet. Diskussioner kan dock föras kring huruvida studien fortfarande 

är applicerbar då marknaden blivit mer reglerad sedan finanskrisen, samt att studien fokuserar 

på portföljbolagens prestation under PE-aktörens ägande och inte efter. Acharya et al. (2013) 

påvisar i sin studie att portföljbolag i Västeuropa presterar bättre med uppbackning av stora, 

väletablerade PE-aktörer. Uppbackningen leder, enligt Acharya et al. (2013), till högre 

bruttomarginaler och multiplar än övriga branschkonkurrenter, vilket delvis beror på förbättrat 

rörelsekapital samt kunskapstillförsel på företagsnivå. Givet den tvetydiga forskningen inom 

detta område är det av intresse att vidare analysera huruvida PE-/VC-aktörernas 

effektiviseringsåtgärder under ägandeskapet påverkar portföljbolagens operationella prestation 

efter avyttring. Därigenom kan kopplingar dras till hur aktörerna med sitt arbetssätt bidrar till 

långsiktigt värdeskapande för portföljbolagen.  

 

Avslutningsvis kan det konstateras att Private Equity (innefattande både PE och VC) fenomenet 

är ett välstuderat ämne och fokus har mestadels riktats mot aktörernas värdeskapande under 
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ägandeskapet. Det finns endast ett fåtal studier som undersöker hur portföljbolagen presterar 

efter avyttring och dessutom råder det gles forskning kring hur olika aktörer på den svenska 

marknaden bistår med långsiktigt värdeskapande. Att dessutom koppla ihop portföljbolagens 

operationella prestation med vilken aktör som tidigare stått för ägandet är en säregen 

undersökning inom området på den svenska marknaden. Med detta i åtanke ämnar denna studie 

att, med avstamp i tidigare forskning, analysera hur långsiktigt värdeskapande kan identifieras 

för portföljbolagen efter PE-/VC-aktörens avyttring på den svenska marknaden relativt dess 

branschkonkurrenter. Givet den glesa forskningen på den svenska marknaden samt att det inte 

råder någon konsensus om vilken effekt PE-/VC-ägande medför vid en börsintroduktion anser 

vi det av vikt att analysera ämnet för att således bidra till forskningen i strävan mot en entydig 

bild av värdeskapande på såväl kort- som lång sikt. Vi ämnar således studera hur 

portföljbolagen presterar, sett till operationella prestationsmått relativt branschkonkurrenter, 

efter det att bolagen har introducerats på börsen.  

 

1.3 Syfte 

Denna studie syftar till att analysera huruvida det råder operationell prestationsskillnad mellan 

tidigare PE- och VC-ägda portföljbolag gentemot dess branschkonkurrenter efter avyttring 

genom börsnotering. Vidare ämnar studien analysera de bakomliggande faktorerna till den 

tänkbara prestationsskillnaden samt utreda om dessa varierar beroende på vilken aktör som 

tidigare stått för ägandet. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

Med avstamp i studiens syfte formuleras följande forskningsfrågor:  

x Hur presterar svenska PE- respektive VC-backade portföljbolag sett till operationella 

prestationsmått under en treårsperiod, relativt branschkonkurrenter, efter det att bolagen 

introducerats på Nasdaq OMX Stockholm? 

 

x Vilka förklaringar finns till den operationella över-/underprestation som 

portföljbolagen erfarit efter börsnotering? 

 

x Hur varierar den operativa prestationen för portföljbolagen beroende på vilket PE-

/VC-bolag som tidigare stått för ägande? 



 

6 
 

 
1.5 Avgränsning 

Med avsikten att skapa en studie som medför en nyanserad och djupgående analys är ett flertal 

avgränsningar nödvändiga. Genom att endast analysera och studera svenska, börsnoterade 

portföljbolag, avgränsar vi således geografiskt. Vidare har vi valt att avgränsa studien till att 

endast analysera svenska PE- samt VC-aktörer som igår i branschorganisationerna SVCA och 

Invest Europe (tidigare EVCA) i syfte att skapa trovärdighet i att samtliga bolag går under en 

enig definition.  

 

Vi har valt att avgränsa studien till att endast studera bolag som genom börsintroduktion (IPO) 

inte längre ingår i PE-aktörernas innehavsportfölj då denna avyttringsmetod enligt McCahery 

och Vermuelen (2010) medför en ökad informationstillgänglighet och därigenom mätbarhet. Vi 

har därmed exkluderat andra typer av avyttringsmetoder från studien såsom trade sale, 

secondary buyout och management buyout. Studien ämnar i enlighet med Bergström, Grubb 

och Jonsson (2007) endast inkludera variabler som mäter operationellt värdeskapande. Det 

innebär att eventuella skattefördelar som Kaplan (1989a) nämner som en typ av värdeskapande 

inte kommer att tas någon hänsyn till. De valda jämförelsemåtten är EBITDA-marginal, 

operativt kassaflöde/totala tillgångar, avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), 

rörelsekapital/omsättning samt omsättning per anställd (RPE), vilka motiveras ytterligare i 

avsnitt 4.4 – val av jämförelsemått. Den tidshorisont som valts sträcker sig från 2000–2017, 

och motiveras ytterligare i avsnitt 4.5 - val av undersökningsmetod. Då eventfönstret sträcker 

sig tre år efter börsnotering studeras PE-/VC-backade börsnoteringar från 2000-2014.  
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2. Private Equity och Venture Capital 

I syfte att underlätta förståelsen av studien ämnar författarna skapa grundläggande förståelse 

för PE-/VC-fenomenet genom att definiera vad som avses med en PE-/VC-aktör samt redogöra 

för deras typiska investeringsprocess.  

 

Med PE-aktör avses, i denna studie, kapitalstarka marknadsaktörer som genom 

majoritetsinvesteringar i onoterade företag och aktivt ägande generar ekonomisk lönsamhet 

genom att implementera effektiviserings- och optimeringsåtgärder (SVCA, 2018b; Kaplan & 

Strömberg, 2009). Uppköp av onoterade bolag (portföljbolag) finansieras genom PE-fonder och 

förvaltas av PE-firmorna själva. Finansiärerna till dessa fonder kallas enligt Sensoy, Wang och 

Weisbach (2014) för Limited Partners (härefter LP) och består främst av stora institutionella 

investerare, vars uppgift är att övervaka förvaltarnas agerande utan att själva vara inkluderade 

i det dagliga arbetet. Förvaltarna av fonden kallas General Partners (GP) och representeras 

vanligtvis av PE-aktörerna själva. Generellt sett distribueras 20% av den erhållna 

investeringsavkastningen till GP och resterande 80% tilldelas LP (Robertson, 2009).     

 

Figur 1. PE-/VC-fondens uppbyggnad och struktur, egen illustration med inspiration från 
SVCA (2018b). 

PE/VC-firma
Investerar i onoterade bolag. Agerar GP 
i förvaltningen av fondens kapital. Även 
kallad PE- och VC-aktör.

PE/VC-fond

Investerar kapital i diverse 
portföljbolag. Genererar avkastning till 
LP i utbyte mot förvaltningsavgifter.

PortföljbolagPortföljbolagPortföljbolagPortföljbolag

Har olika karaktär beroende på vilken fas 
bolaget befinner sig i. Kan vara bland annat 
start-ups, tillväxtbolag (VC) eller mognare 
bolag med stabilare kassaflöden (PE).

Limited 
Partner 

(LP)
Förser PE eller VC-fonden 
med kapital. Består av 
institutionella investerare, 
fonder, förmögna 
privatpersoner etc. 

General 
Partner 

(GP)
Fondförvaltare. 
Representerar PE eller 
VC-firman och står för en 
liten del av fondens 
totala kapital. 
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Vanligtvis har fonderna en fast livslängd på tio år, där kapitalet måste vara investerat efter 

senast fem år. Avkastningskravet adderat till det ursprungliga investeringskapitalet ska därmed 

betalas tillbaka till investerarna efter ytterligare fem år (Kaplan & Strömberg, 2009). Kaplan 

och Strömberg (2009) beskriver PE-fonderna som closed-end, vilket innebär att investerare 

garanterar en viss investeringssumma till PE-aktören och inte kan återkalla summan innan 

fonden har stängts. 

 

Portföljbolagen befinner sig ofta i olika faser vid olika investeringstidpunkter och det är därmed 

viktigt att särskilja dessa. SVCA (2018b) klassificerar bolagen efter olika karaktäriserande drag 

och vid förvärv av nystartade- eller små företag i tillväxtfas används kategoriseringen VC vars 

investeringar förknippas med hög risk. Definitionen av en VC-aktör skiljer sig ofta beroende 

på geografisk närvaro. På den amerikanska marknaden förknippas VC-investeringar nästan 

enbart med högteknologiska bolag som befinner sig i en tidig utvecklingsfas, medan 

definitionen på den europeiska marknaden berör alla former av riskkapital-investeringar i 

tillväxtbolag (Isaksson, 2000). Investeringsprocessen och fondstukturen för VC-aktörer är 

snarlik den som präglar PE-aktörer (Kroksgård, 2017). Dock investerar VC-aktörer, till skillnad 

från PE-aktörer, i minoritetspositioner i bolag med låg omsättning och få anställda men som 

har en hög möjlighet att i framtiden bli globala (SVCA, 2018a). I denna studie avses en VC-

aktör ett bolag som förvärvar stora ägandeandelar, dock aldrig majoritetsandelar, i onoterade 

tillväxtbolag (Sahlman, 1990). 

 

En PE-/VC-fond har enligt Næss-Schmidt, Heebøll och Karlsson (2017) fyra olika stadier i sin 

livscykel på tio år; insamling av kapital, screening av- och investering i portföljbolag, aktivt 

ägandeskap och avslut. Nedan följer en kort beskrivning med avstamp i Næss-Schmidt, Heebøll 

och Karlsson (2017) av varje stadie: 

� Insamling av kapital-stadiet innebär att PE-/VC-fonden öppnar för finansiering och 

vänder sig främst till stora institutionella investerare såsom pensionsfonder, 

försäkringbolag eller dylikt, för att sedan stänga när finansieringskvoten är fylld.  

 

� Screening av- och investering i portföljbolaget fortlöper under vanligtvis en 

femårsperiod där bolagen söker efter investeringsmöjligheter. Noterbart är dock att detta 

varierar från investering till investering. 

 



 

9 
 

 

- Aktivt ägande innebär att PE-bolaget vanligtvis förvärvat majoritetsägande i ett bolag 

genom både eget kapital och en stor andel lånefinansiering. Med majoritetsägande kan 

PE-fonden implementera önskvärda förändringar och genom sin expertis inom 

bolagsstyrning och effektivisering skapa mervärde. VC-aktörer förvärvar, som ovan 

nämnt, minoritetsägande i bolag med hög utvecklingspotential och som befinner sig i 

tillväxtfas (Sahlman, 1990). Detta medför att VC-aktörer, med hjälp av kompetens och 

branschkännedom, hjälper till att bygga upp bolagen från ett tidigt skede. PE-aktörer, å 

andra sidan, investerar i mognare bolag där organisationsstrukturen oftast redan är 

verkställd och ägandet fokuseras främst på effektiviseringsåtgärder och åtstramning av 

operativa processer som anses överflödiga.  

 

� Exit innebär att fonden avyttrar portföljbolaget och detta sker vanligtvis när 

affärsstrategin och de önskvärda förändringarna är implementerade. Vid detta stadium 

börjar jakten på en potentiell köpare. När PE-/VC-aktören har verkställt 

prestationshöjande strategier är portföljbolaget redo för att säljas och det är därigenom 

som aktören genererar avkastning till dess LP.  
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3. Teoretisk referensram 

Inom referensramen presenteras inledningsvis teoretiska begrepp följt av tidigare forskning 

som är relevanta för det studerade ämnet. Den ordningsföljd som råder syftar till att skapa en 

teoretisk förankring i ämnet som sedan appliceras på den tidigare forskning som presenteras.  

 

3.1 Teoretiska begrepp 

3.1.1 Asymmetrisk information 

Healy och Palepu (2001) menar att problematiken kring asymmetrisk information uppstår på 

grund av informationsskillnader mellan entreprenörer och investerare, vilket kan få påverkan 

på hela kapitalmarknaden. De illustrerar ett exempel där det existerar både bra och dåliga 

företag, där både investerare och entreprenörer agerar rationellt på den information som 

respektive besitter. Om investeraren inte kan avgöra vilka företag som är bra respektive dåliga 

kommer entreprenörerna för de dåliga företagen försöka övertala investerare om att de 

representerar de bra bolagen, vilket i längden kommer leda till att investerare kommer värdera 

både bra och dåliga bolag utefter ett medelvärde. Det innebär att kapitalmarknaden rationellt 

kommer över- samt undervärdera företag simultant, utefter den information som 

entreprenörerna besitter (Healy & Palepu, 2001). 

 

Sommer (2012) nämner två olika perspektiv med asymmetrisk information: adverse selection 

cost view och value add view. Adverse selection cost view behandlar hur ökad asymmetrisk 

information leder till minskad aktivitet på marknaden. Value add view behandlar hur en 

reducering av asymmetrisk information mellan finansiärer (LPs) och portföljbolaget är en 

drivare för ökad aktivitet för PE-aktörer i hopp om att kunna effektivisera verksamheten 

(Sommer, 2012).  

 

Adverse selection cost view tillkännagavs först av Akerlof (1970) och kallas även ”lemons 

problem”. Begreppet innebär att investerare på grund av asymmetrisk information mellan 

köpare och säljare skapar felprissättningar på marknaden. Sommer (2012) liknar problemet med 

att nuvarande företagsledningen har information kring framtidsutsikter för företaget och 

accepterar därför bara bud som överträffar vad de anser att företaget är värderat till. Om 

investerare förutser detta beteende kommer de sänka sina erbjudanden i enlighet därmed, vilket 
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direkt påverkar aktiviteten för PE-transaktioner negativt. PE-aktörer förlitar sig på 

screeningmetoder innan investeringstillfället och implementerar omfattande 

övervakningssystem som granskar utfallet av investeringen för att minska kostnader relaterat 

till adverse selection (Sommer, 2012). 

 

Istället för att fokusera på hur asymmetrisk information leder till minskad aktivitet gällande PE-

transaktioner belyser add value view förbättringspotentialen hos företag med stora 

informationsskillnader (Cumming & Johan, 2008). Sommer (2012) anger att intresset för dessa 

företag beror på de stora effektiviseringsmöjligheter som existerar om problem av dessa typer 

hanteras. Med detta perspektiv i åtanke bör därför PE-aktörers aktivitet öka i situationer då 

uttalade asymmetriska informationsskillnader på marknaden existerar respektive minska när 

den asymmetriska informationen är liten (Sommer, 2012). Vidare redogör Sommer (2012) att 

olika typer av aktörer behandlar portföljbolag som exponeras mot asymmetrisk information på 

olika sätt. VC-firmor hanterar oftast unga bolag under tillväxtfas där den asymmetriska 

informationen är utförlig medan PE-firmor hanterar företag där den asymmetriska 

informationen ofta är enklare att identifiera, dock inte lika utförlig (Sommer, 2012). 

 

3.1.2 Agentteorin 

Det blir allt vanligare att investerare frånsäger sig kontrollen över framtida investeringsbeslut 

genom att investera i diverse fonder. Detta leder, enligt Starks (1987), till en potentiell 

intressekonflikt mellan förvaltare och investerare vid situationer då förvaltaren agerar i eget 

intresse som missgynnar investeraren. Problematiken har sitt ursprung i Arrows (1971) och 

Wilsons (1968) studier kring hur grupper med olika riskpreferenser påverkas av ett gemensamt 

risktagande. 

 

Ross (1973) utvecklade ovan nämnda koncept genom att även inkludera den så kallade 

agentproblematiken som uppstår då både agenten (företagsledningen eller GP) och principalen 

(ägarna eller LP) agerar i eget intresse för att maximera egen vinning. Dock är det Jensen och 

Meckling (1976) som blivit mest citerade och uppmärksammade för sin koppling mellan 

agentproblemet och behovet av att upprätta ett kontrakt. De menar att om både principalen och 

agenten önskar att maximera nyttan för sig själva är sannolikheten stor att agenten endast agerar 

i sitt personliga intresse (Jensen & Meckling, 1976). Denna moral hazard-situation uppkommer 

främst när inget övervakningssystem av agentens agerande appliceras eller när 
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incitamentsprogram för agenten utesluts (Jensen & Meckling, 1976). Detta är främst märkbart 

när kortsiktigt tänkande sätts i relation till långsiktigt tänkande (Petra & Dorata, 2008). 

Strömberg (2012) diskuterar problematiken kring införandet av incitamentsprogram till 

förvaltare, där en fast ersättning leder till inaktivitet hos förvaltaren medan en rörlig ersättning, 

som en del av den totala vinsten, leder till överinvesteringar. Anledningen till överinvestering 

är enligt Strömberg (2012) på grund av att risktagandet hos förvaltarna ökar då möjliga 

investeringar förväntas att genomföras även om de bolag som identifierats har låg sannolikhet 

att generera vinst. Uppdelningen av GP och LP uppenbarar enligt Klein, Chapman och Mondelli 

(2013) ytterligare en dimension av agentteorin. De argumenterar för att principal-agent 

problemet inte endast uppenbarar sig mellan ägare och företagsledning, utan även mellan 

finansiär (LP) och förvaltare (GP) då general partners har behörighet att agera utefter egen 

vinning utan hänsyn till andra aktörer. 

 

Agentteorin består enligt Jensen (1983) av två underteorier: positive theory of agency och 

principal-agency theory, där båda teorierna behandlar problematiken kring huruvida kontrakt 

kan få agenter att undvika att agera efter maximerande av egennytta. Skillnaden mellan 

teorierna är att principal-agency teorin mestadels är matematiskt orienterad och fokuserar på 

”det optimala kontraktet” mellan agent och principal, medan positive theory of agency är 

empiriskt orienterad och fokuserar på hur agentens agerande kan regleras för att inte enbart 

gynna sitt eget intresse (Jensen, 1983). Teorierna är dock länkade med varandra då positive 

theory of agency har sin teoretiska grund i principal-agency teorin (Cuevas-Rodriguez, Gomez-

Mejia & Wiseman, 2012). 

 

3.1.3 Marknads-timing hypotesen 

Hypotesen om att företag utnyttjar felvärderingar på kapitalmarknaden introducerades av 

Myers (1984) då han argumenterade för att företag tenderar att emittera aktier när värdet på 

tillgångar är högt istället för alternativet att söka finansiering internt eller via belåning. Ur detta 

perspektiv utvecklades Myers och Majlufs (1984) pecking order-teori som innebär att företag 

i första hand föredrar intern finansiering, därefter lånefinansiering och sist emission av nytt 

kapital. Varför emission är lägst prioriterad av företaget hör ihop med Myers (1984) antagande 

om att investerare tror att företagsledningen passar på att ta tillvara på tillfället då tillgångarna 

är övervärderade (högt värderade) och sänker därmed sin värdering av det nya 

emissionskapitalet (Myers & Majlufs, 1984). Huang och Ritter (2004) motsätter sig att företag 
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ska ha en rangordning kring finansieringssätt och argumenterar istället för att välja det billigaste 

finansieringsalternativet. De anser också att hypotesen om marknads-timing är mer applicerbar 

på marknaden än pecking order-teorin eftersom den tar hänsyn till den aktuella prissättningen 

på marknaden och inte till att marknaden antas vara effektiv (Huang & Ritter, 2004). 

 

Baker och Wurgler (2002) stödjer Modigliani och Miller (1958) påstående om att det inte 

existerar någon optimal kapitalstruktur. Dock stödjer forskarna inte antagandena om att man 

inte kan dra nytta av att byta mellan finansiering med eget- respektive lånat kapital. Istället 

argumenterar Baker och Wurgler (2002) för att finansiering bör justeras utefter den billigaste 

finansieringskällan samt situationen på marknaden vid rådande tidpunkt. De menar med stöd 

från tidigare forskning att företag föredrar emissioner när marknadsvärdet är högt och tenderar 

att använda sig av återköp av aktier när marknadsvärdet är lågt (Baker & Wurgel, 2002). Detta 

stödjer antagandet om att det inte existerar någon optimal kapitalstruktur, utan istället är det 

situationen på kapitalmarknaden som förutsätter vilket finansieringssätt som är att föredra för 

ett företag. Historiskt sett har felvärderingar på kapitalmarknaden varit en förklaring till vad 

som påverkar aktiviteten hos PE-aktörer. Då lånekostnaden är lägre än kostnaden för eget 

kapital kan PE-aktörer dra nytta av skillnaden och skapa en arbitragesituation, vilket driver upp 

aktiviteten för PE-transaktioner (Kaplan & Strömberg, 2009).  

 
3.1.4 Wealth transfer hypothesis 

En intressant aspekt att ha i åtanke är hypotesen kring värdeöverföring, wealth transfer 

hypothesis, vilken behandlar överföringen av värde från en aktör till en annan. Mest berört är 

värdeöverföringen från obligationsägare och aktieägare, men tidigare forskning har även 

behandlat huruvida företagens värdeökning sker på bekostnad av uppsägningar och 

lönesänkningar. Shleifer och Summers (1988) stödjer detta antagande och menar att företagens 

värdeökningar ofta sker på bekostnad av övriga intressenter, där de anställda ofta innehar en 

utsatt position vid effektiviseringsåtgärder. Inom PE-branschen sker detta främst vid BO-

transaktioner, mer specifikt vid hostile takeovers (Shleifer & Summers, 1988). Palepu (1990) 

diskuterar kring flertalet värdeöverföringar som LBO-transaktioner innebär, där uppsägningar 

och lönesänkningar är en av dem. Övriga värdeförändringar som diskuteras är skattefördelarna 

som PE-aktörer kan dra nytta av, det ökande risktagande som en högre skuldsättningsgrad 

innebär och de systematiska kostnaderna som agentproblematiken medför (Palepu, 1990). 
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3.1.5 Parenting framework 

En vanlig strategisk inriktning inom PE-ägande är den som kallas parenting framework, där 

fokus främst riktas mot moderbolagets förmåga att influera portföljbolaget snarare än på 

portföljbolagets komparativa fördelar (Campbell, Goold, Alexander, 1995). Detta kan 

åstadkommas genom att moderbolagets nätverk, resurser samt färdigheter matchar med 

portföljbolagens behov för effektivisering (ibid.). Bergström, Grubb och Jonsson (2007) menar 

också att moderbolaget, i detta fall PE-bolagen, kan skydda portföljbolagen från 

mediabevakning samt implementering av nya incitamentsprogram. Ytterligare anledningar till 

varför värde kan skapas genom denna strategi är genom att portföljbolagen får ta del av PE-

aktörernas expertis vad gäller bolagsstyrning, branscherfarenhet samt framtida potentiella 

samarbetspartners (Berg & Gottschalg, 2005). Då PE-aktörerna skapar mer värde i sina 

portföljbolag än vad andra moderbolag hade gjort genom att äga samma bolag, existerar det 

som Campbell, Goold och Alexander (1995) kallar parenting advantage.  

  

3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 Liknande studier 

 Nedan presenterade studier som utförts med syfte att undersöka liknande ämnesområde som 

den aktuella studien valt att fokusera på. Forskare såsom Degeorge och Zeckhauser (1993), Jain 

och Kini (1995), Wang, Wang och Lu (2003), Cao och Lerner (2007), Coakley, Hadass och 

Wood (2007), Levis (2011), Tian (2012) samt Meles, Monferrà och Verdoliva (2014) har belyst 

och studerat prestation efter avyttring via börsnotering av PE- samt VC-backade bolag under 

olika tidsperioder på olika geografiska marknader. 

 

Jain och Kinis banbrytande studie (1995) jämförde den operationella prestationen för 136 

amerikanska VC-backade och icke VC-backade bolag som börsintroducerats. De parametrar 

som studerades var skillnaden i avkastning på totalt kapital (härefter ROA) ett år före- samt ett 

år efter börsintroducering samt hur kassaflödet påverkades efter introduktionstillfället. Jain och 

Kini (1995) hävdar att det råder en tydlig prestationsskillnad mellan de två och att VC-backade 

firmor påvisade en markant operationell överprestation relativt icke VC-backade bolag. Vidare 

menar de att marknaden tycks värdesätta övervakningen av VC-bolag, vilket speglas i bolagens 

P/E-multiplar vid börsnoteringen. Intressant nog sågs resultatet som en överprestation trots att 

både VC-backade samt icke VC-backade portföljbolag påvisade sämre ROA efter börsnotering 
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jämfört med innan. Även kassaflödet påverkades negativt efter börsintroduktion, med liknande 

utfall som vid undersökningen av ROA (Jain & Kini, 1995). VC skiljer sig från PE som 

ägandeform, vilket diskuterats för tidigare, och studien anses relevant då den påvisar det 

långsiktiga operationella värdeskapandet som den tidigare ägaren medför genom sin expertis 

och kunskap efter börsnotering. Detta anses vara en av fördelarna med parenting framework 

och som även är starkt förknippat med PE-ägande. Tian (2012) undersökte, likt Jain och Kini 

(1995), den amerikanska marknaden och kommer fram till en liknande slutsats, vilken bekräftar 

VC-backade bolagens överprestation. Tian (2012) studerade portföljbolagens operationella 

prestation genom att analysera företagens multipelexpansion efter börsnotering. Detta är inget 

vår studie ämnar studera då vi anser att multipelexpansion kan påverkas av andra faktorer än 

endast operationella prestationsskillnader.  

 

Vidare har Levis (2011) studerat den brittiska marknaden och erhållit liknande resultat. Levis 

jämför PE-backade portföljbolag med VC-backade bolag samt icke backade bolag och når 

slutsatsen att portföljbolagen som är PE-backade överpresterar relativt både VC-backade bolag 

samt icke backade bolag. Resultatet som författaren uppnått baseras på den avkastning som 

erhållits upp till 36 månader efter börsintroduktion, där argumentationen till bakomliggande 

orsaker är extra intressant. Levis (2011) diskuterar kring varför PE-bolag presterar bättre än 

jämförande bolag och resonerar kring investerares beteende i samband med börsintroduktionen. 

PE-aktörerna erbjuder vanligtvis sina portföljbolag till rimliga multiplar, men på grund av 

marknadens snedvridna bild av att PE-aktörer oftast sätter höga multiplar vid 

börsintroduktioner och på grund av den vanligtvis höga skuldsättningen i portföljbolagen blir 

oftast avkastningen blygsam till en början (ibid.). Vidare klargör studien att överprestation 

identifieras på längre sikt då investerare oftast blir överraskade av hur robusta portföljbolagen 

är efter börsintroduktionen, att PE-aktörerna fortfarande ligger kvar på en position i bolaget 

samt att skuldsättningsgraden oftast reduceras efter börsintroduktionen. Dessa effekter leder 

enligt Levis (2011) vanligtvis till en positiv överprestation relativt jämförbara bolag. 

 

Till skillnad från ovannämnda studier har diverse forskare studerat ämnet och kommit fram till 

motsägande resultat, däribland Coakley, Hadass och Wood (2007). Forskarna studerade, likt 

Levis (2011), den brittiska marknaden mellan 1985 och 2003 men hävdar att VC-backade bolag 

påvisar en betydligt sämre operationell prestation än icke VC-backade bolag efter börsnotering. 

Coakley, Hadass och Wood (2007) studerade operationella kassaflöden (i studien; EBIT 

reducerat med CAPEX) och menar vidare att resultatet till stor del beror på 
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konjunktursfluktuationerna under denna tidsperiod och att tidshorisonten därmed inte utger ett 

tillförlitligt stickprov. Wang, Wang och Lu (2003) studerade den singaporianska marknaden 

mellan 1987 och 2001 och erhöll liknande resultat där VC-backade bolag påvisade en sämre 

operationell prestation efter att de avyttrats via börsnotering. Likt Coakley, Hadass och Wood 

(2007) innehåller vår studie en undersökningsperiod som inkluderar både låg- och 

högkonjunkturer. Att tidshorisonter som påverkas av konjunkturfluktuationer inte ger ett 

tillförlitligt stickprov må vara statistiskt korrekt. Dock anser vi att det snarare stärker relevansen 

av att inkludera flertalet konjunkturer då verkligheten speglas på ett mer verklighetstroget sätt.  

 

En studie av Meles, Monferrà och Verdoliva (2014) undersökte mellan 2001 och 2008 både 

PE-backade och VC-backade bolag på den italienska marknaden där portföljbolagens prestation 

efter avyttring studerades. Forskarna kunde konstatera att endast VC-backade bolag påvisar en 

tydlig överprestation vid IPO jämfört med icke PE-/VC-backade bolag. Vidare hävdar Meles, 

Monferrà och Verdoliva (2014) att PE-backade bolag som har introducerats på börsen påvisat 

en sämre operationell prestation än bolag som har avyttras med hjälp av andra metoder. En 

intressant punkt som Meles, Monferrà och Verdoliva (2014) poängterar är att det existerar en 

relation mellan hur länge PE-aktören väljer att behålla ägandet i ett portföljbolag och 

förändringar i bolagets prestation. Denna relation har ett utseende av en inverterad U-kurva där 

ett för långt ägandeskap associeras med sämre kvalitet på bolaget. (Meles, Monferrà och 

Verdoliva, 2014). Med detta antagande i åtanke vore det ett argument för att ett medellångt 

ägande är något som PE-aktörer prioriterar högt. Denna slutsats motsäger sig även Jain och 

Kinis (1995) teori om att övervakningen från VC-bolag skapar mervärde i form av operationell 

prestation.  

 

Även Degeorge och Zeckhauser (1993) studerade hur tidigare PE-ägde bolag presterar, relativt 

branschkonkurrenter, efter börsnotering på den amerikanska marknaden under en treårsperiod. 

Forskarna studerade 62 transaktioner under 80-talet och konstaterade då att bolagen presterar 

sämre under det första året efter börsnoteringen som ett resultat av informationsasymmetri 

mellan marknaden och tidigare ägare. Förklaringen ansågs vara att det råder höga förväntningar 

innan börsnoteringen som sedan inte uppfylls, vilket ledde till underprestation (Degeorge & 

Zeckhauser, 1993). Detta är förenligt med det argument Levis (2011) använde om varför PE-

backade bolag presterar sämre än VC-backade samt icke backade bolag på kort sikt. Några år 

senare vidareutvecklade Holthausen och Larcker (1996) undersökningsområdet genom att 

studera 90 bolag och dess operationella prestation efter avyttring via börsintroduktion. 
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Forskarna studerade då bolag som blivit utköpta från börsen för att sedan introduceras igen, ett 

fenomen som kallas reversed leveraged buyout (härefter RLBO). Vanligtvis sker en RLBO två 

och ett halvt år efter bolaget har köpts ut från börsen. En bakomliggande orsak till varför ett 

bolag introduceras på börsen på nytt anses enligt Draho (2004) vara behovet av ytterligare 

kapital för att betala tillbaka de stora skulderna som en LBO förknippas med. Holthausen och 

Larcker (1996) bevisade i sin studie att omsättningen ökar med 9% och rörelseresultatet med 

45% från den tidpunkten då LBO-transaktionen sker tills bolaget blir återintroducerat på börsen. 

Forskarna visade med sina resultat återigen att PE-backade portföljbolag som börsnoteras 

överpresterar branschkonkurrenter under en fyraårsperiod, dock med avtagande effekt. Även 

Cao och Lerner (2007) belyser huruvida RLBO överpresterar på börsen genom att studera 497 

exempel av detta mellan 1980 och 2002. I linje med Holthausen och Larckers (1996) resultat 

konstaterade Cao och Lerner (2007) att RLBOs systematiskt överpresterar övriga 

börsnoteringar. Vidare menar forskarna att överprestationen är som mest påtaglig under det 

första, fjärde och femte året efter börsnotering.  

  

3.2.2 Övriga studier 

De studier som presenterats ovan har relevans i denna studies syfte då liknande fokus har riktats 

mot de prestationsskillnader som kan urskiljas mellan PE-/VC-ägda och icke-PE-/VC-ägda 

bolag efter avyttring via börsnotering. Ytterligare forskning har studerat ämnesområdet, där 

fokus legat på andra jämförelsemått och annan tidpunkt för ägandeskap. Trots mindre 

avvikelser från denna studie anses dessa vara relevanta för att belysa hur PE-/VC-ägande kan 

tänkas bidra till värdeskapande på olika sätt och därmed ge en helhetsbild av begreppet.  

 

Jensen (1989) var en av de första att studera PE-bolagens inverkan på marknaden. Forskaren 

argumenterade för att en företagsform som grundar sig på hög skuldsättning, prestationsbaserad 

kompensation, ett koncentrerat ägandeskap och införandet av kontrakt, i framtiden kommer 

vara den dominerande företagsformen i sektorer där den långsiktiga tillväxten är långsam. En 

av anledningarna till den överlägsna bolagsformen nämns vara en reducering av agentkostnader 

och därigenom kan stora effektiviseringar realiseras vid ett privat ägandeskap (Jensen, 1989). 

Just den höga skuldsättningen i företagen är det Jensen (1989) nämner som den centrala källan 

för den kritik som riktas mot den privata ägandeformen där de totala räntekostnaderna 

representerar över 20% av företagens kassaflöden, vilket historiskt sett är högt bland 

amerikanska företag. De höga kostnaderna anses överglänsa de potentiella fördelarna. Jensen 
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(1989) försvarar denna kritik med en diskussion kring vilka faktorer som gör att PE-ägande är 

en dominant företagsform. Han menar bland annat att en hög skuldsättning medför att 

organisationer tvingas vara mer effektiva för att generera positiva kassaflöden. Ledningen 

tvingas fokusera på kärnverksamheten, avsluta överflödiga investeringsprojekt, reducera 

operationella kostnader och sälja av tillgångar som inte medför något absolut värde (Jensen, 

1989). Vidare menar Jensen (1989) att eftersom företagsledningen investerar en väsentlig del 

eget kapital i företaget ligger deras intresse i linje med ägarnas intresse. Detta gör att det inte 

finns någon anledning att prioritera kortsiktiga vinster framför långsiktigt värdeskapande för 

företaget (Jensen, 1989). 

 

Jensen var inte ensam med att presentera dessa typer av resultat. Kaplan påvisade med sina två 

studier (1989a, b) liknande forskningsresultat som Jensen. I sin ena studie påvisade Kaplan 

(1989b) stora förbättringar vad gäller operationella prestationsmått hos företag som genomgått 

ledningsdrivna uppköp (MBO) jämfört med studerade branschkonkurrenter. Resultaten av 

studien påvisade att ledningsdrivna uppköp är associerade med värdefulla operationella 

förbättringar i både rörelseintäkter samt nettokassaflöde jämfört med branschkonkurrenter 

under de tre första ägarskapsåren. Studien genomfördes med data från 76 amerikanska bolag 

som genomgått en MBO mellan 1980 – 1986, där förklaringen till förbättringen grundar sig på 

reducerade agentkostnader snarare än asymmetrisk information eller wealth transfer (Kaplan, 

1989b). Detta stödjer antaganden om att PE-bolag genererar värde för portföljbolag. Det ska 

dock poängteras att studien studerat portföljbolags prestation under ägandeskapet och inte efter, 

vilket skiljer sig från vad denna studie valt att ha sitt fokus på. I sin andra studie som 

presenterades samma år undersökte Kaplan (1989a) huruvida skattefördelar (tax shields) bidrar 

till företags värdeökning. Resultatet visar att skattefördelar är en viktig faktor för den 

värdeökning som PE-transaktioner medför då påverkan på kassaflöden blir positiv. I studien 

(1989a) konstaterar Kaplan att medianvärdet av skattenyttan varierar mellan 21% till 142,6% 

av den utbetalda premien till tidigare aktieägare, vilken krävs för att göra bolaget privat. 

Anledningen till det stora intervallet beror på att en mätning med olika marginalskattesatser 

applicerades då regleringar kring företagens skattesats förändrades i USA under 1986 (Kaplan, 

1989a). Liknande resultat framkom ur Guo, Hotchkiss och Songs (2011) forskning där 

skattefördelarna i samband med högre skuldsättning uppgavs kunna vara väldigt stora med 

antagandet om att skuldsättningsgraden var konstant även efter portföljbolaget har introducerats 

på börsen. Huruvida dessa skattefördelar är den främst framstående orsaken till värdeökningen 

hos portföljbolag, som via börsintroducering har avyttrats, förblir osagt av forskarna. Det finns 
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därmed flertalet argument för hur PE-transaktioner kan skapa värde för PE-aktörerna. Dock 

ligger vårt fokus på operationella prestationer och dess värdeskapande, vilket i största möjliga 

mån inte tar hänsyn till de fördelar som går att erhålla via exempelvis tax shields. Detta eftersom 

det inte säger något om hur PE-aktörernas ägandeskap och förändringsarbete med 

portföljbolagen påverkar deras värde.   

 

Vidare har flertalet tidigare studier behandlat problematiken kring agentteorin och asymmetrisk 

information i samband med PE-ägande. Däribland Berg och Gottschalg (2003) som i sin studie 

argumenterar för olika nivåer av värdeskapande, där reducerade agentkostnader benämns som 

en viktig källa till vad som skapar värde i BO-transaktioner. Att minska potentiella 

agentkostnader är enligt Berg och Gottschalg (2003) inte något som direkt påverkar ett företags 

resultat, däremot kan det få stor påverkan på faktorer som leder till direkta operationella 

förändringar såsom effektiviseringar samt strategiskt beslutsfattande. Detta går i enlighet med 

Kaplans (1989b) och Jensens (1989) tidigare studier. En annan intressant aspekt som Berg och 

Gottschalg (2003) belyser är hur asymmetrisk information kan förändra ett företags värdering 

och därigenom skapa värde från finansiella arbitragemöjligheter. En rationell värdering grundar 

sig på jämförbara bolags multiplar, privat information, framtida förväntningar på antingen 

företaget eller branschen i sin helhet samt förhandlingsprocessen mellan köpare och säljare. 

Förändringar inom något av dessa områden kan, enligt forskarna, vara värdeskapande vid PE-

transaktioner (ibid.). Vidare studerade Wright, Gilligan och Amess (2009), likt Berg och 

Gottschalg (2003), agentkostnader och fann att PE-backade företag till en början hade lägre 

agentkostnader än branschkonkurrenter, men att kostnaderna ökade med tiden och således 

försvann den komparativa fördelen. Även forskarna Harford och Kolasinski (2011) 

konstaterade i sin studie att agentkostnader sjunker och således ökar den operationella 

prestationen, i linje med Jensen (1989). Återigen låg fokus på prestationsskillnader under PE-

ägandeskap. 

 

Wright, Wilson och Robbie (1996) studerade PE-backade bolags långsiktiga prestation i 

samband med BO-transaktioner. Forskarna tog hänsyn både till finansiella- samt icke-

finansiella mått vid konstaterandet om eventuella prestationsskillnader. De fann bevis på att 

BO-transaktioner medför överprestation rörande både finansiella- och icke-finansiella faktorer 

relativt branschkonkurrenter. Det intressanta i studien är att efter en BO-transaktion identifieras 

ingen överprestation vad gäller finansiella mått på kort sikt efter uppköpet, vilket tyder på 

samma slutsats som Degoerge och Zeckhauser (1993) konstaterade. Däremot registrerades en 
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överprestation mellan år tre och fem, som sedan förblev avtagande från år sex och framåt. 

Liknande resultat registrerades senare av Levis (2011). Även de icke-finansiella måtten bidrog 

till överprestationen, där bättre kostnadskontroll och förbättrade interna styrmedel var bland de 

främst bidragande orsakerna (Wright, Wilson & Robbie, 1996). Detta kan tänkas vara ett 

resultat av, i linje med agentteorin, hårdare övervakning samt goda finansiella incitament. 

Wright, Wilson och Robbie (1996) studerar precis som Jensen (1989), Kaplan (1989b) samt 

Harford och Kolasinski (2011) prestationsskillnader som går att uttyda under PE-ägandeskap. 

 

Likt många av ovannämnda forskare har Bergström, Grubb och Jonsson (2007) studerat i vilken 

utsträckning PE-bolag bidrar med operationell prestation och om dess innehavsbolag 

överpresterar branschkonkurrenter under ägandeperioden. Det som skiljer Bergström, Grubb 

och Jonssons studie (2007) från tidigare forskning är att enbart svenska portföljbolag studeras 

och forskarna drar slutsatsen, likt många ovannämnde studier, att PE-bolagens portföljbolag 

påvisar en statistisk överprestation relativt branschkonkurrenter. Den identifierade 

överprestationen testades mot om det skedde på bekostnad av personalstyrkan och dess 

lönenivå. Forskarna fann att denna typ av wealth transfer har en oerhört begränsad påverkan på 

den operativa överprestationen och att parametrarna dessutom rör sig i linje med övriga 

branchkonkurrenter (Bergström, Grubb & Jonsson, 2007), vilket motstrider Shleifer och 

Summers (1988) tidigare studie. Diskussionen om hur PE-bolag skapar värde på 

personalstyrkans bekostnad har pågått länge och varit aningen tvådelad, där bland annat 

Rasmussen (2008) anser att portföljbolagen blir skövlade på tillgångar och arbetare för att 

uppnå effektivisering och därigenom underbygga högre avkastning. Andra menar istället på att 

PE-aktörer har en positiv påverkan på personalstyrkan (A.T.Kearney, 2007; Shapiro & Pham, 

2008; Boucly, Sraer & Thesmar, 2011). Bergström, Grubb och Jonssons (2007) studie är den 

första av sitt slag som genomförts på den svenska marknaden och flertalet kopplingar går att 

göra till vår studie, framför allt vad gäller vald geografisk marknad, analysmodeller samt 

valmetod av jämförelsebolag. Dock skiljer sig vår studie, bland annat vad gäller val av 

avyttringsmetod, vilka jämförelsemått som används samt vald undersökningsperiod. Även 

denna studie studerar prestationsskillnader som går att urskilja under portföljbolagens PE-

backning.  

 

Davis et al. (2014) undersökte hur personalstyrkan påverkas i BO-transaktioner i USA. 

Forskarna inkluderade 3200 firmor och över 150 000 anläggningar både före och efter uppköpet 

och jämförde med en kontrollgrupp som innehöll företag med matchande storlek, ålder och 
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tillväxt. Resultatet blev tvådelat då det visade att personalstyrkan minskade relativt 

kontrollgruppen med 3 - 6% på femårsbasis efter BO-transaktionen. Däremot visade även 

resultatet att företag som genomgått en BO-transaktion skapar fler jobb på nyöppnade 

anläggningar än vad kontrollgruppen gjorde. Därmed konstaterar Davies et al. (2014) att 

effekterna blir olika beroende på vilken typ av mätning som genomförs. Kapur, Pandit och 

Tamhane (2015) undersökte om liknande effekter gick att urskilja på den indiska PE-

marknaden. I studien hittades stöd för att PE-backade portföljbolag, fem år efter den initiala 

investeringen från PE-aktören, upplevde en snabbare tillväxttakt vad gäller personalstyrkan 

både relativt branschen samt icke PE-backade jämförelsebolag (Kapur, Pandit & Tamhane, 

2015). Liknande resultat kunde identifieras av Yeh (2012) på den japanska marknaden. Även 

Kaplan och Strömberg (2009) studerade hur personalstyrkan påverkas av PE-ägande och 

konstaterar, i strid mot ovannämnda forskare, att personaltillväxten är lägre i PE-backade bolag 

i jämförelse med branschkonkurrenter. Detta är i linje med PE-bolagens övergripande strategi 

och ambition av operationell effektivisering (Kaplan & Strömberg, 2009). Detta kan hänvisas 

till Shleifer och Summers (1988) diskussion om wealth transfer hypothesis och är en annan typ 

av värdegenerering än den som Kaplan (1989a) samt Guo, Hotchkiss och Song (2011) kallade 

för tax shields. Anledningen till att detta nämns är för att göra läsaren medveten om ytterligare 

sätt för hur PE-aktörerna kan skapa värde genom sitt val av portföljbolagshantering. 

 

Istället för att fokusera på faktiska prestationer valde Axelson, Strömberg och Weisbach (2008) 

att analysera vilka motiv som driver investerare att investera i PE-fonder, då avsägningen av 

investerarens placeringsrätt snarare ökar agentproblematiken än reducerar den. Forskarna når 

dock slutsatsen att den optimala kontraktslösningen på agentproblematiken mellan finansiär 

och förvaltare är att investera i riskkapitalfonder med stor frihet för förvaltaren att själv välja 

investering, att ha incitament i form av en procentuell del av vinsten samt att ha extern 

tredjepartsfinansiering via lån (Axelson, Strömberg & Weisbach, 2008). Strömberg (2012) 

anser att denna kontraktsform fortfarande är ineffektiv med hänvisning till att det existerar "bra" 

och "dåliga" företag. I vad som av bankerna anses vara högkonjunkturer är de mer villiga att 

låna ut pengar till PE-fonderna då sannolikheten för att hitta "bra" företag är större, medan i 

lågkonjunkturer är villigheten att låna ut lägre. Om fondens levnadslängd börjar lida mot sitt 

slut och fonden ännu inte investerat i något portföljbolag kommer förvaltaren investera i 

"dåliga" företag i hopp om vinstgenerering (Strömberg, 2012). Direkt leder detta beteende till 

potentiella hypoteser om att transaktionsaktiviteten hos PE-aktörer under högkonjunkturer är 

hög, men att genomsnittsavkastningen på samtliga investeringar kommer vara lägre och vice 
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versa i lågkonjunkturer (Strömberg, 2012). Noterbart är att investeringsstrategier likt ovan 

möjligtvis reducerar agentproblematiken i största möjliga mån, men spär på antaganden om att 

marknadstiming skulle vara drivande i PE-aktörernas investeringsaktivitet i portföljbolag.  

 

För att testa de hypoteser som Strömberg (2012) resonerar kring angående 

transaktionsaktiviteten hos PE-bolag undersökte Axelson et al. (2012) vad som styr 

skuldsättningen samt transaktionspriserna vid LBO-transaktioner i hopp om att kunna dra 

slutsatser kring marknads-timing hos PE-aktörer. Studien visade att kapitalstrukturen i samband 

med lånefinansiering av portföljbolag inte hade någon signifikans med PE-bolags förmåga att 

hantera stora lån (Axelson et al., 2012). Istället fann forskarna en signifikans på att PE-bolag 

tenderar att finansiera sina uppköp med en större andel lån när ränteskillnaden mellan 

företagsobligationer med max BBB- i kreditbetyg, så kallade skräpobligationer, och 

internbankräntan LIBOR är låg. Motsatsen kunde urskiljas i publika bolag, dvs. att 

lånefinansiering tenderar att vara hög i situationer då ränteskillnaden är stor (Axelson et al., 

2012). Studien visade även på att transaktionspriserna har en positiv relation till skuldsättningen 

i samband med förvärv, vilket innebär att priserna går upp när lånefinansiering anses 

fördelaktigt av PE-aktörer (Axelson et al., 2012). Resultatet av studien är intressant att belysa, 

då Axelson et al. (2012) finner stöd på att PE-fonder, som med förvärv via hög skuldsättning, 

allmänt genererar lägre avkastning till investerarna på grund av höga transaktionspriser. 

Anledningen anses enligt forskarna vara att PE-fonder tar för hög risk, då investeringar hellre 

genomförs än avstås ifrån eftersom det maximerar den förväntade kompensationen (Axelson et 

al., 2012), vilket överensstämmer med Strömbergs egna (2012) åsikter.  

 

Vidare undersökte Cao (2011) huruvida PE-aktörer agerar utifrån marknads-timing i samband 

med börsnoteringar. Cao finner, liksom Pástor och Veronesi (2005), stöd för att PE-aktörer 

tenderar att förkorta ägandeperioden vid situationer då marknaden anses vara attraktiv för 

börsnoteringar samt då enskilda branscher ligger på en historiskt hög värdering. Cao (2011) 

argumenterar för att dessa marknadssituationer i många fall blir ett incitament för PE-aktörer 

att söka kortsiktig vinning, antingen via börsintroduktioner av bolag där effektiviseringar inte 

hunnit realiseras full ut, eller vid så kallade "quick flips". Detta är situationer då bolagets säljs 

till börsen kort efter upphandling. Effekten blir, enligt Cao (2011), att PE-aktörer fokuserar mer 

på marknadens timing snarare än effektiviseringsarbetet av portföljbolagen. Denna effekt 

påverkar investerarna negativt då bolag som anses som omogna ofta hamnar i ekonomiska 

svårigheter (Cao, 2011). Ovan nämnda argument om de negativa effekterna som marknads-
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timing kan generera bestrider anseendet om att PE-aktörer i och med sitt ägande av 

portföljbolag bidrar till ett långsiktigt värdeskapande. 

 

3.3 Forskningsbidrag 

Private Equity som forskningsområde har under årtionden varit ett hett diskuterat ämne och 

flertalet forskare har genomfört undersökningar där olika resultat erhållits beroende på vilken 

geografisk marknad samt tidsperiod som studerats. Äldre forskning med Jensen (1989) och 

Kaplan (1989a, b), som några av de första som studerade ämnet, applicerades främst på den 

amerikanska marknaden där resultaten ofta påvisade att PE är en övermäktig ägandeform. 

Dessa resultat har både styrkts samt dementerats på andra geografiska marknader och någon 

tydlig samstämmighet mellan olika undersökningsperioder samt marknader verkar inte råda. 

Då den svenska marknaden är Europas näst största sett till PE-investeringar i relation till landets 

BNP samt den tredje största sett till totalt förvaltat kapital i PE-fonderna (Næss-Schmidt, 

Heebøll & Karlsson, 2017), anser vi att den svenska PE-marknadens investeringsklimat är av 

intresse att ständigt hålla uppdaterat. 

 

En kunskapslucka anses ha identifierats då tidigare forskning som genomförts på den svenska 

marknaden (Bergström, Grubb & Jonsson, 2007; Næss-Schmidt, Heebøll & Karlsson, 2017) 

antingen tillämpat en annan undersökningsperiod eller avyttringstyp än vad denna studie ämnar 

göra. Dessutom har tidigare studier på den svenska marknaden främst fokuserat på hur olika 

prestationsskillnader identifieras under tiden portföljbolaget är under PE/VC-ägandeskap. 

Därmed blir vårt fokus på värdeskapande efter avyttring, under den valda 

undersökningsperioden, säreget i sitt slag. Att även koppla samman portföljbolagens prestation 

med vilken PE/VC-aktör som backat upp är unikt i dessa typer av studier. Med studiens resultat 

hoppas vi kunna ge ökad förståelse för den svenska PE- och VC-marknaden samt för 

ämnesområdet i sin helhet.   
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4. Metod 

I följande avsnitt motiveras och presenteras studiens tillvägagångssätt och utformning, vilket 

möjliggör för replikering. För att säkerställa studiens kvalitet kommer begreppen validitet, 

reliabilitet samt problematik med genomförandet att redogöras och behandlas. 

 

 
Figur 2. Metodprocess, egen illustration. 

 

4.1 Ansats och design 

Följande rapport ämnar studera huruvida PE-/VC-aktörers portföljbolag över- eller 

underpresterar i förhållande till branschkonkurrenter vid avyttring genom börsnotering. Vidare 

undersöks om det råder någon prestationsskillnad beroende på vilken PE-/VC-aktör som har 

stått för innehavet innan börsintroduktionen. Studien tar avstamp i tidigare forskning inom 

ämnesområdet, närliggande forskningsområden samt teorier som kan kopplas till PE/VC som 

ägandeform. Då utgångspunkten för studien förankras i tidigare forskning och breda, allmänt 

erkända teorier kommer en deduktiv ansats användas (Bryman & Bell, 2015). Motsatsen till den 

valda deduktiva ansatsen är vad författarna benämner som en induktiv ansats. En induktiv ansats 

tar, till skillnad från en deduktiv forskningsansats, avstamp i empiri för att sedan återkoppla till 

teorier (Bryman & Bell, 2015). Genom att tillämpa en deduktiv forskningsansats, och således 

ta avstamp i tidigare forskning och teorier, är förhoppningen att kartlägga befintlig forskning 

inom ämnet och således identifiera en tydlig kunskapslucka.  

 

Bryman och Bell (2015) menar att användningen av en deduktiv ansats antyder att en 

kvantitativ metod bör appliceras som stöds ytterligare då studien grundar sig i historiska 

finansiella data. Vidare hävdar Punch (2005) att en kvalitativ metod är att föredra för studier 

som belyser ämnen som är av mer djupgående karaktär. En kvalitativ undersökningsmetod hade 

också medfört ytterligare problematik i form av psykologiska biases då människans beteende 

ofta är föremål för en avvikelse mellan avsikt och verklighet (Ajzen, 1985).  
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Vidare konstaterar Bryman och Bell (2015) att fördelen med en kvantitativ forskningsmetod är 

att mätbarheten i studien underlättas samt att det är enklare att upptäcka mindre avvikelser i 

enskilda fall. Då studien avser att mäta den operationella prestationen för tidigare PE och VC-

ägda IPO:s i förhållande till jämförelsebolag som tidigare inte upplevt PE-/VC-ägande faller 

sig valet av en kvantitativ forskningsmetod naturligt då mätbarhet och jämförbarhet utgör 

grunden för en nyanserad studie.  

 

Genom att avstå från hypotesprövning avser vi att skapa utrymme för en djup diskussion, analys 

och insikt i ämnet som inte hade kunnat uppnås på samma sätt med hypoteser. Studien grundar 

sig i en undersökningsperiod på tre år efter börsnotering i syfte att studera prestationsskillnader 

under en 18-årsperiod genomförs enligt MacKinlay (1997) en eventstudie där treårsperioden 

efter börsnotering utgör studiens eventfönster, vilket ytterligare diskuteras i avsnitt 4.6 - 

eventmetodik. 
  

4.2 Datainsamling  

Två typer av data behövs för att besvara studiens frågeställningar; (i) information om PE-och 

VC-transaktioner, vilken aktör som varit involverad i transaktionen samt vid vilken tidpunkt 

den senare börsnoteringen har skett och (ii) information om portföljbolagens- och 

branschkonkurrenters prestation vid- samt efter börsnotering. För att erhålla den information 

som anses nödvändig, har fyra källor bedömts och rankats för att klargöra i vilken 

prioriteringsordning som dessa kommer användas. De källor som legat till grund för det 

studieempiriska materialet är Thomson Reuters, Valu8, Retriever Business samt 

årsredovisningar och medlemsregister hos SVCA samt Invest Europe. Nedan följer en kortare 

beskrivning av de tre databaserna som applicerats i studien; 

� Thomson Reuters: Thomson Reuters egna verktyg för finansiella analyser och 

informationsinhämtning. Användare får tillgång till exempelvis nyheter, dataserier, 

analyser och marknadsestimat sorterat efter användarens egna behov (Thomson 

Reuters, 2018).  

 

� Valu8: Det svenskbaserade finansföretaget Valu8 Groups databas Valu8 erbjuder 

detaljerad information om både listade- och olistade företag, främst i norden. Databasen 
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samlar och sammanställer information om företag och fungerar som ett effektivt verktyg 

för screening och analys av relevant företagsinformation (Valu8, 2018).  

 
� Retriever Business: Företagsdatabas för svenska företag och koncerner. Erbjuder bland 

annat kompletta balans- och resultaträkningar samt historiska årsredovisningar. 

Användbart verktyg när det kommer till kontroll av jämförelsemått.  

 
Som går att uttyda har endast databaser och årsredovisningar använts vid insamling av 

information för att erhålla data. Dessa källor klassificeras enligt Saunders, Lewis och Thornhill 

(2009) som sekundärkällor. Jacobsen (2002) menar att problematiken vid användning av 

sekundärdata grundar sig i att den erhållna informationen inte nödvändigtvis är lämpad för 

andra studier än vad den ursprungligen varit ämnad för. Denna kritik får stöd av Saunders, 

Lewis och Thornhill (2009) samt Bryman och Bell (2015). Saunders, Lewis och Thornhill 

(2009) lyfter fram ytterligare nackdelar med användning av sekundärdata, där bristen på 

kontroll av kvaliteten på data är en av dem. Detta gör det ytterst relevant att kritiskt granska och 

bedöma om det studerade data gör det möjligt att besvara studiens frågeställning. Vi bedömer 

att kvaliteten på vårt insamlade data är hög då den hämtats från vedertagna källor samt från 

bolagens egna årsredovisningar vars redovisningskrav är höga. Då Valu8 är en relativt 

nyetablerad databas som inte erfarit samma erkännelse som övrigt valda databaser kommer 

information därifrån att endast användas i avstämningssyfte med övrig erhållen information.  

 

Vidare lyfter Saunders, Lewis och Thornhill (2009) flertalet fördelar med användandet av 

sekundärdata.  Att använda sig av sekundärdata kräver inte samma tidsåtgång vad gäller 

datainsamling, vilket gör det möjligt för större resursåtgång till analytiska delar i studien. Vi 

anser att fördelarna med användningen av sekundärdata överväger nackdelarna i vår studie, 

vilket främst beror på de begränsade resurser som finns att tillgå. Vi delar också Saunders, 

Lewis och Thornhills (2009) tankesätt om nämnda fördelar, där tillgången till mer tid för analys 

kommer bidra till bättre uppfyllelse av studiens syfte.  

 

För att identifiera vilka börsintroduktioner som gjorts på Nasdaq OMX Stockholm har endast 

Nasdaq (2018a) använts då detta är den enda marknadsplats som belyses i studien. Eftersom 

det är Nasdaqs marknadsplats anses källan som högkvalitativ. Primärt har vi valt att utgå ifrån 

Thomson Reuters Eikon för att undersöka om någon, och i så fall vilken, PE-/VC-aktör som 

tidigare ägt portföljbolagen vid börsintroducering. För att öka pålitligheten och säkerställa data 
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har Valu8 använts som komplement. En sammanställning av vilka källor som primärt har 

använts för varje urvalskategori illustreras i tabell 1.  

 

Urvalskategori Källor med angiven prioriteringsordning 

Portföljbolag 1) Nasdaq OMX Stockholm 2) Thomson Reuters Eikon 
3)   Valu8  

PE-aktör 1) SVCA, Invest Europe 2) Thomson Reuters Eikon 
 

Jämförelsebolag 1) Thomson Reuters Eikon 2) Thomson Reuters Datastream 
 

Jämförelsemått 
1) Thomson Reuters Datastream 2) Företagens 

årsredovisningar 3) Retriever Business 
 

Tabell 1. Sammanställning av prioriteringsordning av källanvändning. 

 

4.3 Urval 

4.3.1 Portföljbolag 

Då studiens syfte avser att studera prestationer hos portföljbolag på den svenska marknaden har 

endast svenska portföljbolag inkluderats i urvalsprocessen. Urvalsprocessen har skett i flertalet 

steg där första innebar att identifiera samtliga börsnoteringar som genomförts på Nasdaq OMX 

Stockholm, från år 2000 till 2014. Anledningen varför just denna tidsram har valts för studien 

motiveras ytterligare i avsnitt 4.5 - val av undersökningsperiod. Då Nasdaq OMX Stockholm 

har valts som marknad har börsnoteringar på listorna Small-, Medium- och Large Cap 

inkluderats, vilket innebär att andra marknadsplatser såsom First North och Aktietorget har 

exkluderats i urvalet. Anledningen till att dessa marknadsplatser exkluderas är för att det råder 

lättare krav vad gäller regelverk och redovisning jämfört med Nasdaq OMX Stockholm 

(Nasdaq, 2018b). Eftersom skillnader existerar mellan redovisningsprinciper och regelverk 

anser vi att risken för en negativ påverkan på validiteten ökar vid ett inkluderande av bolag från 

mindre marknadsplatser i urvalet. Detta eftersom vi inte på ett tillförlitligt sätt kan kontrollera 

att information är presenterad utefter samma redovisningsregler som gäller för bolag 

registrerade på Nasdaq OMX Stockholm. Dessutom anser vi att studiens kvalitet stärks vid 

inkluderande av bolag endast från Nasdaq OMX Stockholm med strikta regleringar och 

redovisningsprinciper då trovärdigheten på publicerat material anses vara hög. I de fall som 

bolag har bytt lista, exempelvis från First North till Nasdaq OMX Stockholm, har detta inte 

registrerats som någon ny börsnotering och därför heller inte inkluderats i urvalet. 
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Totalt identifierades 103 börsnoteringar på Nasdaq OMX Stockholm mellan år 2000 till 2014, 

vilka presenteras i appendix 1. Ur dessa 103 börsintroduktioner gallrades bolagen utefter 

flertalet kriterier; (i) om PE-/VC-ägande existerade vid börsnotering, (ii) om antalet PE-/VC-

aktörer överstiger fler än en vid börsnotering, (iii) om PE-/VC-ägande sker från aktör som är 

medlem i någon av organisationerna SVCA eller Invest Europe och (iv) om avyttring skett inom 

eventfönstrets tidsperiod. Vi bedömer att effekterna blir svåra att analysera och härleda till 

enskilda PE-/VC-aktörer om portföljbolagen är backade av fler än en aktör. 

 

För att inte exkluderas i urvalsramen och därmed studiens population krävdes följande svar på 

ovan nämnda kriterier; (i) ja, (ii) endast en, (iii) ja, samt (iv) krävs existens på Nasdaq OMX 

Stockholm minst tre år efter börsnotering. Efter bedömning av samtliga kriterier reducerades 

urvalsramen från initialt 103 börsnoteringar till 20 med PE-backning samt sex bolag med VC-

backning. Dessa undersöktes med valda statistiska modeller vars resultat senare analyserades 

och stod till grund för studiens slutsats. Bortfallen diskuteras vidare i avsnitt 4.3.4 - bortfall. En 

fullständig lista på samtliga inkluderade portföljbolag i studien illustreras i tabell 2.  

 

 

Tabell 2. Portföljbolag som uppfyller alla kriterier (i - iv). 

 

Börsnotering Bolagsnamn PE-aktör SVCA/Invest Europe Bransch 
2002-05-16 Alfa laval AB IK Investment Partners Ltd Invest Europe Industrial Machinery & Equipment
2002-06-06 Intrum Justitia AB IK Investment Partners Ltd Invest Europe Business Support Services
2002-06-18 Ballingslöv AB EQT SVCA Construction Supplies & Fixtures
2002-06-18 Nobia AB IK Investment Partners Ltd Invest Europe Construction Supplies & Fixtures
2004-03-23 Oriflame Cosmetics S.A IK Investment Partners Ltd Invest Europe Personal Products
2005-10-05 Hemtex AB Priveq Partners AB SVCA Home Furnishings Retailers
2006-09-14 SOBI AB Nordic Capital SVCA Pharmaceuticals
2006-11-23 BE Group AB Nordic Capital SVCA Iron & Steel
2006-11-30 Lindab International AB Ratos SVCA Electrical Components & Equipment
2007-05-15 Nederman Holding AB EQT SVCA Environmental Services & Equipment
2007-10-19 HMS Networks AB Segulah Advisory AB SVCA Communications & Networking
2007-11-14 Duni AB EQT SVCA Paper Products
2010-06-01 Byggmax Group AB Altor Equity Partners AB SVCA Home Improvement Products & Services Retailers
2010-06-18 MQ Holding AB CapMan SVCA Apparel & Accessories Retailers
2011-05-19 Bulten AB Nordic Capital SVCA Auto, Truck & Motorcycle Parts
2011-05-27 Transmode Holding AB Amadeus Capital Partners Invest Europe Communications & Networking
2014-02-21 Bufab Holding AB Nordic Capital SVCA Industrial Machinery & Equipment
2014-06-16 Com Hem Holding AB BC Partners Invest Europe Integrated Telecommunications Services
2014-09-25 Inwido AB Ratos SVCA Construction Supplies & Fixtures
2014-11-25 Thule Group AB Nordic Capital SVCA Auto, Truck & Motorcycle Parts

Börsnotering Bolagsnamn VC-aktör SVCA/Invest Europe Bransch 
2000-03-09 Mycronic AB Industrifonden SVCA Semiconductors
2005-11-07 TradeDoubler AB Verdane Capital SVCA Advertising & Marketing
2005-11-08 Orexo AB Healthcap SVCA Pharmaceuticals
2007-06-15 Aerocrine AB HealthCap AB SVCA Advanced Medical Equipment & Technology
2008-06-16 DGC One AB Rite Ventures SVCA �IT Services & Consulting
2011-06-23 Boule Diagnostics AB Industrifonden SVCA Advanced Medical Equipment & Technology
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4.3.2 PE- och VC-aktörer 

Vid val av vilka PE- och VC-aktörer som ansågs kvalificerade att ingå i urvalet valde vi att utgå 

från SVCA samt Invest Europes medlemsregister. Detta är intresseföreningar för såväl svenska 

som europeiska PE-/VC-aktörer (SVCA, 2018c; Invest Europe, 2018). Med tanke på att vi valt 

att fokusera på den svenska marknaden kan det tyckas felaktigt att inkludera PE- och VC-

aktörer som inte inkluderas i SVCAs medlemsregister. Anledningen till varför PE- och VC-

aktörer som inte är angivna i SVCAs medlemsregister ändå inkluderas i urvalet är för att flertalet 

europeiska PE-aktörer har starka kopplingar till den svenska marknaden, exempelvis via 

filialer. Dessutom är de aktörer som inte ingår i SVCAs medlemsregister registrerade i den 

europeiska motsvarigheten till SVCA, Invest Europe. Om PE-/VC-aktören inte var medlem i 

något av registerna exkluderades aktören från urvalet och därmed också det berörda 

portföljbolaget. Ett alternativ hade varit att använda Thomson Reuters Eikons definition av vad 

som klassificeras som PE-aktör (både VC- och PE-bolag). Skillnaden mellan SVCA och 

Thomson Reuters Eikon är att den senare klassificerar investmentbolag som PE-/VC-aktörer. 

Skillnaderna har på allt senare dagar blivit mindre, men den största skillnaden rör 

placeringshorisonten. Investmentbolag kan inneha livslånga placeringar medan PE-/VC-aktörer 

alltid har en begränsad tidshorisont (Nilsson, 2013). Därmed inkluderas inte investmentbolag i 

studien då detta inte är förenligt med PE-fondernas fundamentala strategi.  

 

Efter att samtliga PE-/VC-aktörer kontrollerats för medlemskap i SVCA eller Invest Europe 

kunde totalt tio PE-aktörer samt fyra VC-aktörer inkluderas i urvalet, vars portföljbolag testades 

för olika prestationsmått. Samtliga aktörer vars portföljbolag inkluderats i urvalet illustreras i 

tabell 3. 

 
Tabell 3. PE-/VC-aktörer i studien och antal börsnoteringar. 

PE-aktör Antal IPO:s 
Nordic Capital 5
IK Investment Partners Ltd. 4
EQT 3
Ratos 2
Altor Equity Partners AB 1
Priveq Partners 1
Segulah Advisory AB 1
CapMan 1
BC Partners 1
Amadeus Capital Partners 1
Totalt 20
VC-aktör Antal IPO:s
Industrifonden 2
Healthcap AB 2
Verdane Capital 1
Rite Ventures 1
Totalt 6
Sammanlagt 26



 

31 
 

4.3.3 Jämförelsebolag 

I syfte att möjliggöra en djupgående analys där det tydligt framgår huruvida PE- och VC-

aktörernas portföljbolag över- eller underpresterar relativt branschkonkurrenter har varje 

portföljbolag tilldelats fem jämförelsebolag, vilka presenteras i appendix 2. Jämförelsebolagen 

skapar tillsammans ett unikt jämförelseindex för varje portföljbolag i syfte att tydligt mäta 

portföljbolagens relativa operationella prestation. Då PE-/VC-aktörernas portföljbolag till viss 

del ingår i samma branscher kan jämförelsebolag komma att ingå i fler än ett index i syfte att 

skapa ett så rättvisande jämförelseindex som möjligt. Branschkonkurrenterna har identifierats 

genom en jämförelsebolagsanalys i Thomson Reuters Eikon. Branschkonkurrenternas median 

för respektive jämförelsemått och tidsperiod kommer att agera som jämförelseindex då 

användandet av median minskar extremvärdenas påverkan och därmed bidrar till en ökad 

tillförlitlighet av studiens resultat. Vid screening av branschkonkurrenter har Thomson Reuters 

Eikons industrifunktion använts där bolag med operativa likheter identifierats. I de fall då vi 

inte erhållit konkurrenter från industrifunktionen har bredare klassificeringar i Thomson 

Reuters Eikon såsom industrigruppen, affärssektorn och den ekonomiska sektorn studerats för 

att identifiera branschkonkurrenter. Det finns en medvetenhet om att i de enskilda fall då vi inte 

identifierat bolag genom industrifunktionen så minskar trovärdigheten och jämförbarheten med 

portföljbolagen. Vidare exkludering har gjorts genom att bortse från bolag som tidigare varit 

PE-/VC-ägda, då ett inkluderande av dessa hade varit direkt motstridigt studiens syfte.  

 

Jämförelseindex har begränsats till att endast bestå av publika bolag som är börsnoterade under 

eventfönstret med avsikt att öka jämförbarheten och äktheten till portföljbolagen, men också 

för att underlätta inhämtningen av finansiell data. Vidare begränsningar har gjorts i syfte att 

hitta bolag med liknande finansiella och operativa egenskaper där geografisk hemmamarknad, 

bransch och storlek i form av marknadsvärde har studerats och tagits hänsyn till. En övre och 

undre gräns har upprättats gällande storlek där den undre gränsen uppgår till 50 miljoner kronor 

i marknadsvärde och den övre gränsen till tio gånger portföljbolagets marknadsvärde. 

Storleksavgränsningen är upprättat i förhoppning att identifiera branschkonkurrenter som 

förhåller sig till marknadens utveckling likt portföljbolagets.  

 

4.3.4 Bortfall 

Under datainsamlingen har bortfall av både portföljbolag och PE-/VC-aktörer förekommit. Vid 

de tillfällen då portföljbolagen har avnoterats, gått i konkurs eller bytt lista från Nasdaq OMX 
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Stockholm inom eventfönstret har dessa klassificerats som bortfall. Resultatet kan därmed 

påverkas av så kallad survivorship bias och innebär att prestationsmått endast beräknas på bolag 

som överlevt hela eventfönstret (Brown et al., 1992), vilket kan medföra ett snedvridet resultat. 

I de fall den nödvändiga information som behövts för beräkningar av jämförelsemått inte varit 

tillgänglig, varken i databaser eller årsredovisningar, har portföljbolagen också exkluderats från 

urvalet. Detta gjordes för att kunna säkerställa att samtliga mått beräknats utefter valda 

definitioner, vilket bedöms höja kvaliteten, validiteten samt reliabiliteten i studien. Vid ett par 

tillfällen har även portföljbolag klassificerats som bortfall på grund av att de vid 

börsnoteringstillfället varit ägda av fler än en PE-/VC-aktör. Ett inkluderande av dessa 

portföljbolag hade gjort resultaten svåra att koppla till aktörernas påverkan på den långsiktiga 

operationella prestationen. Vi har även valt att exkludera en del portföljbolag på grund av att 

deras PE-/VC-aktör inte varit medlem i SVCA eller Invest Europe. Anledningen till detta är att 

studien strävar efter att inkludera portföljbolag i urvalet som varit finansierade av antingen 

svenska- eller europeiska aktörer som alla, utifrån vald definition, har liknande egenskaper och 

följer liknande förhållningsregler.  

 

Totalt hanterades 15 bolag som bortfall, vilka utgörs av avlistade bolag inom eventfönstret (10), 

att aktören inte uppfyllde kraven om medlemskap i SVCA eller Invest Europe (3), backning från 

dubbla aktörer (1) samt byte av börslista (1). En sammanställning av bortfallsprocessen 

presenteras i tabell 4. Samtliga portföljbolag som hanterats som bortfall presenteras i appendix 

3. 

 

 

Tabell 4. Sammanställning av bortfallsprocess. 

 

Sammanställning Antal
Avlistade inom eventfönster 10
PE-/VC-aktör uppfyller inte kraven 3
Dubbel PE-/VC-backning 1
Byte av börslista 1
Bortfall 15
PE-backade portföljbolag efter bortfall 20
VC-backade portföljbolag efter bortfall 6
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4.4 Val av jämförelsemått 

Tabell 5 ger en sammanfattning på samtliga jämförelsemått som inkluderats i studien, samt en 

beskrivning på vilken typ av estimat som beräknas. Noterbart är att RPE beräknas på ett 

annorlunda sätt än övriga mått, vilket beskrivs ytterligare i avsnitt 4.6 – eventmetodik.  

 

Jämförelsemått Beskrivning 

EBITDA-marginal (%) Årlig procentuell förändring från år 𝑡0 till 𝑡𝑛 

Omsättning per anställd (RPE)  Årlig procentuell förändring i absoluta tal från 
år 𝑡0 till 𝑡𝑛  

ROCE (%) Årlig procentuell förändring från år 𝑡0 till 𝑡𝑛 

Operativt kassaflöde/Totala 
tillgångar (%) 

Årlig procentuell förändring i från år 𝑡0 till 𝑡𝑛 

Rörelsekapital/Omsättning Årlig procentuell förändring från år 𝑡0 till 𝑡𝑛 

 

Tabell 5. Sammanställning av jämförelsemått. 

 

Som tidigare nämnt i avsnitt 1.5 - avgränsning, kommer endast operationell prestation att 

studeras, varpå valet av jämförelsemått blir extra viktigt i den bemärkelse att dessa inte 

inkluderar andra påverkande effekter, exempelvis skattefördelar. Barber och Lyon (1996) 

argumenterar för relevansen av att inkludera mått som behandlar operationella intäkter snarare 

än vinstmått då de senare påverkas av en förändrad kapitalstruktur, vilket är ett karaktäriserande 

drag för PE-transaktioner. Denna förändring leder ofta till förändrade räntebetalningar, vilket 

får en direkt effekt på vinstmåtten men inte på de operationella intäkterna (Barber & Lyon, 

1996). Därför ligger det i studiens intresse att, i den mån det går, endast inkludera mått som 

ligger högt upp i resultaträkning och på så sätt minska effekter av skatter, avskrivningar och 

valda redovisningsmetoder. Vid beräkningen av samtliga jämförelsemått inhämtades 

nyckeltalets beståndsdelar från Thomson Reuters Datastream och beräknades därefter manuellt 

i syfte att skapa en enstämmig jämförelse mellan portföljbolag och dess jämförelseindex.    

 

Första måttet som valts ut för analys och jämförelse är EBITDA-marginalen (earnings before 

interest, taxes, depreciation and amortization). Anledningen är, likt Bergström, Grubb och 

Jonssons (2007) resonerar, relevansen och den frekventa användningen av måttet vid värdering. 

Fördelen med att använda EBITDA-marginalen som ett jämförelsemått är för att det inte tar 

någon hänsyn till kapitalstrukturen, valda redovisningsprinciper eller skatter i och med dess 
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tidiga placering i resultaträkningen. Måttet minimerar på så sätt de icke operationella effekterna, 

som oftast är företagsspecifika, och visar istället på hur lönsam den operativa verksamheten är. 

För att erhålla EBITDA-marginalen ställs EBITDA i relation till bolagets totala omsättning. 

Acharya et al. (2013) anser att en operationell överprestation gentemot konkurrenter kan 

undersökas på två sätt; (i) antingen via högre tillväxttakt på EBITDA för portföljbolaget under 

PE-aktörens ägande jämfört med perioden före PE-aktörens ingång eller (ii) via högre 

tillväxttakt på EBITDA efter PE-aktörens ägande jämfört med branschkonkurrenter. I denna 

studie mäts operationella prestationsskillnader likt Acharya et al. (2013) alternativ två (ii). 

Nedan illustreras hur EBITDA-marginalen beräknats i formel 1: 

 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 − 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 (%) =  
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
∗ 100 

Formel 1. EBITDA-marginal uttryckt i procent. 
 

Vidare inkluderas även måttet omsättning per anställd (härefter RPE) för att undersöka om det 

finns någon befogenhet i kritiken kring wealth transfer hypothesis. Här blir det viktigt att 

analysera vad som ligger bakom en potentiell över- eller underprestation av måttet för att kunna 

hitta kopplingar till wealth transfer hypothesis. Detta skiljer sig från de tidigare presenterade 

jämförelsemåtten som endast fokuserar på den faktiska förändringen för de studerade åren efter 

börsnotering utan hänsyn tagen till förändringen av de olika komponenterna som inkluderas i 

det operationella prestationsmåttet. 

 

𝑅𝑃𝐸 =  
𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑟ä𝑘𝑒𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝𝑠å𝑟𝑒𝑡
 

Formel 2. Omsättning per antalet anställda (RPE) uttryckt i absoluta tal. 
 

Det tredje måttet som inkluderats är avkastning på sysselsatt kapital (härefter ROCE), vilket 

mäter hur väl verksamheten använder eget- samt belånat kapital. Anledningen till att detta mått 

används istället för ROIC, som inkluderas i Bergström, Grubb och Jonssons (2007) studie, är 

för att det inte tar någon hänsyn till skatt eller bokslutsdispositioner. Damodaran (2007) menar 

att mått såsom ROIC eller ROCE kan vara bristfälliga på grund av att beräkningar görs på 

bokförda värden istället för marknadsvärden. Dock menar han att det är ett bättre mått på den 

operationella lönsamheten än exempelvis avkastning på eget kapital (ROE). Då studiens syfte 
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är att mäta operationella prestationer snarare än hur ett företags marknadsvärde påverkas efter 

avyttring, kommer ROCE att användas istället för avkastning på eget kapital som annars hade 

varit att föredra. Beräkningen görs enligt den svenska definitionen, där skillnaden mot det 

amerikanska måttet är att finansiella intäkter inkluderas i täljaren. Anledningen till att formeln 

skiljer sig är för att de finansiella intäkterna redan är inräknade i EBIT i den amerikanska 

redovisningen. Därmed blir måtten helt förenliga med varandra om de finansiella intäkterna 

inkluderas i den svenska definitionen. Formel 3 illustrerar hur beräkningen av måttet 

genomförts. 

 

𝑅𝑂𝐶𝐸 (%) =  
(𝐸𝐵𝐼𝑇 + 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟)

(𝑆𝑛𝑖𝑡𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 − 𝐾𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟) 
∗ 100 

Formel 3. Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) uttryckt i procent. 
 

Nästa mått som inkluderats i studien är operativt kassaflöde i relation till bolagets totala 

tillgångar, vilket mäter inflödet samt utflödet av pengar som är direkt kopplat till den 

operationella verksamheten. Måttet anses vara vedertaget då flertalet tidigare studier inkluderat 

det i liknande syfte (Kaplan, 1989b; Degeorge & Zeckhauser, 1993; Jain & Kini, 1995; Bruton, 

Keels & Scifres, 2002; Clementi, 2002; Cao & Lerner, 2007; Coakley, Hadass & Wood, 2007). 

Dock skiljer sig definitionen av vilka beståndsdelar som bör ingå i det operativa kassaflödet. 

Denna studie följer Jain och Kini (1995), Clementi (2002) samt Coakley, Hadass och Woods 

(2007) definition av operativt kassaflöde, vilken är rörelseresultat (EBIT) - investeringar 

(CAPEX). Investeringar utgörs av kassaflödet för investeringsverksamheten. Övriga poster som 

kan tänkas påverka det operativa kassaflödet har lämnats utanför rådande definition och tas 

därför inte hänsyn till i beräkningen av måttet. Anledningen till att måttet inkluderas i studien 

är för att analysera hur väl portföljbolagens verksamhet genererar kassaflöden och hur det 

påverkas efter PE-/VC-aktörens avyttring. I formel 4 presenteras jämförelsemåttets beräkning 

i sin helhet.  

 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑡 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒 (%) =
(𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 (𝐸𝐵𝐼𝑇) − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 (𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋))

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
∗ 100 

Formel 4. Operativt kassaflöde/totala tillgångar uttryckt i procent. 
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Vi väljer även att inkludera ett mått som berör rörelsekapitalet i relation till omsättning. 

Easterwood, Seth och Singer (1989) och Smith (1990) påvisade i sina studier att 

effektiviseringar i kundfordringarna samt lagerhållning hade en betydande påverkan på den 

inkomstökning som ett uppköp genererade. Windaus (u.å.) menar att en förändring av 

rörelsekapitalet är ett enkelt och snabbt sätt för PE-/VC-aktörer att frigöra likvida medel för 

framtida tillväxt utan att söka finansiering på kapitalmarknaden. För att undvika att 

företagsspecifika poster påverkar rörelsekapitalet har endast omsättningstillgångar samt 

kortfristiga skulder inkluderats i definitionen av rörelsekapital. Detta gör att samtliga bolags 

rörelsekapital blir förenliga med varandra och underlättar därmed jämförelsen mellan 

portföljbolagen och dess branschkonkurrenter. I formel 5 illustreras beräkningen av måttet i sin 

helhet. 

 

𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 (%) =  
(𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 − 𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟)

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 
∗ 100 

Formel 5. Rörelsekapital/omsättning uttryckt i procent. 

 
4.5 Val av undersökningsperiod  

Studiens undersökningsperiod sträcker sig från 2000 – 2017, där syftet är att analysera om ett 

tidigare PE-/VC-ägande skapar långsiktigt operationellt värdeskapande för portföljbolag upp 

till tre år efter börsnotering på Nasdaq OMX Stockholm. Likt flertalet tidigare studier 

(Degeorge & Zeckhauser, 1993; Jain & Kini, 1995; Wang, Wang & Lu, 2003; Levis, 2011; 

Meles, Monferrà & Verdoliva, 2014) har ett eventfönster på tre år efter börsnotering använts 

som tidshorisont för den operationella prestationen som också anses vara förenligt med 

långsiktigt värdeskapande.  

 

Andra studier har tillämpat längre eventfönster (Cao & Lerner, 2007; Coakley, Hadass & Wood, 

2007), men då detta, givet samma undersökningsperiod (2000-2017), hade begränsat en redan 

liten population väljer vi att endast studera operativa prestationer upp till tre år efter 

portföljbolagens börsnotering. Om exempelvis ett eventfönster på fyra år efter börsnotering 

hade applicerats hade endast börsnoteringar till och med 2013 kunnat studeras och därav 

begränsat populationen ytterligare. På liknande sätt hade populationen hade blivit än större om 

vi valt att studera ett kortare eventfönster, men detta anses inte vara förenligt med långsiktigt 

värdeskapande. 
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Undersökningsperioden innehåller både tidsperioder klassade som hög- och lågkonjunkturer, 

vilket gör att PE-/VC-aktörernas långsiktiga värdeskapande testas vid både fördelaktigt och 

minde fördelaktigt marknadsmomentum. Detta anser vi generera ett mer rättvisande resultat än 

om undersökningsperioden endast hade inkluderat antingen en hög- eller lågkonjunktur. 

Dessutom inkluderas vanligen alla faser av ett företags verksamhetscykel vid en längre 

undersökningsperiod (Bergström, Grubb & Jonsson, 2007). 

 

4.6 Eventmetodik 

Tidigare forskning som undersökt operationella prestationsskillnader har under olika 

tidsperioder använt sig av eventfönster som metodval (Degeorge & Zeckhauser, 1993; Jain & 

Kini, 1995; Wang, Wang & Lu, 2003; Bergström, Grubb & Jonsson, 2007; Cao & Lerner, 2007; 

Coakley, Hadass & Wood, 2007; Levis, 2011; Meles, Monferrà & Verdoliva, 2014), vilket även 

denna studie ämnar göra. Däremot varierar appliceringen av eventmetodiken i den tidigare 

forskningen. Bland annat väljer flertalet studier (Jain & Kini, 1995; Wang, Wang & Lu, 2003; 

Bergström, Grubb & Jonsson, 2007; Coakley, Hadass & Wood, 2007) att använda 

räkenskapsåret innan börsnotering som startpunkt i eventfönstret vid mätning av operationella 

prestationsskillnader, medan Degeorge och Zeckhauser (1993), Levis (2011) samt Meles, 

Monferrà och Verdoliva (2014) använder sig av börnoteringsåret som startpunkt. Denna studie 

tar inspiration från Degeorge och Zeckhauser (1993), Levis (2011) och Meles, Monferrà och 

Verdolivas (2014) tillvägagångssätt och väljer därmed att använda börsnoteringsåret som 

eventfönstrets startpunkt. Vi anser att trovärdigheten i datainsamlingen blir högre eftersom den 

baseras på information som följer samma redovisningsprinciper och regleringar utifrån Nasdaq 

OMX Stockholm.  

 

Tillgängligheten på information hade försämrats om året innan börsnotering hade använts som 

eventfönstrets startpunkt eftersom det då inte hade funnits samma redovisningskrav som när 

bolaget är noterat på börsen. Dessutom anser vi att prestationsskillnaden under första 

tidsperioden blir något svårtolkad och missvisande eftersom portföljbolaget då hade präglats av 

att PE-/VC-aktören under denna period fortfarande besitter en aktiv ägandeposition. Då vi 

ämnar studera prestationsskillnader relativt branschkonkurrenter efter PE-/VC-ägande hade en 

tidigare startpunkt i eventfönstret varit direkt motstridigt studiens syfte. Detta eftersom studien 

då inte hade studerat hur portföljbolagen presterar efter PE-/VC-ägande utan snarare under 
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ägande. Vidare är detta en redan beprövad forskningsmetod vilket hade, om den tillämpats i 

studien, minskat studiens forskningsbidrag. Genom att använda börsnoteringsåret som 

eventfönstrets startpunkt undviker vi således dessa potentiella validitetsbrister.  

 

Då vi ämnar studera prestationsskillnader tre år efter portföljbolagens börsnotering kommer 

fyra mätpunkter att användas (𝑡0 till 𝑡3), vilket illustreras i figur 3. Eventfönstrens längd har 

varierat i tidigare forskning och vad som anses som en optimal längd har inte kunnat uttydas. 

Istället har vi valt, likt flertalet tidigare studier (bl.a. Jain & Kini, 1993; Levis, 2011; Meles, 

Monferrà & Verdoliva, 2014), att studera prestationsskillnader tre år efter avyttring, vilket 

också bedöms vara långsiktigt värdeskapande, via börsnotering. Viss risk finns för att tydliga 

prestationsskillnader inte går att uttyda vid ett för kort eventfönster med för få mätpunkter, men 

då undersökningen bygger på årsvis data anses denna risk ändock vara begränsad. Fyra 

mätpunkter ger tillsammans tre årliga förändringar som Bergström, Grubb och Jonsson (2007) 

benämner operating statistics (härefter OPS).  

 

 

Figur 3. Studiens eventfönster. Egen illustration med inspiration från Jain & Kini (1995), 
Levis (2011) samt Meles, Monferrà och Verdoliva (2014). 

 

MacKinley (1997) menar att en eventstudies syfte inom ekonomi och finans ofta är att 

undersöka prestationsskillnader i exempelvis aktiekurs eller finansiella mått. Då de valda 

jämförelsemåtten erhålls i både procentenheter (EBITDA-marginal, operationellt kassaflöde i 

relation till totala tillgångar, ROCE och rörelsekapital i relation till omsättning) samt absoluta 

tal (RPE) måste förändringen för OPS beräknas med två olika formler för att kunna göras 

förenliga och jämförelsebara. Beräkningen av prestationsförändringarna görs i enlighet med 

flertalet tidigare forskningsartiklar (Degeorge & Zeckhauser, 1993; Jain & Kini, 1995; Coakley, 

Hadass & Wood, 2004; Bergström, Grubb & Jonsson, 2007; Meles, Monferrà & Verdoliva, 

Avyttringsår (IPO) 

𝑡0 𝑡1 𝑡2 𝑡3 

Eventfönster 

∆𝑇2 ∆𝑇3 ∆𝑇1 

𝑂𝑃𝑆1 𝑂𝑃𝑆2 𝑂𝑃𝑆3 
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2014). Dessa presenteras i tabell 6 nedan, där den faktiska förändringen 𝑅𝑖,𝑡 erhålls för bolag i 

för år t.  

 

EBITDA-marginal, ROCE, Operativt 
kassaflöde/Totala tillgångar, 
Rörelsekapital/Omsättning 
(mått som erhålls i procentenheter) 

RPE 
(mått som erhålls i absoluta tal) 

𝑅𝑖,𝑡 =  ∆𝑂𝑃𝑆𝑖,𝑡 =  𝑂𝑃𝑆𝑖,𝑡 − 𝑂𝑃𝑆𝑖,𝑡−1 𝑅𝑖,𝑡 = ∆𝑂𝑃𝑆𝑖,𝑡 =
𝑂𝑃𝑆𝑖,𝑡 − 𝑂𝑃𝑆𝑖,𝑡−1

𝑂𝑃𝑆𝑖,𝑡−1
 

Tabell 6. Formler för årliga prestationsförändringar. 

 
Det tillvägagångssätt som MacKinley (1997) anser bör följas vid användandet av eventstudier 

föreslår härnäst att den abnormala prestationen (härefter AR) ska estimeras. Detta görs genom 

att beräkna skillnaden mellan OPS-förändringen för portföljbolagen och den normala 

prestationen som i denna studie representeras av ett jämförelseindex. Den normala prestationen 

kan också benämnas som marknadens prestation (MacKinley, 1997) och är oftast svår att 

konstatera med full korrekthet eftersom det är problematiskt att identifiera representativa 

jämförelsebolag. Bergström, Grubb och Jonsson (2007) konstaterar därför att 

jämförelsegruppen skapas som en proxy för den normala prestationen för varje bolag, vilket 

också tillämpas i denna studie. Formel 6 presenterar beräkningen av AR för portföljbolag i vid 

år t jämfört med den normala prestationen för jämförelseindex i vid år t.  

 

𝐴𝑅𝑖,𝑡 = 𝑅𝑖,𝑡 − 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑖,𝑡 =  ∆𝑂𝑃𝑆𝑖,𝑡 − ∆𝑂𝑃𝑆𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋𝑖,𝑡 

Formel 6. Beräkning av abnormal prestationsförändring, AR. 

 

De jämförelsebolag som identifierats är konstanta genom hela eventfönstret. I takt med att 

ägarstrukturen förändras vid portföljbolagets börsnotering kan strategiska förändringar 

utformas, vilket potentiellt skulle kunna förändra portföljbolagets egenskaper under 

eventfönstret. Det hade därmed varit lämpligt att uppdatera portföljbolagens jämförelsegrupp 

för att erhålla en mer träffsäker jämförelse. Vi väljer dock att bortse från detta eftersom de 

eventuella prestationsskillnader som identifieras mellan portföljbolaget och dess 

jämförelsegrupp blir mer svårtolkade. Detta eftersom det blir otydligt om portföljbolagets 

faktiska prestation genererat de identifierade skillnaderna eller om det är bytet av 
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jämförelsebolag i jämförelseindexet som är orsaken. Huruvida tidigare forskning rebalanserar 

jämförelseindex under eventfönstret framgår inte i de tidigare studierna.  

 

Vidare menar MacKinley (1997) att det inte är användbart att studera endast en observation 

under eventet. Därför måste samtliga studerade AR aggregeras till ett eventfönster. För att 

kunna aggregera dessa krävs, enligt MacKinley (1997), att observationerna inte innehåller 

några kluster, det vill säga att tillgångarna som används i beräkningarna ingår i fler än en 

observation och därmed får dubbel beräkningseffekt. För N bolags AR beräknas den 

genomsnittliga abnormala prestationen, fortsättningsvis 𝐴𝐴𝑅𝑡, för eventfönstrets tre årliga 

prestationsskillnader (AR), vilket illustreras i formel 7. 

 

𝐴𝐴𝑅𝑡 =
1
𝑁

∑ 𝐴𝑅𝑖,𝑡

𝑁

𝑖=1

 

Formel 7. Beräkning av den genomsnittliga abnormala prestationen, 𝐴𝐴𝑅𝑡.  

 

För att kunna klargöra om resultaten är signifikanta eller ej för hela eventfönstret, beräknas 

slutligen också den kumulativa genomsnittliga abnormala prestationen, 𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡, där samtliga 

tidsperioders 𝐴𝐴𝑅𝑡 summeras till ett kumulativt värde. CAAR beräknar därmed genomsnittet 

för hur samtliga portföljbolag i urvalet presterat under eventfönstret givet ett visst 

jämförelsemått. En alternativ metod hade varit att använda buy and hold abnormal return, 

BHAR, som komplement till CAAR. Denna metod är vanligt förekommande, men appliceras 

främst när förändringar på avkastning berörs, mer bestämt hur aktiekursen påverkas. Då vi 

enbart valt att studera den operativa prestationsförändringen anses därför CAAR vara mer 

applicerbart i denna typ av studie. Detta stödjs även av att liknande studier som undersöker 

prestationsskillnader inte valt att ta någon hänsyn till BHAR. Formel 8 presenterar beräkningen 

av den kumulativa genomsnittliga abnormala prestationen för undersökningsperiodens 

förändringspunkter 𝑇1 till 𝑇3. 

𝐶𝐴𝐴𝑅 (𝑇1, 𝑇3) = ∑ 𝐴𝐴𝑅𝑡

𝑇3

𝑡 = 𝑇1

 

Formel 8. Beräkning av den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen, 𝐶𝐴𝐴𝑅. 
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4.6.1 Behandling av extremvärden 

Förutom de bortfall som redogjordes för under avsnitt 4.3.4 - bortfall har extremvärden, även 

kallade outliers, för samtliga kvarvarande portföljbolag identifierats. Dessa inkluderar årliga 

prestationsförändringar (OPS) som anses extrema och som får en betydande påverkan på 

resultaten om dessa hade tagits hänsyn till i undersökningen. Det innebär att beräkningen av 

AR, AAR samt CAAR genomförs på värden som inte skiljer sig markant från övriga 

observationer. Exkluderandet av extremvärden kommer att variera för varje undersökt 

portföljbolag och jämförelsemått, vilket gör att antalet observationer varierar vid beräkning av 

samtliga jämförelsemåtts AAR samt CAAR. Ett portföljbolag exkluderas därmed endast från 

den kumulativa abnormala avkastningen om samtliga årliga prestationsförändringar bedöms 

vara extremvärden. Samtliga extremvärden identifierades i SPSS för varje OPS samt 

jämförelsemått och presenteras i sin helhet i appendix 5. Det totala antalet portföljbolag (N) 

som inkluderats i beräkningen av respektive jämförelsemått efter rensning av extremvärden 

presenteras i tabell 7.  

 

 

Tabell 7. Antalet portföljbolag som använts vid beräkningar för respektive jämförelsemått. 
 

4.7 Statistiska analysmodeller 

Denna studie ämnar studera huruvida PE- samt VC-aktörers portföljbolag över- eller 

underpresterar gentemot branschkonkurrenter, sett till operativa prestationsmått. I linje med 

tidigare forskning såsom Bergström, Grubb och Jonsson (2007) studerades bolagens normala 

avkastning reducerat med branschindex i syfte att härleda AR. Med avsikt att undersöka om det 

råder statistisk signifikans i det erhållna resultaten tillämpades ett parametriskt tvåsidigt t-test 

AR 1 19 20 17 17 17
AR 2 17 20 19 18 20
AR 3 18 18 19 19 19
CAR 20 20 20 20 20

PE-backning
Operativt kassaflöde 

/ Totala tillgångar
ROCERPEEBITDA-marginal Rörelsekapital / 

Omsättning

AR 1 5 6 6 5 5
AR 2 4 6 6 5 6
AR 3 5 5 6 5 4
CAR 5 6 6 5 6

VC-backning

EBITDA-marginal RPE ROCE Operativt kassaflöde 
/ Totala tillgångar

Rörelsekapital / 
Omsättning
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där resultaten, AR, testades på en-, fem- och tioprocentig signifikansnivå. T-testet 

konstruerades och genomfördes i både SPSS och Microsoft Excel. 

 

Det parametriskt tvåsidiga t-testet möjliggör att undersöka huruvida dataserien, AR, skiljer sig 

från noll samt om variationen är positiv eller negativ. Det vill säga att testet undersöker huruvida 

respektive portföljbolag över- eller underpresterar dess branschkonkurrenter, vilket gör testet 

väsentligt i syfte att besvara studiens frågeställningar. Vidare antas dataserien, AR, vara 

oberoende av varandra för respektive företag, jämförelsemått och tidsperiod samt jämt 

fördelade mellan portföljbolagen. Med ett parametriskt t-test avses att dataseriens genomsnitt, 

AAR, är normalfördelad för varje studerad tidsperiod, något som antas under denna statistiska 

prövning (Wahlin, 2011).  

 

I vidare syfte att stärka studiens statistiska relevans och trovärdighet har ett andra test, Mann 

Whitney-testet applicerats på studiens resultat. Testet anses vedertaget då det inkluderats i 

flertalet tidigare studier med liknande syfte (Degeorge & Zeckhauser, 1993; Jain & Kini, 1995; 

Wang, Wang & Lu, 2003; Cao & Lerner, 2007; Coakley, Hadass & Wood, 2007; Levis, 2011; 

Tian, 2012). Mann Whitney-testet är icke-parametriskt, vilket innebär att studiens data inte 

antas vara normalfördelad och tillämpas därmed som ett naturligt komplement till det 

parametriska t-testet som presenterades ovan (Wahlin, 2011). Mann Whitney-testet undersöker 

om det råder en skillnad mellan två oberoende populationer, portföljbolag och dess 

branschkonkurrenter, samt storleken på denna skillnad (Wahlin, 2011). Testet genomfördes i 

det statistiska programmet SPSS. 

 

4.8 Validitet 

Att studien faktiskt mäter vad den ämnar undersöka är viktigt ur ett akademiskt perspektiv och 

är vad Punch (2005) kallar validitet. Roberts, Priest och Traynor (2006) menar att det existerar 

två typer av validitet; av intern- samt extern karaktär. De hävdar att den interna validiteten 

behandlar orsakerna bakom ett resultat, vilket exempelvis kan innebära att studiens 

frågeställning samt syfte är rätt formulerad sett till vad som ämnas mätas. Vidare menar de att 

den externa validiteten istället berör det externa materialet såsom att populationen som används 

i studien är representativ för sin tidsperiod samt att den är relevant för de variabler som 

undersöks i studien. Valet av undersökningsperiod, jämförelsemått samt analysverktyg får 
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därför en direkt påverkan på den interna validiteten, medan urvalsramen påverkar den externa 

validiteten.  

 

Den interna validiteten bedöms vara av hög grad då flertalet jämförelsemått använts av forskare 

i tidigare studier. Samtidigt har vi valt att inkludera mått som inte använts lika frekvent i tidigare 

studier (rörelsekapital i förhållande till omsättning), men som anses vara vanliga 

effektiviseringsåtgärder i samband med PE- samt VC-ägande (Windaus, u.å.). Detta kan ur ett 

forskningsperspektiv ifrågasätta relevansen av denna variabel då den är relativt ostuderat i just 

dessa forskningssammanhang. Dock anser vi att ett inkluderande av denna typ av 

jämförelsemått stärker den interna validiteten då de på ett bra sätt visar på faktiska 

prestationsskillnader och effektiviseringseffekter efter det att portföljbolagen har avyttrats. 

Dessutom t-testas samtliga variabler för att säkerställa att det erhållna datamaterialet gör det 

möjligt för oss att statistiskt säkerställa studiens resultat, vilket stärker validiteten. Den externa 

validiteten bedöms också vara hög då samtliga börsintroduktioner på Nasdaq OMX Stockholm 

under 2000 - 2014 har studerats, vilket betyder att populationen i urvalsramen representerar 

samtliga portföljbolag som klarat de urvalskriterier som angivits inom den valda 

undersökningsperioden. Vi är medvetna om att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om 

andra variabler samt definitioner hade applicerats i studien.  

 

4.9 Reliabilitet 

Bryman och Bell (2015) belyser att forskare med ett kvalitativt synsätt tenderar att tona ner 

betydelsen av begrepp som validitet och reliabilitet, medan forskare med ett kvantitativt synsätt 

istället ger dessa kriterier större vikt. Vidare definierar forskarna reliabilitet som förmågan att 

uppnå samma resultat om undersökningen genomförs på nytt, eller om den påverkas av 

slumpmässiga faktorer (Bryman & Bell, 2015). Vi har genomgående valt att behandla 

datamaterialet på ett så konsekvent sätt som möjligt för att öka reliabiliteten i studien. Givetvis 

kan risker såsom den mänskliga faktorn ha påverkat våra uträkningar i Microsoft Excel, samt 

att de insamlade jämförelsemåtten från Thomson Reuters Datastream kan ha bytt definition 

efter att studien genomförts. Dock finns det tydliga beskrivningar i Thomson Reuters 

Datastream om hur dessa mått har beräknats, vilket gör det möjligt att erhålla samma resultat 

genom att hämta de olika komponenterna för sig som ingår i jämförelsemåtten. Därmed bedöms 

också risken för att materialet ska ha påverkats av den mänskliga faktorn vara den största för 

att hota reliabiliteten i studien. Tillförlitligheten i datamaterialet är viktigt enligt Bryman och 
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Bell (2015), speciellt när databaser används för att erhålla information. Det gäller därför att ha 

ett kritiskt synsätt när granskning och användning sker av den erhållna informationen. Då data 

hämtats från trovärdiga databaser som globalt anses vara av hög kvalitet, anses också 

tillförlitligheten i det erhållna data vara mycket god. Att undersökningsperioden är lång samt 

att jämförelsemåtten definieras på samma sätt för alla bolag i studien stärker också den interna 

validiteten eftersom det inte lämnar utrymme för någon personlig tolkning av måtten (Bryman 

& Bell, 2015). Reliabiliteten bedöms också gynnas positivt av att studiens empiriska resultat 

till stor del bygger på sekundärdata, vilket underlättar för externa parter att rekonstruera studien 

då samma data är lättillgänglig.  

 

Ett vanligt sätt att mäta reliabiliteten är enligt Bordens och Abbott (2011) är med hjälp av ett 

upprepande test vid två skilda tidpunkter, kallat test – retest. De menar att om man använder 

samma typ av test i de olika tidsperioderna kan korrelationer beräknas och konstatera om 

reliabiliteten är hög eller låg. Detta är vad Bryman och Bell (2015) benämner som stabilitet. Då 

vi väljer att studera förändringen mellan prestationsmått under olika tidsperioder genomför vi 

denna typ av test och får därmed en bedömning på om reliabiliteten i vår studie är hög eller låg.  

 

Att studiens tillvägagångssätt samt studieobjekt bygger på hur tidigare forskning valt att gå 

tillväga är något som kan påverka studiens reliabilitet negativt då tidigare studier inte refererat 

på rätt sätt. Treadway och McCloskey (1987) gjorde upptäckten att många sekundärkällor 

presenterat metod samt resultat på ett felaktigt sätt, vilket fick konsekvensen att direkt felaktiga 

slutsatser ofta drogs. För att undvika detta problem har vi valt att endast spegla de metodval 

samt jämförelsemått som härstammar från tidigare forskning och som publicerats i tidskrifter 

samt journaler som anses välrenommerade. Dessa genomgår alltid en grundlig granskning och 

bakgrundskoll innan de publiceras, vilket enligt oss bedöms öka tillförlitligheten och därigenom 

också reliabiliteten i studien.  

 

För att öka tillförlitligheten har stickprov gjorts på slumpmässigt valda jämförelsemått som för 

hand har kontrollräknats utifrån bolagets angivna årsredovisning. Då dessa stämt överens med 

de manuellt beräknade måtten där komponenter erhållits från Thomson Reuters Datastream, 

anser vi att manipuleringsgraden är låg i portföljbolagens årsredovisning, vilket ytterligare 

tyder på hög reliabilitet.  
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4.10 Kritik mot genomförandet 

En problematik i denna studie är det faktum att endast börsnoteringar som avyttringsmetod har 

analyserats och tagits hänsyn till. Vi har därmed exkluderat andra typer av avyttringsmetoder 

från studien såsom trade sale, secondary buyout och management buyout. Börsintroduktion 

utgör endast en liten del av avyttringsmetoderna för PE-/VC-aktörer och fångar därmed endast 

en begränsad bild av hur portföljbolagen presterar efter avyttring. Vidare bör det diskuteras 

huruvida börsnotering ger en rättvisande bild av det operationella värdeskapande som PE-/VC-

ägande medför. Anledningen till detta är att PE-bolag generellt sätt undviker avyttring genom 

börsnotering då detta medför en tidskrävande process som sällan ger bäst betalt. Utöver detta 

erhåller inte PE-bolagen avkastningen direkt då det råder ett så kallat lock up agreement vilket 

innebär att bolagen inte får avyttra sitt innehav i bolaget inom en bestämd tidsram (Isakssson 

2000). VC-aktörer å andra sidan strävar efter att avyttra portföljbolag genom börsintroduktion. 

Anledningen till detta är att VC-aktörer investerar i omogna tillväxtbolag och det därmed tänkas 

anses vara en kvalitetsstämpel i de fall då portföljbolagen börsnoteras. Det blir därmed 

problematiskt att dra generella slutsatser angående portföljbolagens prestation gentemot 

branschindex efter avyttring. Inkluderandet av ett flertal metoder hade även medfört ett bredare 

urval av bolag och därmed statistiskt stärkt resultatet i studien. Anledningen till att enbart 

börsintroduktion studerades är att informationstillgängligheten för övriga avyttringsmetoder 

inte uppnår önskvärd nivå och inkluderandet av dessa hade avsevärt försvårat genomförandet 

av studien. 

 

Det bör även riktas kritik mot valet att inte ta hänsyn till utvecklingen innan eventfönstrets start, 

det vill säga innan börsnoteringen. Exempelvis kan ett bolag som innan börsnotering upplevt 

en kraftig marginalexpansion i regel ha svårt att bibehålla denna trend på lång sikt, något som 

kan tänkas påverka studiens resultat.  

 

Ytterligare kritik bör riktas mot den begränsade marknaden som valts, Nasdaq OMX 

Stockholm. Återigen medför denna avgränsning en begränsning i urvalet av portföljbolag. 

Inkluderandet av samtliga eller ett flertal aktiemarknader i Sverige hade medfört ett bredare 

urval av börsintroduktioner och således ett resultat som lättare hade kunnat analyseras och 

dragit slutsatser kring. Även den nordiska eller europeiska marknaden hade kunnat vara av 

intresse att undersöka. Vi har dock valt att studera enbart den svenska marknaden på grund av 

två anledningar. Dels är den svenska PE-marknaden en av de största i Europa sett till procent 
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av landets BNP (SVCA, 2018a) och dels är den relativt ostuderad i jämförelse med den 

europeiska marknaden. Detta gör det relevant för både PE- och VC-aktörer, portföljbolagen 

samt investerare att få en klarare bild av hur portföljbolag i Sverige presterar gentemot 

branschkonkurrenter efter att de avyttrats via börsnotering. Då vi har valt att endast studera den 

svenska marknaden kan det ifrågasättas huruvida resultatet är generaliserbart och applicerbart 

på andra marknader, något som Meles, Monferrà och Verdoliva (2014) diskuterar. 

 

 

 

 
  



 

47 
 

5. Deskriptiv statistik 

I följande avsnitt presenteras det empiriska material som ligger till grund för studiens resultat. 

26 portföljbolag (varav 20 PE- och sex VC-backade) inkluderas i studien efter att samtliga 

bortfall har registrerats. Samtliga portföljbolag har var för sig jämförts med en unik 

sammansättning av fem branschkonkurrenter som representerar den normala avkastningen för 

branschen. Då flertalet portföljbolag är verksamma inom samma bransch har vissa konkurrenter 

inkluderats i fler än ett jämförelseindex. Den totala sammansättningen av de fem bolagen som 

representerar den normala avkastningen är dock unik för varje portföljbolag. Totalt inkluderas 

26 portföljbolag och 86 branschkonkurrenter i studien. En branschkonkurrent inkluderas endast 

i fler än ett jämförelseindex om jämförelseperioderna inte är överlappande. Exempelvis kan en 

branschkonkurrent till Alfa Laval med börsintroduktion 2002 endast inkluderas i ytterligare ett 

jämförelseindex, till ett annat portföljbolag, om detta har börsnoterats efter 2005. Anledningen 

till detta är för att undvika att ett jämförelsebolags prestation får dubbel påverkan på studiens 

resultat. Då data erhålls för 26 portföljbolag samt dess fem branschkonkurrenter under fyra 

mätpunkter och för fem jämförelsemått blir det totala antal observationer i studien 3120.  

 

  

Tabell 8. Antalet positiva- samt negativa OPS för samtliga aktörer och jämförelsemått. 

 

I tabell 8 har vi valt, i linje med Bergström, Grubb och Jonsson (2007) och i liknelse med 

Coakley, Hadass och Wood (2007), att presentera samtliga studerade OPS efter rensning av 

extremvärden för varje enskilt jämförelsemått och för varje enskild PE- samt VC-aktör. I tabell 

8 redogörs huruvida varje OPS per enskild tidsperiod är positiv eller negativ för de 20 PE-

backade och sex VC-backade portföljbolagen. Denna information presenteras även för OPS 

över hela eventfönstret, det vill säga från avyttringsdatumet till tre år efter börsnoteringen. 

Utvecklingen i OPS förklaras endast av portföljbolagets egen årliga prestationsförändring. 

Därmed tas ingen hänsyn till den abnormala prestationsförändringen, AR, som erhålls då 

portföljbolagets prestation sätts i relation till prestationen från jämförelseindex. Varje OPS 

representerar förändringen av ett jämförelsemått mellan år t och 𝑡−1. Vid en anblick på tabell 8 

PE-aktörers portföljbolag
OPS(+) OPS(-) OPS(+) OPS(-)

EBITDA-marginal 23 31 6 11
RPE 30 28 9 9
ROCE 27 28 7 10
Operat.KF/Tot.tillgångar 23 31 6 10
RöK/Oms 32 24 9 8

Per tidsperiod Hela eventfönstret VC-aktörers portföljbolag
OPS(+) OPS(-) OPS(+) OPS(-)

EBITDA-marginal 3 11 1 3
RPE 7 10 3 2
ROCE 6 12 4 2
Operat.KF/Tot.tillgångar 5 10 1 4
RöK/Oms 7 8 - 4

Hela eventfönstretPer tidsperiod
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råder liknande utveckling mellan PE- och VC-aktörerna i EBITDA-marginalens- och det 

operativa kassaflödet i relation till totala tillgångars OPS, där övervägande negativa 

förändringar i enskilda OPS leder till negativa totala förändringar för hela eventfönstret. 

Resterande mått skiljer sig en del, dels vad gäller enskilda aktörers utveckling i OPS och dels 

för den totala utvecklingen för PE-backade bolag kontra VC-backade bolag för varje 

jämförelsemått. Exempelvis går det att utläsa att PE-backade bolag under hela eventfönstret 

upplevt en negativ utveckling i OPS vad gäller ROCE, medan motsatsen upplevs för VC-

backade bolag. Liknande tecken går att tyda i måttet rörelsekapital i relation till omsättning, där 

PE-backade bolag upplevt en positiv utveckling under hela eventfönstret medan VC-backade 

bolag upplever en negativ utveckling. Nämnvärt är dock att återigen belysa att detta endast 

gäller för det egna bolagets utveckling i OPS. Ingen jämförelse görs därmed med den antagna 

normala prestationsförändringen som speglas av jämförelsebolagens median. Varför antalet 

totala förändringar under hela eventfönstret varierar beror på att extremvärden, enskilda OPS, 

har exkluderats i beräkningarna. Som exempel har ett bolag exkluderats från den totala 

förändringen under eventfönstret om någon OPS bedömts som extremvärde. Detta eftersom 

data för bolagets fullständiga prestation under eventfönstret inte kan erhållas. 

 

För att illustrera och tydliggöra den deskriptiva statistik som samtliga abnormala 

prestationsskillnader (AR) framställts från och som ligger till grund för de resultat som 

undersökningen mynnat ut i har tabell 9 och 10 utformats. I tabellerna har de extremvärden som 

identifierades och som förklarades ytterligare för i avsnitt 4.6.1 – behandling av extremvärden, 

exkluderats. Då urvalet är relativt litet i studien argumenteras ytterligare för att medianen bör 

användas framför medelvärdet då outliers får en större påverkan på resultatet än om urvalet 

varit större. Att det dessutom existerar en tydlig skillnad mellan median och medelvärdet 

motiverar oss ytterligare att använda medianmåttet för att få så liten påverkan av extremvärden 

på studiens resultat som möjligt. 

 

Tabell 9. Deskriptiv statistik för tidigare PE-ägda portföljbolag. 

EBITDA-marginal RPE ROCE Operativt KF/Tot. tillgångar Rök/Oms
Min -14,3% -32,5% -20,6% -31,3% -16,0%
Max 6,1% 52,6% 9,1% 7,4% 10,3%
Medelvärde -1,7% 1,6% -4,1% -5,3% -0,5%
Median -1,2% -0,2% -1,5% -3,3% 0,1%
Standardavvikelse 0,05 0,20 0,09 0,09 0,06

Min -4,1% -6,3% -12,8% -3,9% -8,4%
Max 4,5% 21,0% 15,1% 9,0% 7,9%
Medelvärde -0,9% 7,8% 0,1% -0,2% -1,5%
Median -0,8% 8,7% -1,0% -0,8% -0,7%
Standardavvikelse 0,02 0,08 0,07 0,04 0,04

Jämförelsebolag

PE-ägda portföljbolag
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Vid en anblick i tabell 10 går det att urskilja att det råder större skillnader och fluktuationer för 

de VC-backade portföljbolagenbolagen än för de PE-backade. Detta beror till stor del på det 

ytterst begränsade urvalet (endast sex VC-backade bolag), vilket gör att varje bolags prestation 

får en stor påverkan på VC-bolagens aggregerade totala utveckling. Detta tas i beaktning när 

resultaten presenteras och analyseras i kommande avsnitt. I appendix 6 presenteras den 

deskriptiva statistiken i sin helhet, både med och utan hänsyn tagen till extremvärden.  

 

 

Tabell 10. Deskriptiv statistik för tidigare VC-ägda portföljbolag. 
 

  

EBITDA-marginal RPE ROCE Operativt KF/Tot. tillgångar Rök/Oms
Min -44,5% -46,0% -38,1% -24,4% -82,9%
Max 1,3% 31,4% 93,5% 49,1% -7,0%
Medelvärde -16,6% -8,4% 11,4% 0,2% -32,2%
Median -11,6% 7,6% 4,3% -6,4% -19,5%
Standardavvikelse 0,21 0,35 0,44 0,28 0,35

Min 0,9% 2,6% -4,3% -4,0% -26,0%
Max 8,5% 25,7% 9,1% 6,1% -5,6%
Medelvärde 5,4% 12,3% 1,5% 2,0% -11,8%
Median 6,1% 10,5% -0,6% 1,5% -7,9%
Standardavvikelse 0,03 0,10 0,06 0,04 0,09

VC-ägda portföljbolag

Jämförelsebolag
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6. Empiriskt resultat och analys 

I kapitlet nedan presenteras och redogörs det empiriska och statistiska resultatet som erhållits 

under studien. Med utgångspunkt i insamlade kvantitativa data och statistiska resultat 

analyseras inledningsvis övergripande PE- och VC-aktörer separat för respektive 

jämförelsevariabel. Vidare analys görs mer ingående i syfte att undersöka om det råder någon 

operativ prestationsskillnad mellan enskilda PE-aktörer och/eller VC-aktörer och dess 

jämförelseindex. I de fall en PE- eller VC-aktör endast genomfört en börsnotering av ett 

portföljbolag kommer detta inte analyseras enskilt då statistisk signifikans inte kan säkerställas 

för resultatet samt att de operationella prestationsskillnaderna kan bero på andra mått och 

faktorer än vad som faktiskt undersöks i studien. Återkoppling till studiens forskningsfrågor 

med stöd från teori och tidigare forskning presenteras kontinuerligt under kapitlets gång. Tabell 

11 och 12 redogör för en övergripande sammanfattning för de tidigare PE-/VC-ägda 

portföljbolagens relativa prestation för respektive jämförelsemått samt dess statistiska 

signifikans. Den operationella prestationen för enskilda PE-/VC-bolag redogörs för i appendix 

7. 

 

 

Tabell 11. Sammanfattning av empiriskt resultat (PE). 

 

Tabell 12. Sammanfattning av empiriskt resultat (VC). 
 

 

PE-backade portföljbolag AAR1 AAR2 AAR3 CAAR
EBITDA-marginal Överprestation ** x Underprestation*** x
RPE x x x x
ROCE Överprestation*** x x x
Operativt Kassaflöde/Totala tillgångar Överprestation* x x x
Rörelsekapital/Omsättning Binder mer kapital*** x x x

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%

VC-backade portföljbolag AAR1 AAR2 AAR3 CAAR
EBITDA-marginal x Underprestation* x Underprestation*
RPE x x x x
ROCE x Underprestation*** x x
Operativt Kassaflöde/Totala tillgångar x Underprestation* x x
Rörelsekapital/Omsättning x x x Binder mindre kapital***

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%
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6.1 PE-aktörer 

6.1.1 EBITDA-marginal 

Det empiriska data gällande EBITDA-marginalen för PE-backade bolag påvisar en 

ackumulerad underprestation (-0,4%), CAAR, relativt branschindex. Noterbart är dock att vi 

kan se att råder en tydlig överprestation (1,8%) under den första tidsperioden, AAR1, som också 

är statistiskt säkerställd på en femprocentig signifikansnivå. En avtagande effekt identifieras 

under AAR2 som sedan mynnar ut i en statistisk signifikant underprestation (-2,4%) den tredje 

tidsperioden, AAR3, också denna på en femprocentig signifikansnivå. I och med att inte råder 

någon signifikans under den andra tidsperioden eller den totala perioden blir det problematiskt 

att dra några robusta slutsatser om samtliga PE-backade portföljbolags aggregerade prestation. 

Om fokus istället riktas på de enskilda PE-bolagens portföljbolag är det endast EQT som påvisar 

en statistiskt säkerställd överprestation (3,5%) under den första förändringsperioden, AAR1, på 

en tioprocentig signifikansnivå. Den bristande statistiska signifikansen beror troligtvis på det 

relativt tunna urvalet av bolag. Dock är detta inte något som kan justeras då det valda 

eventfönstret endast innehåller denna mängd PE-backade börsnoteringar. Både portföljbolag 

som PE-backats av Nordic Capital och IK Investment Partner upplever en negativ EBITDA-

marginal relativt branschkonkurrenter under första tidsperioden AAR1. Anledningen kan vara 

den informationsasymmetri som Clementi (2002) samt Coakley, Hadass och Wood (2007) 

menar kan uppstå mellan marknaden och ägare vid börsintroduktion, där PE-aktörer försöker 

utnyttja rådande marknadsförhållanden när de förväntar sig avtagande lönsamhet hos 

portföljbolagen. Det råder dock ingen statistisk signifikans på en fem- eller tioprocentig 

signifikansnivå när de enskilda PE-bolagens portföljbolag granskas och analyseras vilket 

framgår i appendix 7.  

 

 

Tabell 13. Sammanställning av empiriskt resultat för EBITDA-marginal (PE). 

 

EBITDA-marginal T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1        1,8%** 19 Överprestation Överprestation
AAR2   0,2% 17 X X
AAR3        -2,4%*** 18 Underprestation Underprestation
CAAR -0,4% 17 X X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%
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Den tydliga överprestationen (1,8%) under den första förändringsperioden, AAR1, visar 

motstridiga resultat till Degeorge och Zeckhauser (1993) tidigare forskning som menar att det 

råder en operativ underprestation det första året. Vidare skriver Bergström, Grubb och Jonsson 

(2007) att tidigare PE-ägda portföljbolag överpresterar sina branschkonkurrenter, sett till 

EBITDA, under de tre första åren efter avyttring. Detta går i strid med denna studies resultat 

som visar en ackumulerad negativ prestation (-0,4%) för EBITDA-marginalen över 

tidsperioden. I linje med ovan resultat visar tidigare forskning såsom Cao och Lerner (2007) att 

PE-backade börsintroduktioner visar en påtaglig överprestation under det första året, något som 

även stärks i denna studie. Holthausen och Larcker (1996) bevisade i sin studie att PE-backade 

bolag statistiskt sett överpresterar branschkonkurrenter vid börsintroduktion under de första 

fyra åren, dock med en avtagande effekt. En avtagande effekt kan även identifieras i denna 

studie gällande EBITDA-marginalen där vi tydligt ser att PE-backade bolag tappar i 

konkurrenskraft för varje tidperiod. Detta kan tänkas bero på flertalet faktorer, där den initiala 

uppståndelsen som råder kring dessa bolag kan tänkas vara en bidragande anledning. Vidare 

förklaring kan tänkas ligga i det Jensen (1989), Holthausen och Larcker (1996) samt Clementi 

(2002) diskuterar med att informationsasymmetri ökar när koncentrerat ägandeskap överges i 

samband med börsnotering. Detta eftersom marknaden inte besitter samma information om 

exempelvis portföljbolagets framtidsutsikter som de tidigare ägarna. Degeorge och Zeckhauser 

(1993) konstaterade i sin studie att portföljbolag initialt presterade sämre än konkurrenter på 

grund av informationsasymmetri. Då denna studie påvisar en signifikant överprestation under 

det första året efter börsnotering kan vi på en femprocentig signifikansnivå förkasta att detta 

skulle vara fallet på den svenska huvudmarknaden under studiens undersökningsperiod.  

 

Istället kan det argumenteras för att ökade agentkostnader skulle vara en bidragande faktor till 

underprestationen på lång sikt som tidigare PE-ägda portföljbolag har erfarit. Att lägre 

agentkostnader erfaras i privatägda bolag är något som Jensen (1989) och Kaplan (1989b) 

konstaterat och som är en vital del i det värdeskapande som privat ägande medför. Detta går i 

linje med det statistiskt signifikanta resultat som erhölls för tidsperiod AAR3, där 

portföljbolagen i det tredje året efter börsintroducering underpresterade relativt 

branschkonkurrenter. Studiens resultat stödjer därmed att agentkostnader tenderar öka då PE-

aktörer frångår sitt koncentrerade ägande. Berg och Gottschalg (2003) samt Wright, Gilligan 

och Amess (2009) argumenterar för att PE-backade portföljbolag har lägre agentkostnader än 

branschkonkurrenter initialt, men att dessa ökar succesivt över tiden. Liknande resultat erhålls 

i denna studie då EBITDA-marginalen upplevs ha en ökande negativ trend gentemot 
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branschkonkurrenter. Dock kan inte den aggregerade underpresentationen statistiskt 

säkerställas på en fem- respektive tioprocentig signifikansnivå och därmed är det svårt att 

fastställa om så verkligen är fallet.  

 

Om fokus istället riktas på hur enskilda PE-aktörers börsnoterade portföljbolag presterar 

gentemot branschkonkurrenter ser resultatet annorlunda ut. Som tidigare nämnt är Nordic 

Capital, IK Investment Partners, EQT samt Ratos de PE-aktörer som stått för fler än en 

börsintroduktion inom undersökningsperioden. För de portföljbolag som introducerats med PE-

backning från EQT och Ratos erhålls samma resultat som för undersökningen av samtliga PE-

backade portföljbolag, det vill säga en positiv EBITDA-marginal för period AAR1 men negativ 

för AAR2, AAR3 samt för CAAR. Anledningarna är, högst troligast, liknande som för vad som 

argumenterades för ovan när det övergripande resultatet för samtliga undersökta PE-backade 

bolag analyserades. För de portföljbolag som Nordic Capital samt IK Investment Partners 

börsnoterat är resultaten avvikande. EBITDA-marginalen för portföljbolagen med PE-backning 

från Nordic Capital har upplevt en omvänd prestation än vad det övergripande resultatet 

bevisade, vilket innebar en negativ utveckling under period AAR1 samt AAR2, men positiv för 

AAR3. Resultaten, sett till den enskilda aktören, påvisar att det inte går att bortse från Degeorge 

och Zeckhausers (1993) konstaterande om att bolag presterar sämre under de första åren efter 

börsintroducering på grund av informationsasymmetri mellan marknaden och tidigare ägare. 

De högt ställda förväntningarna från marknaden levs sällan upp till, vilket leder till 

underprestation. Samtidigt kan det argumenteras för att forskning som stödjer ökade 

agentkostnader (Jensen, 1989; Kaplan, 1989; Berg & Gottschalg, 2003; Wright, Gilligan & 

Amess, 2009) inte är överensstämmande med Nordic Capitals börsintroducerade portföljbolag. 

EBITDA-marginalen är under AAR1 aningen negativ (-0,8%), för att under AAR2 redovisa en 

kraftig negativ utveckling (-6,6%). Den negativa trenden tyder på att fördelarna med parenting 

framework, det som Bergström, Grubb och Jonsson (2007) kallar parenting advantage, 

fortfarande existerar i portföljbolagen kort efter börsintroduktion, för att under år två försvinna. 

Detta kan bero på att de resurser som tidigare har funnits till förfogande via PE-aktören blir 

begränsade (Berg & Gottschalg, 2005). 

 

Ett konstaterande om att ökade agentkostnader skulle vara enda förklaringen till varför 

EBITDA-marginalen sjunker på längre sikt efter PE-bolagens avyttring av portföljbolagen är 

en simpel och naiv slutsats att dra. Med tanke på att eventfönstrets startpunkt är samma år som 

portföljbolagen börsintroduceras finns med stor sannolikhet kvarvarande effekter från det 
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tidigare ägandet i de resultat som erhålls för AAR1. Att PE-aktörer skulle använda sig av 

marknads-timing och investera i fler projekt i starka konjunkturer är något som tycks 

identifieras främst hos EQT:s samt Ratos portföljbolag. Den positiva EBITDA-marginalen samt 

ROCE, som diskuteras ytterligare senare i kapitlet, tillsammans med ett ökat rörelsekapital 

under AAR1 tyder på en ökad investeringsvilja relativt branschkonkurrenter och att effekter av 

tidigare positiva nuvärdesprojekt kan tänkas påverka EBITDA-marginalen samt ROCE positivt 

på kort sikt. Portföljbolagens tänkbara förlust av parenting advantage vid börsnoteringen kan 

då förklara varför EBITDA-marginalen samt det operativa kassaflödet sjunker på lång sikt på 

grund av ökade investeringar (CAPEX) samt att lönsamheten från tidigare projekt försvinner. 

Det som Clementi (2002) benämner adverse selection är också en rimlig anledning till varför 

EBITDA-marginalen sjunker på sikt. Clementi (2002) menar att PE-aktörerna genomför 

börsnoteringar när de förutser att lönsamheten permanent kommer försvagas. Därmed existerar 

asymmetrisk information mellan aktörerna och marknaden, vilket på sikt skulle göra att 

lönsamhetsmåtten sjunker då marknaden övervärderat portföljbolagens framtida operationella 

värde. Detta kan dock inte statistiskt säkerställas då ingen signifikans på varken fem- eller 

tioprocentig nivå kan fastställas för hela eventfönstret.  

 

6.1.2 Omsättning per anställd (RPE) 

Det råder ingen statistisk signifikans under den analyserade perioden för nyckeltalet omsättning 

per anställd. Vi kan dock, utifrån studiens resultat, konstatera att portföljbolagen presterar 

sämre än branschsnittet genom hela eventfönstret och likt många av de övriga nyckeltalen ser 

vi en negativ trend, från -0,9% under första tidsperioden, AAR1, till –5,4% under tredje 

tidsperioden, AAR3. Då RPE visar på bolagets effektivitet kan vi konstatera att portföljbolagen 

blir allt mer ineffektiva ju längre tid som fortlöper. Den kumulativa prestationen, CAAR, 

påvisar en tydlig underprestation (-7,0%) över de tre undersökta åren relativt 

branschkonkurrenter med en, som tidigare nämnts, negativ trend. Enligt teorin parenting 

framework får de PE-backade bolagen en fördel i samband med PE-ägande, något som vi kan 

se avtar efter avyttring genom börsintroduktion. Noterbart är att samtliga PE-aktörers 

portföljbolag underpresterar i studien gentemot respektive branschindex, förutom Nordic 

Capital som har en ackumulerad överprestation (6,1%). Detta är främst på grund av en kraftig 

överprestation relativt branschkonkurrenter under den första tidsperioden, AAR1. Dock 

upplever även Nordic Capital, liksom de övriga aktörerna, en negativ trend på nyckeltalets 

utveckling. Detta illustreras, som benämnts tidigare, i appendix 7. Resultat har å andra sidan 
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inget stöd från de statistiska testerna då ingen signifikans råder, vilket med största sannolikhet 

har att göra med det relativt smala utbudet av bolag under denna tidsperiod. 

 

 

Tabell 14. Sammanställning av empiriskt resultat för RPE (PE). 

 
Som tidigare diskuterats i referensramen finns flertalet studier (Shleifer & Summers, 1988; 

Palepu, 1990) som berört problematiken kring hur portföljbolagen effektiviseras under PE-

ägande på bekostnad av arbetskraft och lönesänkningar, det som kallas wealth transfer 

hypothesis. Denna studies resultat, vilket påvisar försämrad effektivitet relativt 

branschkonkurrenter efter portföljbolaget börsnoterats, kan inte säkerställa Shleifer och 

Summers (1988) eller Palepus (1990) resultat om att så är fallet, främst på grund av två 

anledningar. Dels riktar både Shleifer och Summers (1988) och Palepu (1990) ett annat fokus 

på problemet än vad denna studie gör då deras forskning inriktar sig mot 

effektiviseringsåtgärder under PE-ägande.  Dessutom kan den minskade effektiviteten som 

denna studie redogör för i resultatet inte statistiskt säkerställas under någon av tidsperioderna 

på varken en fem- eller tioprocentig signifikansnivå. Då endast fåtalet portföljbolag har upplevt 

en negativ utveckling vad gäller antalet anställda samt omsättning sker det naturligt att dra 

slutsatser om att en minskad effektivitet råder för portföljbolag relativt branschkonkurrenter. 

Detta kan antingen kopplas till att omsättningsutvecklingen är lägre bland portföljbolagen eller 

att de anställer fler personer efter börsnotering. Under AAR1 samt AAR2 visar resultaten på att 

tidigare PE-ägda portföljbolag anställer fler personer än branschkonkurrenter efter att bolaget 

börsnoterats, vilket får en direkt negativ påverkan på effektivitetsmåttet RPE. Detta stärker 

argumenten för att tidigare PE-backade portföljbolag troligtvis har svårt att upprätthålla en 

effektiv och optimerad prestanda vid ägarbyte, vilket återigen kan kopplas ihop med de 

förlorade fördelar som parenting framework medför. Samtidigt går det att finna stöd för att 

ökade agentkostnader medför reducerad effektivitet och operationell prestanda (Jensen, 1989; 

Berg & Gottschalg, 2003; Harford och Kolasinski, 2011). Om detta kan påvisas sant är en 

resonabel lösningsåtgärd att öka personalstyrkan för att upprätthålla samma operationella 

RPE T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 -0,9% 20 X X
AAR2 -0,8% 20 X X
AAR3 -5,4% 18 X X
CAAR -7,0% 18 X X

Signi fikans: *** = 1%  ** = 5% *= 10%
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prestanda. Återigen går dessa resonemang och resultat inte att säkerställa statistiskt på varken 

en fem- eller tioprocentig signifikansnivå.  

 

Intressant nog vänder trenden på lång sikt, i AAR3, där utvecklingen av antalet anställda är 

negativ (-1,7%) relativt branschkonkurrenter. Det som anses intressant är då att även EBITDA-

marginalen, avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) samt operativt kassaflöde i relation till 

totala tillgångar också är kraftigt negativa relativt portföljbolagens branschkonkurrenter (-

2,5%; -3,1%; -1,4%). En tänkbar anledning till varför så är fallet är att de ökade 

agentkostnaderna på sikt gör att portföljbolagen inte klarar att hålla samma effektivitet som 

tidigare, vilket också argumenteras för i tidigare forskning som nämnts ovan (Jensen, 1989; 

Berg & Gottschalg, 2003; Harford och Kolasinski, 2011). Detta stödjs även av att RPE under 

AAR3 är kraftigt negativ (-5,4%) relativt branschkonkurrenter. En enkel lösning på detta kan 

vara det Shleifer och Summers (1988) och Palepu (1990) påvisar med wealth transfer, det vill 

säga att antingen reducera lönerna eller avskeda personal. Den negativa förändringen av antalet 

anställda tyder på försök till att strama åt operationella kostnader och på så sätt också öka 

effektiviteten i bolagen. Precis som i föregående tidsperioder går detta varken att statistiskt 

bekräfta eller förkasta i studien, då ingen signifikans råder på varken fem- eller tio procents 

nivå. 

 

Om fokus riktas på de enskilda PE-aktörerna och hur deras portföljbolags effektivitet har 

påverkats under eventfönstret är trenden liknande på lång sikt för de portföljbolag som PE-

backats av antingen Nordic Capital, IK Investment Partners, EQT eller Ratos. I AAR3 har 

samtliga PE-aktörers portföljbolag en negativ RPE relativt branschkonkurrenterna, vilket tyder 

på att de parenting advantages effekter som ett PE-backande medfört går förlorade på lång sikt. 

Några robusta slutsatser om detta är dock svårt att konstatera då det återigen inte råder någon 

signifikans på varken en fem- eller tioprocentig nivå. Genom att studera hur utvecklingen av 

antalet anställda sett ut för PE-aktörens portföljbolag under eventfönstret blir det visuellt för 

vad det är som driver den reducerade effektiviteten. Nordic Capital, som börsnoterat flest bolag 

av PE-aktörerna, och IK Investment Partners påvisar direkt motsägande utveckling, där Nordic 

Capitals portföljbolag reducerat antalet anställda under hela eventfönstret relativt 

branschkonkurrenter. Tvärtom gäller för IK Investment Partners. Ingen av PE-bolagens 

portföljbolag har klarat att överprestera sina branschkonkurrenters RPE trots olika 

hanteringssätt av antalet anställda. Detta tyder på, likt Bergström, Grubb och Jonsson (2007) 

antyder, att wealth transfer i denna studie inte har någon direkt påverkan på effektivitetsmåttet 
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RPE eftersom trenden varit densamma för portföljbolagen oavsett om antalet anställda ökat 

eller minskat under eventfönstret.  

 

6.1.3 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) 

Det råder statistiskt stöd, på enprocentig signifikansnivå, för en överprestation (3,0%) under 

den första förändringsperioden, AAR1, vilket illustreras i tabell 15. Utöver detta råder det ingen 

statistisk signifikans för ROCE under eventfönstret. Resultaten pekar dock på en liknande 

utveckling som kan identifieras i de övriga operationella prestationsmåtten såsom EBITDA-

marginalen som diskuteras ytterligare i tidigare avsnitt. Under första tidsperioden presterar 

portföljbolagen operationellt sett bättre än jämförelseindex för att sedan avta under AAR2 och 

i AAR3 prestera sämre än konkurrenterna (-3,1%).  Den kumulativa prestationen påvisar en 

underprestation (-1,6%) vilket dock inte kan säkerställas statistiskt. Sett till enskilda aktörer 

råder det en statistisk överprestation på fem procents signifikansnivå av EQT-backade 

portföljbolag under den första tidsperioden, AAR1 (5,0%), vilket är högre än för den totala PE-

gruppens prestation under AAR1. Vi kan därför med statistisk säkerhet konstatera att EQT-

backade bolag har en högre ROCE än den totala gruppen PE-ägda portföljbolag under AAR1. 

Nordic Capital presterar signifikant sämre än branschkonkurrenter under den första 

tidsperioden AAR1 (-2,1%), något som motstrider det övergripande resultatet för PE-backade 

bolag. Det kan därmed, med statistiskt stöd, konstateras att Nordic Capital presterar sämre än 

övergripande PE-backade bolag samt EQT under AAR1. Vidare identifieras en statistisk 

signifikant underprestation på enprocentig signifikansnivå för den tredje perioden, AAR3 (-

4,8%), samt den ackumulerade perioden, CAAR (-7,01%), för IK Investment Partners. Det 

råder svårigheter att dra några paralleller till det sistnämnde resultatet då det inte råder statistiskt 

stöd för övriga aktörer under denna period i eventfönstret, vilket illustreras i appendix 7.  

 

 

Tabell 15. Sammanställning av empiriskt resultat för ROCE (PE). 
 

ROCE T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1          3,0%*** 17 Överprestation X
AAR2 -1,5% 19 X X
AAR3 -3,1% 19 X X
CAAR -1,6% 17 X X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%
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Tidigare forskare såsom Kaplan (1989b) och Kaplan och Strömberg (2009) belyser PE-

bolagens förmåga att effektivisera genom strömlinjering och optimera portföljbolagens 

allokering av kapital, vilket i sin tur har en positiv inverkan på ROCE. Detta i linje med 

parenting framework- och agentteorin, där branschkännedom och kunskap samt lägre 

agentkostnader bidrar till en optimal kapitalallokering, vilket i sin tur genererar högre 

avkastning på sysselsatt kapital.  

 

Det råder en statistisk signifikant överprestation för portföljbolagen under den första 

förändringsperioden AAR1 (3,0%), något som är i linje med Holthausen och Larcker (1996) 

som konstaterar en operativ överprestation på kort sikt av PE-backade börsnoteringar. Denna 

överprestation tyder också på att värdeskapandet, i form av effektiviseringar, branschkännedom 

och sänkta agentkostnader, inte försvinner direkt i samband med avyttringen. Detta sker istället 

gradvis, vilket också indikerades och överensstämde med prestationsutvecklingen för tidigare 

studerade mått. 

 

Den positiva effekten PE-ägande medför som beskrivs i Kaplan och Strömberg (2009) kan 

förklaras av parenting framework-teorin (Campbell, Goold & Alexander, 1995). En anledning 

till att vi identifierar en överavkastning under AAR1 kan bero på att effektiviseringsåtgärderna 

och de sänkta agentkostnaderna fortfarande har en inverkan i bolagens verksamhet, precis som 

argumenterades för tidigare jämförelsemått. Som diskuterats i tidigare avsnitt utgör den första 

förändringsperioden börsnoteringsåret och därmed är sannolikheten relativt stor att denna 

positiva effekt kan överlappa den första tidsperioden, AAR1. När effektivitetsåtgärderna avtar 

och agentkostnaderna ökar försämras bolagens lönsamhet som direkt reflekteras i 

lönsamhetsmåttet under AAR2 (-1,5%) och AAR3 (-3,1%).  

 

En annan tänkbar förklaring till överprestationen i AAR1 är lönsamma investeringar som inte 

gett fullständig effekt under ägandeperioden, vilket också diskuterades för under analysen för 

EBITDA-marginalen. Då ROCE inkluderar lönsamheten för både externt- och internt 

finansierat kapital ger dessa investeringar utslag på detta lönsamhetsmått.  Med tiden blir 

effekten allt svagare och i samband med att de nya ägarna investerar i mindre lönsamma projekt 

återspeglas detta negativt i ROCE under AAR2 och AAR3. Det går dock inte att konstatera 

detta med säkerhet eftersom statistisk robusthet i resultaten saknas och därav blir diskussionen 

som förs endast resonemang om troliga förklaringar.  
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EQT och Ratos presterar likt den negativa trenden som råder för den övergripande prestationen 

för samtliga PE-aktörer, det vill säga en överprestation under första året som sedan övergår i en 

underprestation på lång sikt. Därmed antas samma tänkbara anledningar till resultatet gälla som 

fördes för den aggregerade bilden av samtliga PE-aktörer som konstaterades ovan. En 

annorlunda bild av resultaten ges av de portföljbolag som tidigare varit ägda av Nordic Capital 

och IK Investment Partners som under första tidsperioden, AAR1, underpresterar relativt 

branschkonkurrenter. Orsakerna kan rimligtvis hänvisas i den tidigare diskussionen som fördes 

angående bolagens kvalitet vid börsnoteringar. Som tidigare diskuterats anses börsnotering vara 

en lågt prioriterad avyttringsmetod av PE-aktörer då detta är relativt dyrt och tidskrävande, 

vilket förespråkar en alternativ avyttringsmetod. En annan anledning till den låga prioriteringen 

är den så kallade lock-up agreement, vilket innebär att det råder strikta regleringar om att PE-

aktörerna inte får avyttra sitt innehav direkt efter börsnotering (Isaksson, 2000). De bolag som 

då, trots detta, genomgår en börsnotering kan därför anses vara de som är av relativt låg kvalitet, 

vilket anses kunna uttydas på kort sikt i ROCE-måttet. Liknande tecken identifieras även i 

EBITDA-marginalen för tidigare Nordic Capital- och IK Investment Partners-ägda 

portföljbolag. Andra tänkbara orsaker kan vara det Levis (2011) ansåg bero på de högt ställda 

förväntningarna på bolagen inför börsnotering som inte uppnås. Både Nordic Capital och IK 

Investments Partners är två stora, väletablerade aktörer, vilket höjer förväntningarna på 

portföljbolagen. Då dessa förväntningar inte uppnås på kort sikt påverkas bolagens operativa 

prestation negativt på kort sikt. På längre sikt följer samtliga PE-aktörers portföljbolag samma 

mönster, det vill säga en kraftig underprestation relativt branschkonkurrenter. Detta indikerar 

på faktumet att oberoende om PE-bolagen medför värdeskapande eller inte på kort sikt 

konstateras en underprestation på lång sikt. Denna underprestation kan dock inte att statistiskt 

säkerställas och argumentationen förblir därmed endast tänkbara anledningar till det erhållna 

resultatet. 

 

6.1.4 Operativt kassaflöde i relation till totala tillgångar 

Den statistiskt säkerställda överprestation som konstaterades för EBITDA-marginalen samt för 

ROCE i tidsperiod AAR1 kan även fastställas för det operativa kassaflödet. Dock saknar 

resterande tidsperioder statistisk signifikans. PE-backade portföljbolag upplever en statistiskt 

säkerställd överprestation (1,4%) under den första tidsperioden, AAR1.  Därefter identifieras 

en avtagande trend, där AAR3 är den tidperiod där de PE-backade portföljbolagen upplevde 

den mest påtagliga negativa prestationsskillnaden gentemot branschkonkurrenterna (-1,4%). 
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Sett för hela eventperioden mynnar den genomsnittliga kumulativa prestationen gentemot 

portföljbolagens branschkonkurrenter ut i vad som i stort kan ses som en likartad prestation (-

0,2%). Dock saknar prestationsskillnaderna på längre sikt statistisk säkerhet både på fem- och 

tioprocentig signifikansnivå. Vid första anblick på enskilda PE-aktörer och deras portföljbolags 

prestation har både Nordic Capitals- och IK Investment Partners portföljbolag underpresterat 

(-3%; -4,3%) relativt dess branschkonkurrenter under första tidsperioden AAR1. EQTs 

portföljbolag följer istället resultatet som erhållits för hela PE-gruppens portföljbolag, illustrerat 

i tabell 13, och visar upp en överprestation under AAR1 som sedan avtar och förblir negativ för 

AAR3. Måttet visar därmed på liknande utvecklingstrender som både EBITDA-marginalen 

samt avkastning på sysselsatt kapital. Prestationen aggregerat för hela eventfönstret, CAAR, 

påvisar en marginell underprestation för PE-backade portföljbolag, dock utan att med robusthet 

kunna statistiskt säkerställa resultaten.  

 

 

Tabell 16. Sammanställning av empiriskt resultat för operativt kassaflöde/totala tillgångar 
(PE). 

 

Att portföljbolagen når en statistiskt säkerställd överprestation under AAR1 följer de mönster 

som tidigare diskuterats för EBITDA-marginalen samt avkastningen på sysselsatt kapital och 

beror troligtvis på liknande orsaker som argumenterades för under dessa avsnitt. Eftersom en 

överprestation kan konstateras med statistisk säkerhet i både EBITDA-marginal, ROCE samt 

det operativa kassaflödet/totala tillgångarna under den första tidsperioden tyder det mesta på att 

effekter från parenting advantage och låga agentkostnader fortfarande påverkar 

portföljbolagens operationella prestation på kort sikt. Det effektiviseringsarbete som både 

Jensen (1989) och Kaplan (1989b) konstaterar är det mest värdedrivande för portföljbolagen på 

grund av låga agentkostnader, blir problematiska att upprätthålla på lång sikt när stora 

strukturella- samt strategiska förändringar sker i samband med ägarbyte. Resultatet är också 

förenligt med vad som presenterades i Jain och Kinis (1995) studie som påvisade en 

överprestation gentemot icke-backade bolag. Samtidigt uppdagades negativa operativa 

kassaflöden året efter portföljbolagen introducerats till börsen, vilket också är fallet i denna 

Operativt kassaflöde/Totala Tillgångar T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1     1,4%* 17 Överprestation X
AAR2 -0,2% 18 X X
AAR3 -1,4% 19 X X
CAAR -0,2% 17 X X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%
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studie. Detta har troligtvis att göra med de omstruktureringskostnader i form av investeringar 

som är nödvändiga för anpassning till nya strukturer, regleringar och förhållningssätt. 

 

Liknande resultat som i Jain och Kinis (1995) upplevs också när PE-bolagen analyseras separat, 

där både Nordic Capital samt IK Investment Partners har negativ EBITDA-marginal, ROCE 

samt operativt kassaflöde/totala tillgångar under första tidsperioden AAR1 och även AAR2 i 

Nordic Capitals fall. Förklaringen kan ligga i det som Clementi (2002) kopplar till 

asymmetriskt information eller det Pástor och Veronesi (2005), Coakley, Hadass och Wood 

(2007) samt Cao (2011) diskuterar kring PE-bolagens förmåga att utnyttja attraktiva 

marknadssituationer. Besitter PE-aktörerna privat information om oroande framtidsutsikter 

kring den operationella verksamheten för portföljbolag och dessa senare uppenbaras efter PE-

bolagens avyttring påverkas de operativa prestationsmåtten negativt som en konsekvens av 

detta (Clementi, 2002). Detta kan vara fallet för de portföljbolag som PE-backats av Nordic 

Capital och IK Investment Partners. Det kan även handla om situationer där PE-bolagen 

utnyttjar positivt marknadsmomentum där investeringsviljan är hög för att generera bra 

avkastning då börsnotering sker. Detta påstående stödjs av Pástor och Veronesi (2005), 

Coakley, Hadass och Wood (2007) samt Cao (2011). Vid en första anblick på när de studerade 

PE-aktörerna genomfört sina börintroduceringar verkar det inte finnas något tydligt tecken på 

marknads-timing då exempelvis IK Investment Partners portföljbolag börsintroducerats två år 

efter it-bubblans krasch samt under återhämtningstiden efter krisen. Däremot kan tendenser av 

marknads-timing uttydas för de portföljbolag som börsnoterats av Nordic Capital, som 

genomfört sina introduktioner under tidpunkter som den svenska marknaden varit relativt högt 

värderad samt då kreditmarknaden ansetts fördelaktig. Det som talar för att marknadens 

konjunkturläge har en stor påverkan på PE-aktörernas avyttringsvilja via börsnotering är att 

ingen notering genomfördes 2008-2009 när marknaden kraschade i samband med finanskrisen 

i USA. Detta tyder på att konjunkturläget har en påverkan på beslutet av att avyttra genom 

börsnotering. Dock går det inte att konstatera någon statistisk säkerställning av resultatet, vilket 

gör att det varken går att bekräfta eller förneka att PE-aktörer aktivt utnyttjar fördelaktiga 

marknadssituationer vid val av börsnoteringstidpunkt.  

 

6.1.5 Rörelsekapital i relation till omsättning 

Det råder en enprocentig statistisk signifikant överprestation (3,4%) under den första 

tidsperioden, AAR1. Detta innebär att portföljbolagen binder mer kapital än jämförelseindex 



 

63 
 

som således har en negativ effekt på portföljbolagens kassaflöden. Utöver den första 

tidsperioden identifieras en avtagande effekt som sedan mynnar ut i en underprestation (-1,4) i 

den tredje perioden, AAR3, relativt branschkonkurrenter. Utvecklingen är motstridig det 

resultat som är erhållet för övriga nyckeltal i bemärkelsen att kapitalbindningen effektiviseras 

medan övriga nyckeltal tyder på minskad effektivitet och lönsamhet under eventfönstret. Sett 

till enskilda aktörer binder IK Investment Partners-backade bolag mer kapital än övriga 

branschkonkurrenter under den andra tidsperioden, AAR2 för att sedan binda mindre under den 

tredje tidsperioden, AAR3. Det råder statistiskt stöd för detta på en femprocentig 

signifikansnivå. Detta påvisar en fördelaktig rörelsekapitalsoptimering gentemot branschen 

under det tredje året, AAR3, i det enskilda fallet. Dock råder det inget statistiskt stöd för att 

analysera den kumulativa perioden, CAAR, och därmed kan inga robusta slutsatser dras från 

denna empiri. Vidare binder EQT-backade bolag mindre kapital än branschkonkurrenter under 

tidsperiod två, AAR2, något som stöds statistiskt på en tioprocentig signifikansnivå.  

 

 

Tabell 17. Sammanställning av empiriskt resultat för rörelsekapital/omsättning (PE). 
 

Acharya et al. (2013) presenterar i sin studie att tidigare PE-ägda portföljbolag presterar bättre 

än icke PE-ägda bolag och att denna överprestation berodde på en förbättrad hantering av 

rörelsekapitalet. Windaus (u.å.) menar att rörelsekapitalet är ett vanligt och enkelt medel för 

PE-aktörer att frigöra kapital och skapa framtida tillväxt. Detta bidrar till att PE-bolagen 

optimerar hantering av dessa kapitalposter under dess ägande, allt för att optimera, effektivisera 

och frigöra kapital till den operationella verksamheten. Vidare hävdar Easterwood, Seth och 

Singer (1989) och Smith (1990) att PE-ägande leder till effektiviseringar i form av optimerade 

kundfordringar och lagerhållning, något som direkt påverkar rörelsekapitalet. I linje med 

tidigare forskning som påvisar effektiviseringar genom PE-ägande visar resultat i denna studie 

hur effektiviseringsåtgärderna försvinner när portföljbolaget börsnoteras. Detta återspeglas i en 

ökad kapitalbindning relativt branschkonkurrenter, något som kan tänkas förklaras av ett byte i 

Rörelsekapital/Omsättning T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1        3,4%*** 17 Binder mer kapital Binder mer kapital
AAR2 0,6% 20 X X
AAR3 -1,4% 19 X X
CAAR 2,6% 17 X X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%
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ägande- och ledningsstrukturen där den tydliga effektiviseringsstrategin försvinner och 

försämrar bolagens optimerade kapitalbindning på kort sikt.  

 

Eftersom rörelsekapitalet relativt omsättningen är ett kapitalbindningsmått och således speglar 

effektivisering och verksamhetsoptimering kan vi konstatera att det värdeskapande som PE-

ägande medför, enligt Kaplan och Strömberg (2009) samt i linje med parenting framework, 

försvinner redan under den första tidsperioden, AAR1. Resultatet tyder på, motstridigt tidigare 

jämförelsemått, att det effektiviseringsarbete som implementerats under ägandeperioden inte 

gradvis försvinner, utan försvinner tvärt vid avyttring genom börsnotering. Detta kan vara en 

följd av den ökade investeringsvilja som argumenterades för tidigare och som berodde på att 

portföljbolagen fortsatt försöker utnyttja fördelarna med parenting framework för att investera 

i projekt som förväntas generera positiva kassaflöden. Som tidigare diskuterats försämras 

effektiviteten (RPE) i AAR2 och AAR3. När den operationella prestationen samt effektiviteten 

går ner relativt branschkonkurrenter, har portföljbolagen inte längre råd att i samma 

utsträckning binda kapital, vilket gör att nödvändigheten av en frigörelse av kapital ökar. 

Konsekvensen av detta blir ett minskande rörelsekapital för portföljbolagen på lång sikt. En 

annan anledning till den ökade kapitalbindningen under den första tidsperioden, AAR1, kan 

tänkas ligga i konstaterandet att effektivisering av rörelsekapitalet är en vedertagen åtgärd av 

PE-aktörer under ägande (Windaus, u.å.). Då denna studies eventfönster inte tar någon hänsyn 

till portföljbolagens prestation innan avyttring så kan den ökade kapitalbindningen tänkas bero 

på svårigheten att bibehålla den optimerade kapitalbindningen som PE-aktörerna har 

implementerat. Exempelvis är det svårt för ett bolag som innan avyttring effektiviserat och 

optimerat rörelsekapitalet att bibehålla denna trend på lång sikt. Därmed kan resultatet som 

erhålls vara någorlunda missvisande vilket medför svårigheter att med säkerhet konstatera de 

faktiska orsakerna bakom denna utveckling. 

 

Spekulationer kan riktas mot hur effektiviseringsprocesserna ser ut för de enskilda aktörerna. 

Att IK Investment Partners- och Nordic Capitals portföljbolag binder mindre kapital än 

branschindex under AAR1 kan indikera på en hård och framfusig effektivisering av 

rörelsekapitalet under ägande, något som portföljbolagen lyckats bibehålla efter börsnotering. 

Detta kan tänkas bero på att effekter av parenting advantage fortfarande är kvarvarande under 

den första tidsperioden. Ytterligare en tänkbar anledning är att både IK Investment Partners och 

Nordic Capital tillämpar en skalbar och enkel överföringsprocess av deras 

effektiviseringsmodell till portföljbolagen. Tvärtom gäller för tidigare EQT- och Ratos-ägda 
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bolag som visar på motsatsen. Detta kan tänkas förklaras av att EQT och Ratos inte lyckats 

överföra den kunskap de besitter rörande kapitalbindning på ett sådant sätt som gör det möjligt 

att bibehålla processerna även efter avyttring på kort sikt. Om fokus istället riktas mot 

effektiviseringsåtgärderna på lång sikt ser trenden liknande ut för Nordic Capital, IK Investment 

Partners och EQT, där samtliga binder mindre kapital än branschkonkurrenter. Detta kan tänkas 

bero på argumentationen som fördes ovan angående nödvändigheten att frigöra kapital när 

effektiviteten och lönsamheten avtar. Ett enkelt sätt för portföljbolagen blir då exempelvis att 

minska investeringar och effektivisera lagerhållningen, vilket påverkar rörelsekapitalet positivt 

och minskar därmed kapitalbindningen. Detta är, som ovan nämnt, endast spekulativa teser om 

aktörernas kapitalbindningsprocesser då det inte råder statistisk signifikans.  

 

6.2 VC-aktörer 

6.2.1 EBITDA-marginal 

Under den första tidsperioden, AAR1, underpresterar (-4,1%) portföljbolagen dess 

branschkonkurrenter och under AAR2 ökar den negativa prestationen kraftigt (-27,3%), för att 

sedan mynna ut till en överprestation under den sista tidsperioden, AAR3 (8,0%).  Vi kan med 

hjälp av utförda statistiska analysmodeller konstatera att det råder statistisk signifikans under 

den andra tidsperioden, AAR2, samt för den kumulativa perioden, CAAR (-23,5%). Därmed 

kan vi dra slutsatsen på en femprocentig signifikansnivå att VC-backade bolag underpresterar 

sina respektive branschkonkurrenter under en treårsperiod efter börsnotering, trots en klar 

överprestation under tredje tidsperioden. Den volatila förändringen mellan tidsperioderna beror 

på den begränsade populationen samt på det faktum att portföljbolagen generellt är mindre i 

storleken samt ofta karaktäriserade av att befinna sig i tillväxtfas som bidrar till osäkra 

kassaflöden. 

 

Sett till enskilda VC-aktörer kan vi konstatera att det råder tvetydiga resultat då portföljbolag 

som tidigare varit VC-backade av Industrifonden kraftigt underpresterar (-26%) sina 

branschkonkurrenter medan HealthCap tydligt överpresterar (41,9%) under hela eventfönstret, 

CAAR. Då urvalet för VC-backade börsintroduktioner är väldigt begränsad blir det väldigt svårt 

att från detta resultat dra några robusta slutsatser. Exempelvis har Industrifonden och 

HealthCap genomfört två börsnoteringar vardera, vilket gör att deras prestation får extremt stor 

påverkan på den totala prestationen för dessa två bolag. Det är också därför som enorma 
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svängningar kan uppenbaras mellan olika tidsperioder samt för olika jämförelsemått. Det råder 

ingen statistisk signifikans för någon tidsperiod för de enskilda VC-aktörerna och det kan 

därmed inte med statistisk säkerhet konstateras vad som ligger till grund för 

prestationsskillnaderna.  

 

 

Tabell 18. Sammanställning av empiriskt resultat för EBITDA-marginal (VC). 
 

Då VC-ägda bolag ofta karaktäriseras av att vara mindre i storleken samt befinna sig i ett 

tidigare utvecklingsstadie än PE-ägda bolag kan detta tänkas medföra att dessa bolag är mer 

mottagliga för effektiviserings- och optimeringsåtgärder. I enlighet med parenting framework 

och Kaplan och Strömberg (2009) skapar VC-ägande värde genom effektivisering, 

kostnadskontroll och strömlinjering under ägandeperioden, vilket i teorin leder till att bolagen 

blir mer lönsamma. Enligt resultatet ovan försvinner denna påtagliga effektiviseringsskillnad 

då bolagen avyttras och börsnoteras, vilket är förenligt med Degeorge och Zeckhausers (1993) 

konstaterande om en underprestation under första tidsperioden efter börsnotering. Att resultatet 

påvisar en negativ prestation redan den första tidsperioden, AAR1, indikerar på att de processer 

som är implementerade under ägandeperioden drastiskt försvinner för tidigare VC-ägda bolag, 

medan förändringen sker mer gradvis för PE-backade bolag. Detta kan tänkas bero på, som 

tidigare nämnts, att VC-backade bolag generellt befinner sig i en tillväxtfas och ofta är mindre 

till storleken än PE-backade bolag, vilket gör dem mer beroende av ett koncentrerat ägarskap. 

Portföljbolagens storlek och utvecklingsfas kan tänkas medföra att bolagen är mer mottagliga 

för förändringsprocesser och resurser som VC-aktörerna tillskjuter, men samtidigt också 

känsliga då de inte har lika robusta kassaflöden som tidigare PE-backade bolag. Därav 

fluktuerar prestationen mer för tidigare VC-ägda bolag. Trots att det kan påvisas att 

portföljbolagen presterar sämre än branschkonkurrenter under den första perioden, AAR1, kan 

detta inte stärkas statistiskt.  

 

EBITDA-marginal T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 -4,1% 5 X X
AAR2    -27,3%** 4 Underprestation Underprestation
AAR3 8,0% 5 X X
CAAR   -23,5%** 4 Underprestation Underprestation

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%
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Vidare i AAR2 ser vi hur underprestationen blir allt mer påtaglig samt hur den ackumulerade 

förändringen, CAAR, i EBITDA-marginalen är tydligt negativ, vilket också kan styrkas på en 

femprocentig signifikansnivå. Resultatet påvisar att det inte går att utesluta slutsatserna från 

Degeorge och Zeckhauser (1993) om att bolag presterar sämre under de första åren efter 

börsintroducering på grund av informationsasymmetri mellan marknaden och ägare. De högt 

ställda förväntningarna från marknaden levs sällan upp till, vilket leder till underprestation. En 

annan tänkbar anledning till den statistiskt signifikanta underprestationen under eventfönstret, 

CAAR, kan tänkas vara ökningen av agentkostnader som argumenterats för i flertalet tidigare 

studier (Jensen, 1989; Kaplan, 1989b; Berg & Gottschalg, 2003; Wright, Gilligan & Amess, 

2009). Även detta leder i sin tur till att lönsamheten och den operationella prestandan försämras 

succesivt på lång sikt.  

 

Sett till enskilda aktörer kan det konstateras att trenden är liknande för portföljbolag som 

tidigare varit VC-ägda av både HealthCap och Industrifonden. Resultatet visar på en kraftig 

underprestation från portföljbolagen under den andra tidsperioden som sedan utvecklas till en 

kraftig överprestation under tredje tidsperioden. I linje med diskussionen som förts tidigare kan 

detta tänkas bero på karaktären av de portföljbolag som introducerats på börsen med hjälp av 

VC-ägande. Dessa bolag befinner sig i regel i tillväxtfas med osäkra kassaflöden. Den 

långsiktiga överprestationen kan tänkas förklaras av att portföljbolagen mognat och därmed på 

egen hand klarar av att generera lönsamhet. Ytterligare förklaring till de stora fluktuationerna 

mellan tidsperioderna kan ligga i den historiska utvecklingen av jämförelsemåtten som skett 

innan eventfönstrets startpunkt, något som inte tas hänsyn till i denna studie. En tidigare kraftig 

marginalexpansion under VC-ägande medför svårigheter att bibehålla denna utveckling efter 

avyttring på grund av de strukturella förändringar som tillkommer vid börsintroduktion.  
 

6.2.2 Omsättning per anställd (RPE) 

Precis som för de PE-backade portföljbolagens resultat så råder det ingen statistisk signifikans 

för den undersökta perioden, varken på kort eller lång sikt. Dessutom skiljer sig trenden något 

från de PE-backade portföljbolagen där prestationen var negativ relativt branschkonkurrenter 

under samtliga tidsperioder. De VC-backade portföljbolagen upplever en överprestation (6,7%) 

på kort sikt i AAR1 som senare utvecklas till en kraftig underprestation (-20,3%) i AAR2, som 

sedan avtar under AAR3 (-1,1%). Under hela eventperioden får resultatet under tidsperiod 

AAR2 stor påverkan, vilket gör att den totala prestationen i CAAR blir negativ (-14,6%) relativt 
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branschkonkurrenter. Resultatet för Industrifonden skiljer sig gentemot HealthCap då 

prestationen är negativ under samtliga tidsperioder relativt branschkonkurrenter, vilket går att 

uttyda i appendix 7. För de portföljbolag som tidigare varit ägda av HealthCap kan en kraftig 

överprestation konstateras i första tidsperioden (33,4%), som övergår i en underprestation under 

andra tidsperioden (-10,9%) och som återigen övergår i en kraftig överprestation (93,6%) under 

tredje tidsperioden. Resultatet utmynnar i en kraftig överprestation (116,1%) under 

eventfönstret för de portföljbolag som varit VC-ägda av HealthCap. Anledningen till varför det 

råder fluktuationer i resultatet är delvis på grund av den begränsade populationen, men också 

för att VC-backade portföljbolag i studien upplever kraftig volatilitet relativt de PE-backade 

bolagen. Då dessa inte registrerades som extremvärden vid behandling i SPSS får dessa stor 

påverkan på resultatet.  

 

 

Tabell 19. Sammanställning för empiriskt resultat för RPE (VC). 
 

Som tidigare beskrivits under analysen av PE-backade portföljbolags effektivitet mätt i RPE, 

kan inte denna studie statistiskt säkerställa att wealth transfer är värdedrivande i PE- eller VC-

affärer. Då ingen acceptabel signifikansnivå på resultatet kan säkerställas blir också 

diskussionen kring Shleifer och Summers (1988) och Palepus (1990) åsikter om att 

arbetskraften påverkas negativt på bekostnad av företagets värdeökning under PE-/VC-ägande 

endast hypotetisk och analyserande snarare än bekräftande och fastställande. Eftersom RPE 

ökar (6,7%) under första tidsperioden AAR1, går det att resonera kring om denna 

effektivisering sker på bekostnad av arbetskraften, precis som Shleifer och Summers (1988), 

Palepu (1990) samt Rasmussen (2008) antyder kunna vara en anledning. Antalet arbetare har 

under hela eventfönstret ökat med 18,5% relativt branschkonkurrenterna och följer samma 

mönster som uppvisades för portföljbolagen som erfarit PE-backning. Arbetskraften i de 

portföljbolag som varit VC-backade upplever en ökning under AAR1 och AAR2 (5,6%; 21,2%) 

och en reducering under AAR3 (-8,3%) relativt branschkonkurrenter. Att sen RPE skiljer sig 

från portföljbolagen som upplevt PE-backning beror på att omsättningen ökat i kraftigare takt 

än för de studerande branschkonkurrenterna. Detta går att likna med Holthausen och Larckers 

RPE T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 6,7% 6 X X
AAR2 -20,3% 6 X X
AAR3 -1,1% 5 X X
CAAR -14,8% 5 X X

Signi fikans: *** = 1%  ** = 5% *= 10%



 

69 
 

(1996) resultat om att omsättningen ökar mer för PE- och VC-backade bolag än för 

konkurrenter under en fyraårsperiod efter börsnotering, dock med avtagande effekt. Detta 

resultat har att göra med Jensens (1989) åsikter om att koncentrerat ägandeskap skapar positiva 

incitament och reducerade agentkostnader, vilket är en tänkbar anledning till överprestationen 

under AAR1 då troliga effekter fortfarande finns kvar av det tidigare VC-ägandet. Efter en 

underprestation i andra tidsperioden vänder trenden återigen under tredje tidsperioden då 

effektiviteten ökar drastiskt. Den förblir dock fortfarande negativ gentemot 

branschkonkurrenterna (-1,1%). Att effektiviteten ökar går också hand i hand med att både 

EBITDA-marginalen, ROCE samt det operativa kassaflödet ökar och är kraftigt positiv relativt 

branschkonkurrenterna. En tänkbar anledning kan vara att portföljbolagen allt mer anpassat sig 

till de strukturella förändringar som skedde i samband med börsnoteringen och disponerar sina 

resurser på ett mer optimalt sätt. Dessutom kan faktumet av att fyra av sex portföljbolag minskat 

antalet anställda under AAR3 underbygga en ökning av RPE. Det är dock svårt att klargöra 

vilka orsaker som förklarar resultatet eftersom varken den övergripande- eller enskilda bilden 

av VC-backade portföljbolag kan säkerställas statistiskt, vilket gör att samtliga argument som 

förs endast kan klassas som resonemang samt hypotetiska förklaringar.  

 

Den kraftiga underprestationen som identifieras under AAR2 har delvis att göra med 

prestationen hos portföljbolag som tidigare VC-backats av HealthCap. Underprestationen i 

RPE kan härledas till att anställningstakten ökat drastiskt för portföljbolaget Orexo, som enskilt 

redovisar en anställningsökning på 157% från AAR1 till AAR2. Detta är den klara orsaken till 

varför effektiviteten har gått ner så drastiskt som -20,3% relativt branschkonkurrenter under 

AAR2. För att klargöra om det är HealthCaps effektiviseringsprocess som påverkar RPE-måttet 

i portföljbolagen måste övriga bolag som VC-backats av HealthCap undersökas för liknande 

effekter. Dock identifieras motsägande effekter mellan portföljbolagen, då det ena bolaget 

upplever en positiv (55,9%) anställningsutveckling och den andra en negativ (-77,8%) sådan. 

Detta gör att det inte vidare går att analysera om det faktiskt är HealthCaps hanteringsförmåga 

av portföljbolagen som får en nämnvärd påverkan på bolagens effektivitet relativt 

branschkonkurrenter. En annan trolig orsak är att fördelarna som parenting framework medgav 

under AAR1, under andra tidsperioden gått förlorade på längre sikt. 
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6.2.3 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE)  

Under den första tidsperioden, AAR1 råder det en överprestation (10,3%) gentemot 

branschkonkurrenter. Vidare under den andra tidsperioden, AAR2, ser vi en kraftig 

underprestation (-18,8%), för att sedan se en tydlig överprestation (23,3%) det sista året, AAR3, 

samt en total kumulativ överprestation (14,7%). Det råder endast statistiskt stöd för 

underprestationen under AAR2 och det går därmed inte att med säkerhet konstatera hur 

portföljbolagen presterar gentemot sina branschkonkurrenter under de övriga tidsperioderna.  

 

De enskilda aktörerna presenterar ingen statistisk signifikans och det går därmed inte att med 

säkerhet konstatera hur de presterar gentemot sina konkurrenter under eventfönstret. Detta beror 

främst på, som nämnts tidigare i analysen, den begränsade populationen. Industrifonden 

presenterar resultat som de två första åren, AAR1 och AAR2, underpresterar (-8,8%; -33,6%) 

sina branschkonkurrenter för att under den sista tidsperioden, AAR3, överprestera (25,5%). Den 

kumulativa prestationen (-16,9%), CAAR, är inte heller statistisk signifikant men påvisar en 

långsiktig underprestation under eventfönstret. HealthCap påvisar en kraftig överprestation 

(22,6%) under den första tidsperioden, AAR1, en underprestation (-16,5%) det andra året, 

AAR2 och en överprestation (45,1%) under AAR3. Motstridigt till Industrifondens resultat 

pekar prestationen för de portföljbolag som tidigare varit ägda av HealthCap på en kraftig 

kumulativ överprestation (51,2%), CAAR. Dock är inte heller detta resultat statistisk 

signifikant. De kraftiga fluktuationerna kan tänkas beror på att VC-backade bolag är mer 

mottagliga för förändringsprocesser, vilket medför att operationella avkastningsmått såsom 

ROCE påverkas i allt större utsträckning.  

 

 

Tabell 20. Sammanställning av empiriskt resultat för ROCE (VC). 
 

En tänkbar förklaring till portföljbolagens negativa utveckling gentemot branschkonkurrenter 

på lång sikt skulle kunna vara avsaknaden av de effektiviseringsåtgärder och operativa 

optimeringsprocesser som implementeras under ägandeperioden. Denna positiva effekt är 

ROCE T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 10,3% 6 X X
AAR2       -18,8%*** 6 Underprestation Underprestation
AAR3 23,3% 6 X X
CAAR 14,7% 6 X X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%
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direkt hänförlig till parenting framework (Campbell, Goold & Alexander, 1995) och sänkta 

agentkostnader (Jensen, 1989; Kaplan, 1989b) som återspeglas i detta lönsamhetsmått under 

ägandeperioden. Likt avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) för PE-backade bolag ser vi 

en överprestation under den första tidsperioden, AAR1, vilket tros bero på att 

effektiviseringsprocesserna som implementerats har kvarvarande effekter under 

ägandeperioden. Vidare kan detta bero på, som också belysts i PE-analysen, att det kvarstår 

effekter från lönsamma investeringar som har inverkan på bolagets avkastning under det första 

året på börsen. En effekt som blir allt svagare då de nya ägarna inte i samma utsträckning lyckats 

bibehålla den lönsamma investeringsstrategin. Detta kan dock inte konstateras med säkerhet då 

det inte råder någon statistisk signifikans under den första tidsperioden, AAR1.  

 

Den tydliga överprestationen under den första tidsperioden, AAR1, är till viss del i linje med 

Holthausen och Larckers (1996) tidigare forskning som konstaterade att det råder en tydlig 

överprestation av portföljbolagen under det första året vid börsnotering. Dock påvisar forskarna 

en överprestation genom hela eventfönstret, något som inte går att identifiera i denna studie. 

Det statistiskt signifikanta resultatet under den andra tidsperioden, AAR2 (-18,8%), tros bero 

att de effektiviseringsåtgärder och optimeringsprocesser som implementerades under 

ägandeperioden avtar. Vidare ökar agentkostnaderna och de fördelar som parenting framework 

medför avtar vilket återspeglas tydligt i underprestationen av detta lönsamhetsmått och som är 

i linje med diskussionen som lyftes i analysen av PE-aktörer. På lång sikt är resultatet förenligt 

med övriga mått som indikerar på en ökad lönsamhet samt effektivisering av verksamheten. 

Det blir dock problematiskt att fastställa orsaker till resultatet då inga mått går att säkerställa 

statistiskt på lång sikt. 

 

En överprestation kan identifieras under den första tidsperioden både för tidigare VC-ägda 

portföljbolag aggregerat och för HealthCap individuellt. Liknande diskussion som fördes för 

PE-backade bolag angående kvalitet och avyttringsmetod kan också kopplas till VC-aktörer. 

Skillnaden ligger i att börsnotering är en högre prioriterad avyttringsmetod för VC-aktörer 

kontra PE-aktörer då det kan tänkas vara en kvalitetsstämpel för tillväxtbolag att introduceras 

på marknadsplatser som är strikt reglerade. Högkvalitativa bolag kan tänkas förklara den 

överprestation som identifieras under eventfönstret, CAAR.  
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6.2.4 Operativt kassaflöde i relation till totala tillgångar 

Beträffande det operativa kassaflödet i relation till portföljbolagens totala tillgångar identifieras 

en underprestation (-4,8%; -12,6%) för tidsperioderna AAR1 samt AAR2, där 

underprestationen under AAR2 är statistiskt säkerställd på tio procents signifikansnivå. 

Underprestationen utvecklas senare till en kraftig överprestation (20,3%) under AAR3 som 

totalt sett mynnar ut i en överprestation (2,8%) under hela eventfönstret, CAAR. Dock uppnår 

inte tidsperioderna AAR1, AAR3 samt CAAR någon signifikans varken på fem- eller 

tioprocentig nivå, vilket gör att det inte går att med robusthet säga att prestationerna skiljer sig 

från varandra. Detta resultat skiljer sig mot vad som gällde för portföljbolag som tidigare PE-

backats, där prestationsskillnaden var positiv i AAR1 och utvecklades negativt genom 

resterande del av eventfönstret.  

 

Industrifonden underpresterar (-7,2%; -62,7%) under de två första tidsperioderna som sedan 

övergår i en överprestation (50,5%) under den tredje tidsperioden. Totalt under hela 

eventfönstret identifieras en statistisk signifikant underprestation (-19,4%) gentemot 

branschkonkurrenter. Portföljbolag som tidigare ägts av HealthCap påvisar motstridande 

resultat (23,4%) under den första tidsperioden. Därefter identifieras en liknande trend som för 

portföljbolagen som tidigare ägts av Industrifonden, det vill säga en underprestation (-71,0%) i 

AAR2 och en överprestation (85,5%) i AAR3. Den kumulativa prestationen resulterade i en 

överprestation på 37,9%. 

 

 

Tabell 21. Sammansättning av empiriskt resultat för operativt kassaflöde/totala tillgångar 
(VC). 

 
Den negativa prestationen under första tidsperioden relativt de icke VC-backade portföljbolag 

är inte på samma sätt förenligt med Jain och Kinis (1995) resultat som för de tidigare PE-

backade portföljbolagen. Visserligen identifieras en negativ utveckling av det operativa 

kassaflödet under första tidsperioden, AAR1, men den överprestation som Jain och Kini (1995) 

Operativt kassaflöde/Totala tillgångar T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 -4,8% 5 X X
AAR2   -12,6%* 5 X Underprestation
AAR3 20,3% 5 X X
CAAR 2,8% 5 X X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%
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identifierade stämmer inte överens med resultatet i denna studie. Diskussionen som tidigare 

fördes huruvida PE-aktörer utnyttjar attraktiva marknadssituationer och som behandlats av 

forskare som Pástor och Veronesi (2005), Coakley, Hadass och Wood (2007) och Cao (2011) 

verkar inte vara en drivande orsak till varför enskilda VC-aktörer tar portföljbolagen till börsen. 

Både HealthCap och Industrifonden har genomfört börsintroduktioner i absoluta 

högkonjunkturer (2000 samt 2007), men också i perioder då marknaden inte varit speciellt högt 

värderad, vilket motsäger Baker och Wurgels (2002) tankar kring market-timing. Det finns 

därmed endast viss tendens till att VC-aktörer utnyttjar rådande marknadsläge när 

portföljbolagen börsnoteras. Andra orsaker till att börsnoteringar skett över en spridd tidsperiod 

kan antas vara svårheten för tillväxtbolag att komma in på den svenska huvudlistan då det ställs 

höga krav på bolagen som noteras. Krav som kan vara svårt för ett bolag i tillväxtfas att uppnå. 

Några ytterligare slutsatser om detta är svårt att konstatera utan vidare statistiskt stöd för 

resultaten. Det finns dock belägg för att asymmetrisk information kan ha existerat vid 

börsnotering som Degeorge och Zeckhauser (1993) samt Levis (2011) anser vara en bidragande 

orsak till underprestationen under första- och andra året efter introduktionen. Levis (2011) 

argumenterar också för att portföljbolagen på sikt presterar bättre än jämförelseindex, vilket 

precis är fallet för de studerade portföljbolagen som tidigare erfarit VC-backning. Att det 

operativa kassaflödet sjunker under AAR1 och AAR2 är förenligt med Coakley, Hadass och 

Woods (2007) argumentation om att strukturella förändringar, som ett nytt ägande innebär, 

leder till ökade agentkostnader och därmed läggs också fokus på projekt som inte maximerar 

nyttan. Andra orsaker som kan vara bidragande till underprestationen under AAR1 och AAR2 

är att effekten av parenting advantage delvis eller helt försvinner under de två första 

tidsperioderna efter börsintroducering. Troliga orsaker till detta har diskuterats tidigare och 

anses handla om ökade agentkostnader samt oförmåga att själva optimera resurshanteringen.  

 

Att trenden på lång sikt är positiv är sammanhängande med övriga jämförelsemått i AAR3, där 

EBITDA-marginalen och ROCE stiger samt att effektiviteten i RPE ökar. Som tidigare påpekat 

är en tänkbar anledning att portföljbolagen bättre anpassar sig till ett mer splittrat ägande, de 

klarar att disponera sina resurser bättre och möjligtvis också lämnar tillväxtfasen för att bli mer 

stabila bolag.  

 

Om fokus riktas mot hur enskilda VC-aktörers portföljbolag har presterat gentemot 

branschkonkurrenter är det ett bolag som sticker ut bland övriga fem; Orexo som VC-backats 

av HealthCap. Under AAR2 låg prestationsskillnaden relativt branschkonkurrenter på -216% 
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för att under nästkommande tidsperiod, AAR3, vara +174%. Dessa prestationsskillnader har 

hanterats som extremvärden. Övriga jämförelsemått påvisar en liknande utveckling, dock inte 

i samma utsträckning. De kraftiga prestationsskillnaderna kan tänkas tyda på att stora 

omstruktureringar gjorts som fått stor negativ påverkan på bolagets samtliga jämförelsemått 

under AAR2 och som i nästkommande period, AAR3, givit utslag i form av en kraftig 

återhämtning av både lönsamhet och effektivitet. Detta gäller både för Industrifonden- och 

HealthCaps tidigare ägda portföljbolag.  

 

6.2.5 Rörelsekapital i relation till omsättning 

Det insamlade empiriska data påvisar ingen statisk signifikans mellan den första och tredje 

tidsperioden, AAR1-AAR3 (1,7 % till -15,3%). Å andra sidan kan det från Mann Whitney-

testet konstateras att det råder statistiskt stöd för att VC-backade bolag binder mindre kapital 

än dess branschkonkurrenter på lång sikt, CAAR (-35,9%). Enskilda VC-aktörer påvisar ingen 

statistisk signifikans. Trots detta visar resultatet att Industrifonden presterar sämre, det vill säga 

binder mer kapital, än sina respektive branschkollegor under de två första perioderna, AAR1 

och AAR2 (19,0%; 0,7%), men mindre kapital (-32,2%) under tredje tidsperioden. Totalt 

mynnar detta ut i att portföljbolagen binder mindre kapital (-12,6%) relativt deras 

branschkonkurrenter, vilket innebär att har en effektivare kapitalbindning. Vidare påvisar det 

empiriska materialet att HealthCap, till skillnad från Industrifonden, binder mindre kapital än 

branschkonkurrenterna under den första tidsperioden, AAR1 (-181,5%), som sedan kraftigt 

försämras under AAR2 (-12,3 %). Dock är portföljbolagen fortfarande mer effektiva i sin 

kapitalbindning gentemot branschkonkurrenterna. Påverkan från den första tidsperioden gör att 

tidigare HelathCap-ägda portföljbolag binder mindre kapital (-176,4%) under eventfönstret, 

CAAR.  

 

 

Tabell 22. Sammansättning av empiriskt resultat för rörelsekapital/omsättning (VC). 

 

Rörelsekapital/Omsättning T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 1,7% 5 X X
AAR2 -22,3% 6 X X
AAR3 -15,3% 4 X X
CAAR     -35,9%** 4 X Binder mindre kapital

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%
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Eftersom det råder en liknande trend oberoende av om portföljbolagen tidigare varit ägda av 

PE- eller VC-aktörer kan en liknande diskussion föras för VC som tidigare gjordes för PE. 

Enligt Kaplan och Strömberg (2009) och parenting framework medför VC-ägande 

värdeskapande i form av effektivitet och branschkännedom. Då resultatet påvisar att 

portföljbolagen binder mer kapital än branschkonkurrenter under den första tidsperioden kan 

värdeskapandet som VC-ägande medför tänkas försvinna tvärt vid en börsnotering, likt det som 

identifierades för tidigare PE-ägda portföljbolag. En ökad investeringsvilja i samband med en 

eftersträvan att utnyttja fördelarna med parenting framework kan tänkas vara en förklaring till 

att rörelsekapitalet ökar. Effektivisering av rörelsekapitalet är en vedertagen 

effektiviseringsåtgärd av VC-aktörer under ägande (Windaus, u.å.). Eftersom denna studie inte 

tar hänsyn till portföljbolagens operationella prestation innan eventfönstrets start, det vill säga 

innan börsnotering, kan den ökade kapitalbindningen under AAR1 tänkas bero på svårigheten 

att bibehålla den optimerade kapitalbindningen som VC-aktörerna har implementerat. Denna 

effekt går även att identifiera för tidigare PE-ägda portföljbolag. 

 

Effektiviseringen av rörelsekapitalet med start under den andra tidsperioden, AAR2, liknar den 

trend som identifierades för tidigare PE-ägda portföljbolagen, dock i en snabbare takt. Att 

tidigare VC-ägda portföljbolag påvisar en snabbare effektivisering av rörelsekapitalet relativt 

dess branschkonkurrenter än den som identifieras för PE-backade bolag kan tänkas förklaras av 

hur aktörernas aktiva ägande skiljer sig åt. PE-aktörers arbetssätt karaktäriseras av 

effektiviseringar och åtstramningar av överflödiga processer medan VC-aktörer arbetar främst 

med att bygga upp tillväxtbolag från grunden utifrån ett långsiktigt perspektiv. Det blir därmed 

svårare för tidigare PE-ägda portföljbolag att upprätthålla, och återigen uppleva, en optimal 

kapitalbindning än för tidigare VC-ägda portföljbolag som inte i samma utsträckning har skalats 

ner.  

 

Tidigare HealthCap-ägda portföljbolag binder mindre kapital än dess branschkonkurrenter 

under de två första tidsperioderna. Detta kan tänkas bero på en tydlig effektivisering av 

rörelsekapitalet under ägandeperioden, något som portföljbolagen lyckas bibehålla efter 

avyttring. Vidare kan detta resultat tänkas förklaras av kvarvarande effekter av parenting 

advantage samt de effektiviseringsåtgärder som Kaplan och Strömberg (2009) belyser. I strid 

mot tidigare HealthCap-ägda portföljbolag binder portföljbolag som tidigare gått under 

Industrifondens ägande mer kapital än dess branschkonkurrenter. Anledningarna till detta kan, 
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med hänsyn tagen till ovan diskussion, tänkas vara motsatsen till vad som lyftes för tidigare 

HealthCap-ägda portföljbolag. 

 

6.3 Sammanställning resultat samt analys 

I tabell 23 och 24 presenteras återigen sammanställningen av portföljbolagens 

prestationsskillnader gentemot icke PE-/VC-backade konkurrenter. Prestationen för de 

portföljbolag som tidigare upplevt PE-backning presenteras i tabell 23 där det statistiskt går att 

säkerställa en överprestation på kort sikt. På längre sikt saknar resultaten statistisk signifikans, 

varför det inte går att säkerställa med robusthet att prestationen skiljer sig gentemot studerade 

branschkonkurrenter. På liknande sätt har portföljbolag som tidigare upplevt VC-backning 

studerats och analyserats i relation till branschkonkurrenters prestation. Resultatet presenteras 

i tabell 24. En statistiskt signifikant underprestation går att uttyda från resultatet i tidsperiod 

två, AAR2, för tre av de fem undersökta prestationsmåtten. Totalt nås statistisk robusthet i tio 

av totalt fyrtio undersökta tidsperioders resultat. 

 

 

Tabell 23. Sammanfattning av empiriskt resultat (PE). 

 

Tabell 24. Sammanfattning av empiriskt resultat (VC). 

 
För att summera ovan analys och resultat står det klart att det går att uttyda en överpresentation 

på kort sikt för portföljbolag som tidigare varit PE-backade relativt studerade 

branschkonkurrenter. Resultatet stödjer tidigare forskning såsom Holthausen och Larcker 

PE-backade portföljbolag AAR1 AAR2 AAR3 CAAR
EBITDA-marginal Överprestation ** x Underprestation*** x
RPE x x x x
ROCE Överprestation*** x x x
Operativt Kassaflöde/Totala tillgångar Överprestation* x x x
Rörelsekapital/Omsättning Binder mer kapital*** x x x

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%

VC-backade portföljbolag AAR1 AAR2 AAR3 CAAR
EBITDA-marginal x Underprestation* x Underprestation*
RPE x x x x
ROCE x Underprestation*** x x
Operativt Kassaflöde/Totala tillgångar x Underprestation* x x
Rörelsekapital/Omsättning x x x Binder mindre kapital***

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%
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(1996) och Levis (2011) och förkastar därmed övriga studier som påstår att portföljbolag 

presterar sämre än branschkonkurrenter på kort sikt (Degeorge & Zeckhauser, 1993; Meles, 

Monferrà & Verdoliva, 2014). Anledningen anses vara de fördelar som Jensen (1989), Kaplan 

(1989), Bergström, Grubb och Jonsson (2007) och Berg och Gottschalg (2003) konstaterar 

härstamma från lägre agentkostnader i samband med ett koncentrerat ägandeskap och de 

kvarvarande effekterna av parenting framework som tros existera under den första studerade 

tidsperioden, AAR1. Förenligt med Wright, Gilligan och Amess (2009) åsikter om att 

agentkostnaderna ökar med tiden, visar denna studies resultat på liknande utveckling för 

samtliga jämförelsemått. Dock är det endast en underpresentation i EBITDA-marginalen under 

AAR3 som med statistisk säkerhet kan bekräftas. Den långsiktiga prestationsskillnaden avslöjar 

att effektiviteten samt lönsamheten sjunker relativt branschkonkurrenter. Detta har i analysen 

kopplats till att kvaliteten på de bolag som börsnoterats kan tänkas vara av låg kvalitet. 

Börsnotering är en lågt prioriterad avyttringsmetod då den är dyr och tidskrävande samt att det 

råder tydliga restriktioner om hur och när PE-aktörerna får avyttra sitt innehav, även kallat lock 

up agreement. Att signifikans saknas på både fem- och tioprocentig nivå gör dock att det inte 

går att konstatera att prestationen statistiskt sett skiljer sig mellan de tidigare PE-backade 

portföljbolagen och dess branschkonkurrenter. 

 

Nordic Capital, IK Investment Partners, EQT och Ratos är de PE-aktörer som enskilt 

analyserats då dessa genomfört fler än en börsnotering under eventfönstret. Noterbart är att PE-

aktörernas portföljbolag inte presterar likartat i samtliga mått även om trenderna må vara 

liknande. Resultaten har varit svåra att koppla till teoretisk förankring då någon statistisk 

robusthet varit svår att konstatera och därför har endast tänkbara anledningar till resultatet 

presenterats.  

 

Beträffande de tidigare VC-backade portföljbolagens resultat skiljer sig dessa en aning från de 

tidigare PE-backade bolagens resultat. Den effekt som identifierats vara kvarvarande under 

AAR1 finns inte lika tydliga spår av för de tidigare VC-backade bolagen. Då en kraftig 

underprestation relativt studerade branschkonkurrenter under andra tidsperioden AAR2 

identifieras för samtliga studerade mått anses tidigare VC-backade bolag ha svårare att 

upprätthålla en effektiv verksamhet, optimera sin resursåtgång och anpassa sig till strukturella 

förändringar än tidigare PE-backade bolag. Troliga orsaker har under analysen kopplats till att 

tidigare VC-ägda bolag oftast är mindre till storleken, har osäkra kassaflöden samt befinner sig 

i tillväxtfas. Precis som för tidigare PE-backade bolag är underpresentationen kopplad till 
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förlorad parenting advantage, ökade agentkostnader och informationsasymmetri mellan 

tidigare ägare och marknaden. På längre sikt, AAR3, upplevs en återhämtning av den svaga 

prestationen, vilket troligtvis grundar sig i att portföljbolagen anpassar sig till 

omstruktureringen i och med ägarbytet på ett bättre sätt och därigenom upplever ökad 

lönsamhet samt effektivisering. Det har varit svårt att med statistisk säkerhet konstatera 

bakomliggande orsaker till resultaten. Detta beror på att kraftiga fluktuationer och ett begränsat 

antal portföljbolag har fått stor påverkan på den aggregerade prestationen. Att det skett så få 

börsintroduktioner av portföljbolag som tidigare varit VC-backade gör det också svårt att 

analysera de enskilda VC-aktörernas påverkan på sina portföljbolag.  

 

Studien presenterar resultat som både bekräftar samt förkastar teoretiska begrepp och tidigare 

forskning. I flertalet fall kan även delar ur tidigare forskning bekräftas och applicerat på det 

erhållna resultatet i denna studie. Detta styrker våra argument kring svårigheten att generalisera 

resultaten i forskningen kring Private Equity, vilket gör att nya geografiska marknader samt 

jämförelsemått ständigt är av intresse att uppdatera.  
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7. Slutsats 

Studiens syfte var att analysera eventuella prestationsskillnader mellan tidigare PE-/VC-ägda 

portföljbolag relativt dess branschkonkurrenter på den svenska marknaden. Studien finner med 

statistisk säkerhet bevis på en överprestation på kort sikt för tidigare PE-ägda portföljbolag 

relativt branschkonkurrenter. Gällande långsiktigt värdeskapande från PE-aktörer indikerar 

resultaten på en allt mer utpräglad underprestation. Detta påvisar att PE-ägande inte är förenligt 

med långsiktigt värdeskapande vid avyttring genom börsnotering. Angående tidigare VC-ägda 

bolags prestation råder en statistisk säkerställd underprestation under andra tidsperioden. Vad 

gäller långsiktigt värdeskapande indikerar resultatet på en återhämtning från den tidigare 

registrerade underprestationen, vilket tyder på att långsiktigt värdeskapande är mer förenligt 

med VC-ägande. Dock kan resultaten på lång sikt inte säkerställas statistiskt och därav blir det 

problematiskt att bekräfta att så faktiskt är fallet. 

Den registrerade överprestationen under första tidsperioden påvisar att fördelar förenligt med 

parenting framework fortfarande påverkar tidigare PE-ägda portföljbolags prestation ett år efter 

börsnotering. På längre sikt identifieras sämre effektivitet och lönsamhet, vilket tyder på att 

dessa fördelar går förlorade. Det går också att härleda tidigare PE-ägda portföljbolags 

prestationsutveckling till agentteorin, där asymmetrisk information leder till att kostnader ökar 

i takt med att det koncentrerade ägandet går förlorat. För tidigare VC-ägda portföljbolag 

identifieras ingen överprestation på kort sikt, vilket tyder på att fördelarna som parenting 

framework medför abrupt försvinner vid börsnotering. På längre sikt indikerar resultaten på att 

portföljbolagen presterar bättre än branschindex, vilket främst är hänförligt till en ökad 

anpassningsförmåga till den nya ägarstrukturen, förbättrad resursanvändning samt en ökad 

mognad. 

Sett till de enskilda PE-aktörerna; Nordic Capital, IK Investment Partners, EQT samt Ratos, 

råder det gles statistisk signifikans för samtliga operationella jämförelsemått under 

eventfönstret. Nordic Capital, som varit den aktör som genomfört flest introduktioner, 

registrerar motsägande resultat relativt den övergripande prestationen för samtliga 

portföljbolag, det vill säga en underprestation på kort sikt. Detta är i linje med IK Investment 

Partners portföljbolag som även de upplever en underprestation på kort sikt. Däremot råder en 

statistisk signifikant överprestation för de portföljbolag som tidigare varit under ägandeskap av 

EQT eller Ratos. Ur ett långsiktigt perspektiv går det att utlysa en underprestation för samtliga 

PE-aktörers portföljbolag, utom de som tidigare varit PE-backade av Nordic Capital. Om detta 
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långsiktiga värdeskapande är bestående kan dessvärre inte statistiskt säkerställas och därmed 

kan inte några robusta slutsatser kring detta dras. Gällande tidigare VC-ägda portföljbolag kan 

det konstateras att Industrifonden presterar sämre än branschindex på kort sikt. Detta går i strid 

mot det resultat som tidigare HealthCap-backade bolag presenterar. På lång sikt är dock 

resultaten förenliga med varandra och en överprestation kan konstateras gentemot 

branschindex. Avsaknad av statistisk signifikans gör att det inte med robusthet går att konstatera 

om portföljbolagen presterar bättre eller sämre än branschindex, varken på kort eller lång sikt.  

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Även om Private Equity är ett väl utforskat område finns flertalet kunskapsluckor att fylla. 

Genomförandet av denna studie har uppdagat flertalet sidospår som finns av intresse för både 

portföljbolag, PE-/VC-aktörer samt branschen i sin helhet att undersöka. Först och främst vore 

det av intresse att undersöka hur aktörernas tidigare ägda portföljbolag presterar gentemot 

utvalda jämförelsebolag efter annan vald avyttringsmetod än börsnotering. Som 

argumenterades för tidigare i kritiken mot genomförandet sker endast en del av de totala antalet 

transaktioner av börsnotering. Antalet avyttringar sker oftare via köp bolag emellan och därav 

hålls portföljbolaget fortsatt privat. Ytterligare ett intressant perspektiv vore att belysa 

problematiken kring vilka underliggande faktorer som driver värdeskapande, vilket skulle 

kunna identifieras med en kvalitativ ansats. Det vore även intressant att studera hur 

företagsvärdet för portföljbolaget påverkas och förändras efter att PE- eller VC-aktörer avyttrar 

via börsnotering. 

 

Det vore också av intresse att utöka studien till fler svenska börser, exempelvis Aktietorget och 

First North, och undersöka om effekterna av PE- respektive VC-ägande skiljer sig på de olika 

marknaderna. Detta hade genererat ett starkare urval och en större population som i sin tur 

kunnat leda till ökade statistiskt säkerställda resultat. Detta hade stärkt möjligheten att 

generalisera resultatet på den svenska marknaden.  
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Appendix 1 – Börsnoteringar under eventfönstret 

  

Börsnotering Bolagsnamn PE-/VC-backning Börsnotering Bolagsnamn PE-/VC-backning
2000-03-09 Mycronic AB Ja 2002-06-06 Intrum Justitia AB Ja
2000-03-16 Song Networks AB Nej 2002-06-18 Ballingslöv AB Ja
2000-04-19 JC AB Nej 2002-06-18 Nobia AB Ja
2000-04-19 Riddarhyttan Resources AB Nej 2002-12-20 Kaupthing Bunardarbanki hf. Nej
2000-04-27 Printcom AB Nej 2004-03-23 Oriflame Cosmetics S.A Ja
2000-05-24 Traction AB Nej 2004-03-30 Millicom International Cellular Nej
2000-05-29 Cash Guard AB Nej 2004-06-08 New Unibet Group Ltd. Nej
2000-05-29 Mekonomen AB Nej 2004-06-23 NOTE AB Nej
2000-05-30 Phonera AB Nej 2005-10-05 Indutrade AB Nej
2000-06-05 Feelgood Svenska AB Nej 2005-10-05 Hemtex AB Ja
2000-06-07 Scandinavia Online AB Nej 2005-11-07 TradeDoubler AB Ja
2000-06-08 Beijer Electronics AB Nej 2005-11-08 Orexo AB Ja
2000-06-08 Vision Park Entertainment AB Nej 2005-12-08 ICA Gruppen AB Nej
2000-06-13 Mind AB Nej 2006-02-22 KappAhl Holding AB Ja
2000-06-21 AU-System AB Nej 2006-03-27 Gant Company AB Ja
2000-06-22 Betsson AB Nej 2006-05-22 Diös Fastigheter AB Nej
2000-06-27 Axis AB Nej 2006-09-14 SOBI AB Ja
2000-06-30 Biotage AB Nej 2006-11-23 BE Group AB Ja
2000-07-03 HQ AB Nej 2006-11-28 Rezidor Hotel Group AB Nej
2000-07-11 I.A.R. Systems AB Nej 2006-11-30 Lindab International AB Ja
2000-07-14 Din Bostad Sverige AB Nej 2006-12-12 Allenex AB Nej
2000-09-15 Jobline International AB Nej 2006-12-15 Tilgin AB Nej
2000-09-21 AudioDev AB Nej 2007-05-15 Nederman Holding AB Ja
2000-09-28 Netwise AB Nej 2007-06-15 Aerocrine AB Ja
2000-10-03 Precise Biometrics AB Ja 2007-10-12 Systemair AB Nej
2000-10-10 Eniro AB Nej 2007-10-19 HMS Networks AB Ja
2000-10-16 Capio AB Nej 2007-11-09 East Capital Explorer AB Nej
2000-10-19 ORC Group Nej 2007-11-14 Duni AB Ja
2000-10-20 NeoNet AB Ja 2008-06-16 DGC One AB Ja
2000-11-27 Indutriförvaltnings AB Johnson Pump Nej 2010-03-24 Arise Windpower AB (Arise AB) Nej
2001-01-31 Sensys Traffic AB Nej 2010-06-01 Byggmax Group AB Ja
2001-02-08 Metro International S.A Nej 2010-06-18 MQ Holding AB Ja
2001-02-20 Dimension AB Nej 2011-04-15 Karolinska Development AB Nej
2001-03-15 CellPoint Inc. Nej 2011-05-19 Bulten AB Ja
2001-05-04 Studsvik AB Nej 2011-05-26 Moberg Pharma AB Nej
2001-06-01 Carnegie & CO AB D Nej 2011-05-27 Transmode Holding AB Ja
2001-06-06 BTS Group AB Nej 2011-06-23 Boule Diagnostics AB Ja
2001-06-12 Epsilon AB Nej 2013-11-29 Platzer Fastigheter Holding AB Nej
2001-06-12 BioInvent International AB Nej 2013-12-09 Sanitec Oyj Ja
2001-06-19 Pergo AB Nej 2014-02-21 Bufab Holding AB Ja
2001-06-21 Capinordic A/S Nej 2014-03-21 Hemfosa Fastigheter AB Nej
2001-06-26 Vitrolife AB Nej 2014-04-03 Recipharm AB Nej
2001-06-26 rnb Retail and Brands AB Nej 2014-06-12 Besqab AB Nej
2001-06-28 AcadeMedia AB Nej 2014-06-16 Com Hem Holding AB Ja
2001-09-03 Lagercrantz Group AB Nej 2014-06-19 Bactiguard Holding AB Nej
2001-09-03 Addtech AB Nej 2014-06-26 Scandi Standard AB Ja
2001-09-06 Transcom WorldWide S.A Nej 2014-09-25 Inwido AB Ja
2001-09-28 Teleca AB Nej 2014-10-10 Gränges AB Nej
2001-11-19 Diffchamb AB Nej 2014-11-21 Lifco AB Nej
2001-11-20 Billerud AB Nej 2014-11-25 Thule Group AB Ja
2002-05-16 Alfa laval AB Ja 2014-12-04 NP3 Fastigheter AB Nej
2002-05-30 Mertiva AB Nej



 

 

Appendix 2 - Jämförelsebolag 

PE 

 

VC 

 

Alfa Laval AB Hemtex AB HMS Networks AB Transmode Holding AB
Atlas Copco AB Clas Ohlson AB Beijer Electronics Group AB Net Insight AB
Assa Alboy AB Mekonomen AB Pricer AB Micro Systemation AB
Trelleborg AB Bilia AB Opus Group AB Axis AB
Sandvik AB Venue Retail Group AB Note AB Beijer Electronics Group AB

AB SKF New Wave Group AB Consilium AB Sensys Gatso Group AB
Intrum Justitia AB SOBI AB Duni AB Bufab Holding AB

Semcon AB Medivir AB Bergs Timber AB Ferronordic Machines AB
Gunnebo AB Vitrolife AB BillerudKorsnäs AB Bergman & Beving AB

AF AB Biogaia AB Nolato AB Addtech AB
Elanders AB Getinge AB Holmen AB Beijer Ref AB

BTS Group AB AstraZeneca PLC Rottneros AB OEM International AB
Ballingslöv AB BE Group AB Byggmax Group AB Com Hem Holding AB
Fagerhult AB Kakel Max AB Clas Ohlson AB Modern Times Group MTG AB

Svedbergs i Dalstorp AB Bergman & Beving AB Mekonomen AB Bahnhof AB
NCC AB Malmbergs Elektriska AB Swedol AB Bredband2 i Skandinavien AB

PEAB AB OEM International AB Bilia AB Addnode Group AB
AQ Group AB Addtech AB Götenehus Group AB Tele2 AB

Nobia AB Lindab International AB MQ Holding AB Inwido AB
AF AB Beijer Ref AB New Wave Group AB Götenehus Group AB

Fagerhult AB Sandvik AB Bjorn Borg AB Husqvarna AB
Kabe Husvagnar AB Trelleborg AB Venue Retail Group AB Systemair AB
New Wave Group AB AF AB Clas Ohlson AB ÅF AB

JM AB Malmbergs Elektriska AB Electra Gruppen AB Svedbergs i Dalstorp AB
Oriflame Cosmetics S.A Nederman Holding AB Bulten AB Thule Group AB

Svenska Cellulosa SCA AB Svedbergs i Dalstorp AB SinterCast AB VBG Group AB
Axfood AB Systemair AB Autoliv Inc Kabe Husvagnar AB

Clas Ohlson AB Gunnebo AB Bilia AB Concentric AB
Midsona AB Rejlers AB Haldex AB Haldex AB

Skåne Möllan AB SJR in Scandinavia AB VBG Group AB Autoliv Inc

Jämförelsebolag (PE)

Mycronic AB Aerocrine AB
Hexagon AB Sectra AB

Beijer Electronics Group AB Vitrolife AB
Consilium AB C-Rad AB

Pricer AB Stille AB
Fingerprint Cards AB Biotage AB

TradeDoubler AB DGC One AB
Modern Times Group MTG AB Bredband2 i Skandinavien AB

Multiq International AB Proact IT Group AB
Eniro AB Bahnhof AB
ICTA AB A3 Allmänna IT och Telekomatiebolaget

Paynova AB IAR Systems Group AB
Orexo AB Boule Diagnostics AB
Sectra AB Ortivus AB
Vitrolife AB Stille AB 
Biotage AB C-Rad AB

Elos Medtech AB Biotage AB
Feelgood svenska AB Elos Medtech AB

Jämförelsebolag (VC)



 

 

Appendix 3 – Bortfall 

 
 

  

Börsnotering Bolagsnamn Anledning Börsnotering Bolagsnamn Anledning
2000-03-09 Song Networks AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering 2001-06-21 Capinordic A/S Avlistad inom eventfönster
2000-04-19 JC AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering 2001-06-26 Vitrolife AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2000-04-19 Riddarhyttan Resources AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering 2001-06-26 rnb Retail and Brands AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2000-04-27 Printcom AB Avlistad inom eventfönster 2001-06-28 AcadeMedia AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2000-05-24 Traction AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering 2001-09-03 Lagercrantz Group AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2000-05-29 Cash Guard AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering 2001-09-03 Addtech AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2000-05-29 Mekonomen AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering 2001-09-06 Transcom WorldWide S.A Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2000-05-30 Phonera AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering 2001-09-28 Teleca AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2000-06-05 Feelgood Svenska AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering 2001-11-19 Diffchamb AB Avlistad inom eventfönster
2000-06-07 Scandinavia Online AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering 2001-11-20 Billerud AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2000-06-08 Beijer Electronics AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering 2002-05-30 Mertiva AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2000-06-08 Vision Park Entertainment AB Avlistad inom eventfönster 2002-12-20 Kaupthing Bunardarbanki hf. Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2000-06-13 Mind AB Avlistad inom eventfönster 2004-03-30 Millicom International Cellular Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2000-06-21 AU-System AB Avlistad inom eventfönster 2004-06-08 New Unibet Group Ltd. Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2000-06-22 Betsson AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering 2004-06-23 NOTE AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2000-06-27 Axis AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering 2005-10-05 Indutrade AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2000-06-30 Biotage AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering 2005-12-08 ICA Gruppen AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2000-07-03 HQ AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering 2006-02-22 KappAhl Holding AB Dubbel PE-/VC-backning
2000-07-11 I.A.R. Systems AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering 2006-03-27 Gant Company AB Avlistad inom eventfönster
2000-07-14 Din Bostad Sverige AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering 2006-05-22 Diös Fastigheter AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2000-09-15 Jobline International AB Avlistad inom eventfönster 2006-11-28 Rezidor Hotel Group AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2000-09-21 AudioDev AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering 2006-12-12 Allenex AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2000-09-28 Netwise AB Byte av lista inom eventfönster 2006-12-15 Tilgin AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2000-10-03 Precise Biometrics AB PE-/VC-aktör uppfyller inte kraven 2007-10-12 Systemair AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2000-10-10 Eniro AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering 2007-11-09 East Capital Explorer AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2000-10-16 Capio AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering 2010-03-24 Arise Windpower AB (Arise AB) Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2000-10-19 ORC Group Ej PE-/VC-backad vid börsnotering 2011-04-15 Karolinska Development AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2000-10-20 NeoNet AB PE-/VC-aktör uppfyller inte kraven 2011-05-26 Moberg Pharma AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2000-11-27 Indutriförvaltnings AB Johnson Pump Ej PE-/VC-backad vid börsnotering 2013-11-29 Platzer Fastigheter Holding AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2001-01-31 Sensys Traffic AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering 2013-12-09 Sanitec Oyj Avlistad inom eventfönster
2001-02-08 Metro International S.A Ej PE-/VC-backad vid börsnotering 2014-03-21 Hemfosa Fastigheter AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2001-02-20 Dimension AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering 2014-04-03 Recipharm AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2001-03-15 CellPoint Inc. Avlistad inom eventfönster 2014-06-12 Besqab AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2001-05-04 Studsvik AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering 2014-06-19 Bactiguard Holding AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2001-06-01 Carnegie & CO AB D Ej PE-/VC-backad vid börsnotering 2014-06-26 Scandi Standard AB PE-/VC-aktör uppfyller inte kraven
2001-06-06 BTS Group AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering 2014-10-10 Gränges AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2001-06-12 Epsilon AB Avlistad inom eventfönster 2014-11-21 Lifco AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2001-06-12 BioInvent International AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering 2014-12-04 NP3 Fastigheter AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering
2001-06-19 Pergo AB Ej PE-/VC-backad vid börsnotering



 

 

Appendix 4 – PE-/VC-aktörers börsnoteringar (2000 – 2014) 

  

PE
Nordic Capital
SOBI
BE Group
Bulten AB
Bufab AB
Thule Group
IK Investment Partner
Alfa Laval
Intrum Justitia
Nobia
Oriflame
EQT
Ballingslöv
Duni AB
Nederman  Holding
Ratos
Lindab
Inwido
Altor
Byggmax
Priveq
Hemtex
Segulah
HMS Network
Capman
MQ Holding
Amadeus Capital
Transmode
BC Partners
Com Hem

VC
Industrifonden 
Mycronic
Boule Diagnostics
Health Cap
Orexo
Aerocrine
Verdane Capital
Tradedoubler
Rite Venture 
DGC One



 
 

Appendix 5 – Outliers 
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Appendix 6 – Deskriptiv statistik  

Exklusive extremvärden 

PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden
Min -2,80% -3,61% -12,87% -14,33% -3,78% -5,21% -3,09% -4,09%
Max 9,50% 4,03% 3,05% 6,09% 0,78% 1,83% 7,35% 4,52%
Medelvärde 0,99% 0,00% -2,16% -1,72% -0,83% -0,21% 0,32% -0,92%
Median 0,77% -0,51% -1,34% -1,22% -0,36% 0,17% 0,29% -0,80%
Standardavvikelse 0,029 0,021 0,039 0,051 0,015 0,017 0,023 0,022

EBITDA-MARGINAL
PORTFÖLJBOLAG JÄMFÖRELSEBOLAG

OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden
Min -11,06% -20,86% -34,42% -32,46% -7,29% -8,93% -9,96% -6,34%
Max 16,90% 13,20% 45,13% 52,60% 13,21% 12,05% 16,35% 21,00%
Medelvärde 1,28% 0,39% -0,17% 1,55% 2,14% 1,19% 5,20% 7,76%
Median 0,74% -0,94% 2,21% -0,21% 2,79% 0,95% 6,31% 8,67%
Standardavvikelse 0,078 0,085 0,159 0,202 0,045 0,050 0,064 0,080

Omsättning / Antalet anställda (RPE)
PORTFÖLJBOLAG JÄMFÖRELSEBOLAG

OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden
Min -6,98% -18,23% -20,65% -20,58% -9,41% -13,69% -9,23% -12,76%
Max 8,00% 6,05% 17,75% 9,08% 3,97% 8,49% 11,37% 15,07%
Medelvärde 0,82% -3,06% -1,33% -4,13% -2,23% -1,52% 1,80% 0,07%
Median 0,09% -1,60% 0,31% -1,49% -1,77% -0,82% 1,26% -1,00%
Standardavvikelse 0,040 0,070 0,086 0,088 0,035 0,054 0,056 0,070

ROCE
PORTFÖLJBOLAG JÄMFÖRELSEBOLAG

OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden
Min -12,22% -13,09% -27,23% -31,31% -6,72% -7,03% -6,54% -3,89%
Max 5,88% 6,32% 12,87% 7,38% 2,81% 5,14% 7,11% 9,00%
Medelvärde -0,53% -0,97% -2,68% -5,30% -1,01% -0,43% 0,24% -0,25%
Median -0,77% -0,34% -1,57% -3,33% -1,06% -0,41% 1,19% -0,83%
Standardavvikelse 0,039 0,043 0,083 0,092 0,025 0,034 0,035 0,036

Operativt kassaflöde / Totala tillgångar
PORTFÖLJBOLAG JÄMFÖRELSEBOLAG

OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden
Min -9,11% -13,17% -10,63% -16,00% -5,97% -6,97% -4,26% -8,36%
Max 8,43% 14,72% 4,89% 10,28% 3,04% 5,51% 3,27% 7,92%
Medelvärde 2,70% -0,02% -1,61% -0,52% -0,74% -0,65% -0,19% -1,55%
Median 2,80% -0,29% -0,65% 0,10% -0,89% 0,18% 0,44% -0,74%
Standardavvikelse 0,042 0,067 0,042 0,057 0,023 0,032 0,021 0,043

Rörelsekapital / Omsättning
PORTFÖLJBOLAG JÄMFÖRELSEBOLAG
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OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden
Min -10,55% -43,91% -19,96% -44,46% -1,06% 2,32% -3,94% 0,95%
Max 1,94% -0,43% 38,66% 1,33% 4,21% 5,64% 1,69% 8,45%
Medelvärde -3,50% -23,86% 7,10% -16,60% 0,63% 3,45% -0,86% 5,42%
Median -0,81% -25,55% -3,16% -11,62% 0,25% 2,92% -0,49% 6,14%
Standardavvikelse 0,054 0,202 0,238 0,208 0,021 0,015 0,020 0,033

EBITDA-MARGINAL
PORTFÖLJBOLAG JÄMFÖRELSEBOLAG

OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden
Min -7,69% -77,45% -19,06% -45,99% -16,20% 0,30% -9,91% 2,62%
Max 56,61% 62,33% 25,78% 31,38% 17,41% 8,74% 9,16% 25,65%
Medelvärde 9,96% -16,05% -1,90% -8,41% 3,28% 4,28% -0,76% 12,30%
Median 2,86% -18,29% -9,79% 7,57% 4,77% 4,81% -3,33% 10,46%
Standardavvikelse 0,238 0,494 0,187 0,346 0,116 0,033 0,074 0,105

Omsättning / Antalet anställda (RPE)
PORTFÖLJBOLAG JÄMFÖRELSEBOLAG

OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden
Min -17,87% -58,45% -15,47% -38,11% -4,68% -0,87% -14,91% -4,32%
Max 38,74% -0,43% 65,97% 93,46% 2,20% 4,81% 3,53% 9,13%
Medelvärde 9,40% -17,33% 19,31% 11,38% -0,86% 1,48% -3,98% 1,50%
Median 4,58% -8,53% 6,85% 4,26% -0,61% 1,00% -2,48% -0,60%
Standardavvikelse 0,227 0,218 0,368 0,442 0,029 0,020 0,064 0,055

ROCE
PORTFÖLJBOLAG JÄMFÖRELSEBOLAG

OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden
Min -16,78% -65,12% -5,89% -24,42% -2,68% 0,12% -4,98% -4,05%
Max 0,32% 1,39% 104,68% 49,07% 4,87% 6,08% 2,16% 6,12%
Medelvärde -6,88% -28,29% 35,42% 0,25% 0,41% 1,60% -3,03% 1,97%
Median -4,43% -27,64% 19,26% -6,43% -0,46% 0,62% -3,83% 1,50%
Standardavvikelse 0,074 0,257 0,466 0,284 0,030 0,025 0,030 0,043

Operativt kassaflöde / Totala tillgångar
PORTFÖLJBOLAG JÄMFÖRELSEBOLAG

OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden
Min -49,13% -105,44% -65,45% -82,93% -13,07% -5,27% -6,38% -25,96%
Max 37,41% 64,03% 9,41% -7,01% 3,01% 4,19% 1,37% -5,56%
Medelvärde -0,27% -22,37% -16,40% -32,23% -1,95% -0,03% -1,13% -11,84%
Median 6,75% -4,70% -4,79% -19,49% 0,43% -0,27% 0,25% -7,92%
Standardavvikelse 0,321 0,630 0,338 0,345 0,064 0,038 0,036 0,095

Rörelsekapital / Omsättning
PORTFÖLJBOLAG JÄMFÖRELSEBOLAG



 

 

Inklusive extremvärden 

PE 

 
  

OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden
Min -14,43% -37,22% -12,87% -14,33% -3,78% -5,21% -3,09% -4,09%
Max 9,50% 14,79% 37,79% 7,10% 1,42% 1,83% 7,35% 13,35%
Medelvärde 0,22% -1,85% 0,55% -1,08% -0,72% -0,30% 0,45% 0,13%
Median 0,55% -0,53% -0,63% -0,94% -0,14% 0,31% 0,32% -0,36%
Standardavvikelse 0,045 0,098 0,100 0,052 0,016 0,018 0,022 0,038

EBITDA-MARGINAL
PORTFÖLJBOLAG JÄMFÖRELSEBOLAG

OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden
Min -11,06% -20,86% -34,42% -32,46% -7,29% -8,93% -9,96% -10,60%
Max 16,90% 13,20% 45,13% 61,50% 13,21% 12,05% 16,35% 21,00%
Medelvärde 1,28% 0,39% 3,71% 5,52% 2,14% 1,19% 4,86% 7,05%
Median 0,74% -0,94% 3,25% 2,20% 2,79% 0,95% 5,90% 8,67%
Standardavvikelse 0,078 0,085 0,192 0,236 0,045 0,050 0,062 0,087

Omsättning / Antalet anställda (RPE)
PORTFÖLJBOLAG JÄMFÖRELSEBOLAG

OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden
Min -21,57% -18,23% -41,47% -53,88% -9,41% -13,69% -9,38% -14,01%
Max 10,76% 20,38% 17,75% 10,28% 3,97% 8,49% 11,37% 42,97%
Medelvärde -0,25% -1,89% -3,33% -5,47% -1,95% -1,29% 1,24% 0,93%
Median 0,04% -1,55% 0,01% -1,26% -1,03% -0,63% 0,87% -1,05%
Standardavvikelse 0,069 0,086 0,123 0,144 0,035 0,053 0,060 0,125

ROCE
PORTFÖLJBOLAG JÄMFÖRELSEBOLAG

OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden
Min -12,22% -16,87% -27,23% -31,31% -6,72% -7,03% -6,54% -6,19%
Max 9,83% 12,65% 17,60% 9,61% 2,81% 5,14% 7,11% 15,14%
Medelvärde -0,76% -1,09% -1,67% -3,52% -0,89% -0,41% 0,50% 0,37%
Median -0,78% -0,34% -1,52% -1,50% -1,06% -0,41% 1,43% -0,20%
Standardavvikelse 0,051 0,063 0,092 0,092 0,024 0,032 0,036 0,050

Operativt kassaflöde / Totala tillgångar
PORTFÖLJBOLAG JÄMFÖRELSEBOLAG

OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden
Min -11,74% -13,17% -30,96% -27,99% -5,97% -6,97% -4,26% -8,36%
Max 8,43% 14,72% 4,89% 10,28% 3,04% 5,51% 4,55% 7,92%
Medelvärde 1,54% -0,02% -3,08% -1,57% -0,46% -0,65% 0,05% -1,95%
Median 2,41% -0,29% -0,99% -0,10% -0,10% 0,18% 0,44% -1,70%
Standardavvikelse 0,058 0,067 0,078 0,084 0,022 0,032 0,023 0,041

Rörelsekapital / Omsättning
PORTFÖLJBOLAG JÄMFÖRELSEBOLAG
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OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden
Min -10,55% -195,11% -19,96% -44,46% -1,06% -1,11% -3,94% 0,23%
Max 42,33% 69,76% 173,86% 58,69% 4,21% 5,64% 1,69% 8,45%
Medelvärde 4,14% -36,80% 34,89% 2,23% 0,39% 2,40% -0,74% 3,99%
Median -0,50% -25,55% 10,55% -0,73% -0,30% 2,57% -0,37% 3,51%
Standardavvikelse 0,193 0,875 0,713 0,354 0,020 0,022 0,019 0,034

EBITDA-MARGINAL
PORTFÖLJBOLAG JÄMFÖRELSEBOLAG

OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden
Min -7,69% -77,45% -19,06% -45,99% -16,20% 0,30% -9,91% 2,62%
Max 56,61% 62,33% 206,38% 31,38% 17,41% 8,74% 9,16% 25,65%
Medelvärde 9,96% -16,05% 32,82% -5,64% 3,28% 4,28% 0,00% 12,15%
Median 2,86% -18,29% -0,74% 7,87% 4,77% 4,81% 0,24% 11,84%
Standardavvikelse 0,238 0,494 0,867 0,316 0,116 0,033 0,069 0,082

Omsättning / Antalet anställda (RPE)
PORTFÖLJBOLAG JÄMFÖRELSEBOLAG

OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden
Min 38,74% -58,45% -15,47% -38,11% -4,68% -0,87% -14,91% -4,32%
Max 56,39% -0,43% 65,97% 93,46% 2,20% 4,81% 3,53% 9,13%
Medelvärde 9,40% -17,33% 19,31% 11,38% -0,86% 1,48% -3,98% 1,50%
Median 4,58% -8,53% 6,85% 4,26% -0,61% 1,00% -2,48% -0,60%
Standardavvikelse 0,227 0,218 0,368 0,442 0,029 0,020 0,064 0,055

ROCE
PORTFÖLJBOLAG JÄMFÖRELSEBOLAG

OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden
Min -16,78% -65,12% -5,89% -24,42% -2,68% 0,12% -4,98% -4,05%
Max 2,84% 1,39% 104,68% 49,07% 4,87% 6,08% 2,16% 6,12%
Medelvärde -5,26% -25,84% 29,60% -1,49% 0,19% 2,02% -2,92% 1,62%
Median -2,79% -20,60% 9,90% -8,30% -0,69% 0,64% -3,75% 0,83%
Standardavvikelse 0,077 0,237 0,440 0,258 0,028 0,025 0,027 0,039

Operativt kassaflöde / Totala tillgångar
PORTFÖLJBOLAG JÄMFÖRELSEBOLAG

OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden OPS1 OPS2 OPS3 Totala perioden
Min -316,24% -105,44% -241,50% -493,71% -13,07% -5,27% -6,38% -25,96%
Max 37,41% 64,03% 272,04% 135,79% 3,01% 4,19% 1,37% 2,66%
Medelvärde -52,93% -22,37% -5,84% -81,14% -1,79% -0,03% -1,44% -9,41%
Median -1,36% -4,70% -4,79% -19,49% -0,28% -0,27% -0,94% -7,92%
Standardavvikelse 1,322 0,630 1,653 2,147 0,058 0,038 0,029 0,094

Rörelsekapital / Omsättning
PORTFÖLJBOLAG JÄMFÖRELSEBOLAG
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EBITDA-marginal T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 -0,8% 5 X X
AAR2 -6,6% 5 X X
AAR3 6,0% 5 X X
CAAR -1,3% 5 X X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%

RPE T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 5,8% 5 X X
AAR2 0,4% 5 X X
AAR3 -0,2% 5 X X
CAAR 6,1% 5 X X

Signi fikans: *** = 1%  ** = 5% *= 10%

ROCE T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1    -2,1%* 5 X Underprestation
AAR2 -2,4% 5 X X
AAR3 -4,1% 5 X X
CAAR -8,6% 5 X X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%

Operativt kassaflöde/Totala tillgångar T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1   -3,0%* 5 X Underprestation
AAR2 -6,1% 5 X X
AAR3 6,7% 5 X X
CAAR -2,5% 5 X X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%

Rörelsekapital/Omsättning T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 -1,0% 5 X X
AAR2 4,1% 5 X X
AAR3 -8,2% 5 X X
CAAR -5,1% 5 X X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%

EBITDA-marginal T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 -3,9% 4 X X
AAR2 3,1% 4 X X
AAR3 -1,4% 4 X X
CAAR -2,2% 4 X X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%

RPE T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1  -4,8%* 4 Underprestation X
AAR2 1,6% 4 X X
AAR3  -6,0%* 4 X Underprestation
CAAR -9,3% 4 X X

Signi fikans: *** = 1%  ** = 5% *= 10%

ROCE T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 -5,4% 4 X X
AAR2 3,2% 4 X X
AAR3    -4,8%** 4 Underprestation X
CAAR    -7,0%** 4 Underprestation X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%

Operativt kassaflöde/Totala tillgångar T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 -4,3% 4 X X
AAR2 2,2% 4 X X
AAR3 -0,4% 4 X X
CAAR -2,6% 4 X X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%

Rörelsekapital/Omsättning T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 -0,3% 4 X X
AAR2       8,8%** 4 Binder mer kapital Binder mer kapital
AAR3     -4,1%** 4 X Binder mindre kapital
CAAR 4,5% 4 X X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%
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EBITDA-marginal T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1    3,5%* 3 X Överprestation
AAR2 0,8% 3 X X
AAR3 -1,9% 3 X X
CAAR 2,4% 3 X X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%

RPE T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 -1,9% 3 X X
AAR2 1,2% 3 X X
AAR3 -6,9% 3 X X
CAAR -7,6% 3 X X

Signi fikans: *** = 1%  ** = 5% *= 10%

ROCE T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1       5,0%** 3 Överprestation Överprestation
AAR2 -0,5% 3 X X
AAR3 -6,9% 3 X X
CAAR -2,8% 3 X X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%

Operativt kassaflöde/Totala tillgångar T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 2,8% 3 X X
AAR2 0,9% 3 X X
AAR3 -3,1% 3 X X
CAAR 0,5% 3 X X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%

Rörelsekapital/Omsättning T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 3,0% 3 X X
AAR2   -4,7%* 3 X Binder mindre kapital
AAR3 -1,3% 3 X X
CAAR -3,0% 3 X X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%

EBITDA-marginal T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 2,1% 2 X x
AAR2 -0,1% 2 X X
AAR3  -3,6%* 2 Underprestation X
CAAR -1,5% 2 X X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%

RPE T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 -0,5% 2 X X
AAR2 -1,3% 2 X X
AAR3 -2,6% 2 X X
CAAR     -4,4%** 2 Underprestation X

Signi fikans: *** = 1%  ** = 5% *= 10%

ROCE T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 4,6% 2 x x
AAR2 0,6% 2 X X
AAR3  -5,8%* 2 Underprestation X
CAAR -0,6% 2 X X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%

Operativt kassaflöde/Totala tillgångar T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 2,7% 2 X X
AAR2 1,6% 2 X X
AAR3       -4,3%*** 2 Underprestation X
CAAR -0,1% 2 X X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%

Rörelsekapital/Omsättning T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1    5,9%* 2 Binder mer kapital X
AAR2 0,1% 2 X x
AAR3 0,8% 2 X X
CAAR     6,8%** 2 Binder mer kapital X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%
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EBITDA-marginal T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 -5,2% 2 X X
AAR2 -29,5% 2 X X
AAR3 8,8% 2 X X
CAAR -26,0% 2 X X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%

RPE T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 -1,8% 2 X X
AAR2 -21,2% 2 X X
AAR3 -9,8% 2 X X
CAAR -32,8% 2 X X

Signi fikans: *** = 1%  ** = 5% *= 10%

ROCE T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 -8,8% 2 X X
AAR2 -33,6% 2 X X
AAR3 25,5% 2 X X
CAAR -16,9% 2 X X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%

Operativt kassaflöde/Totala tillgångar T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 -7,2% 2 X X
AAR2 -62,7% 2 X X
AAR3 50,5% 2 X X
CAAR  -19,4%* 2 Underprestation X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%

Rörelsekapital/Omsättning T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 19,0% 2 X X
AAR2 0,7% 2 X X
AAR3 -32,2% 2 X X
CAAR -12,6% 2 X X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%

EBITDA-marginal T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 17,5% 2 X X
AAR2 -63,0% 2 X X
AAR3 87,4% 2 X X
CAAR 41,9% 2 X X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%

RPE T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 33,4% 2 X X
AAR2 -10,9% 2 X X
AAR3 93,6% 2 X X
CAAR 116,1% 2 X X

Signi fikans: *** = 1%  ** = 5% *= 10%

ROCE T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 22,6% 2 X X
AAR2 -16,5% 2 X X
AAR3 45,1% 2 X X
CAAR 51,2% 2 X X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%

Operativt kassaflöde/Totala tillgångar T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 23,4% 2 X X
AAR2 -71,0% 2 X X
AAR3 85,5% 2 X X
CAAR 37,9% 2 X X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%

Rörelsekapital/Omsättning T-test Mann-Whitney
Branschjusterad ∆ N Sig Sig

AAR1 -181,5% 2 X X
AAR2 -12,3% 2 X X
AAR3 17,3% 2 X X
CAAR -176,4% 2 X X

Signi fikans: *** = 1% ** = 5% *= 10%


